
       m-penta càtering

Menú Octubre
2018



INFO OCTUBRE 2018

Passeig dels Esports, 16 
Sant Celoni

 93 867 05 48 
www.mpenta.net

Menjadors escolars diferents

Una recepta per fer amb els infants...
 Magdalenes de castanya sense gluten

PREPARACIÓ INGREDIENTS 

El joc: un mitjà de socialització La recomanació del mes

Menjadors escolars diferents

Quan els adults pensem en el fet de jugar, sovint suposem que 
els infants ho fan per divertir-se o per caprici. Però més enllà 
d'això, el joc és una necessitat que va estretament lligada amb 
la salut física, psíquica i emocional dels infants i que a més 
afecta directament a la seva competència social.

El joc, com a activitat lliure i espontània, és una via de connexió 
entre el món intern de l'infant i la seva realitat externa i això 
li permet conèixer, descobrir, experimentar, crear i, en 
definitiva, créixer.

Les funcions més destacables del joc són:
- Estimular la imaginació, creativitat i fantasia.
- Manipular i transformar l'entorn perquè permet
   donar a objectes reals un ús simbòlic.
- Expressar sentiments i afrontar conflictes.
- Fomentar l'autonomia i alhora mantenir vincles i
   socialitzar-se.
- Permetre l'aprenentatge vivencial, és a dir, aprendre
 amb i de l'experiència.

La socialització és una de les habilitats més 
importants que cal desenvolupar des de ben 
petits.
El joc també és un mitjà de socialització, perquè els humans 
som éssers socials per naturalesa i necessitem interaccionar i 
relacionar-nos amb els demés per desenvolupar-nos d'una 
manera plena. En l'etapa de la infància el joc és un excel·lent 
mitjà per aconseguir-ho ja que és un procés pel qual 
s'interioritzen i s'aprenen els valors i les normes. Això és 
fonamental per a obtenir capacitats per a la interacció social.

Per què és important socialitzar-se?

1. Perquè els ajudarà a aprendre a relacionar-se adequadament.
2. Perquè els ajudarà a respectar les idees dels altres.
3. Perquè els donarà recursos interns per resoldre conflictes.
4. Perquè desenvoluparan habilitats de comunicació assertiva.
5. Perquè els ensenyarà a estar bé amb ells mateixos i amb els altres.
6. Perquè tindran un pensament més flexible.
7. Perquè toleraran millor la frustració.
8. Perquè tindran més empatia.

És important que tenir en compte que cada infant és diferent i que 
no tots socialitzen de la mateixa manera ni al mateix ritme. Per tant, 
cal tenir paciència i donar-los el temps necessari perquè ells 
mateixos vagin progressant i adquirint habilitats socials. 
També és essencial detectar dificultats significatives i persistents 
en aquesta àrea i demanar ajuda als professionals especialitzats si fa 
falta.

Catalunya, terra de bolets... i de caçadors de bolets. Per anar 
desvetllant l'interès en els més joves i començar a encomanar-
los el cuquet d'aquesta tradició tan nostrada, aquest llibre 
permet descobrir què fa que els bolets siguin els grans 
protagonistes de la tardor.

Text: Elena Ferro 
Il·lustracions: Subi  
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Editorial: Baula  
Col·lecció: els contes 
del follet

2 ous grans
175 g de sucre integral de canya
60 ml de llet de vaca o llet vegetal
190 ml d’oli d’oliva suau
110 g de farina sense gluten
100 g de farina de castanya
7 g d’impulsor o llevat químic
canyella en pols i un pessic de sal

1. Amb un batedor manual es baten els ous i el sucre fins a obtenir una mescla espononjosa.
2. Després s’incorpora la llet (primer) i l’oli (després) a la barreja, sense parar de batre a poc a

poc.
3. Barrejar les dues farines amb l’impulsor o llevat i passar-les pel sedàs. Si no teniu sedàs, no

patiu, les magdalenes estaran bones igualment. S’afegeixen la sal i la canyella a les farines i
es barreja bé.

4. A continuació, s’incorpora la barreja de farines amb els ous batuts i se segueix batent
lentament perquè quedi homogeni. Després, és preferible deixar reposar la massa durant 1h
a la nevera (per unes magdalenes més flonges), però si no és possible, es pot seguir amb la
recepta sense problema.

5. Mentre s’escalfa el forn a 210 ºC es posa la pasta en una mànega pastissera i es va repartint
pels motllos de magdalena. Si no teniu mànega pastissera es pot fer amb una cullera. És
important omplir els motllos només fins a 3/4 de la seva capacitat. Finalment es couen al forn
a 210ºC entre 12 i 13 minuts aproximadament, i ja us podeu llepar els dits!



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10

1
Macarrons amb carbonara de 

carbassa

Lluç al forn amb enciam i 

remolatxa

Fruita

Bròquil i patata al vapor

Pollastre rostit amb prunes

Fruita

Crema carbassó i poma amb 

crostonets de pa

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb enciams amanits

Fruita

Llenties amb suc

Ous remenats amb patata i 

tomàquet amanit 

Iogurt de la Fageda

Arròs a la cubana

Gall dindi  arrebossat amb 

enciam i blat de moro

Fruita

8/10 9/10 10/10 11/10 12/10

2
Arròs cremós amb bolets i 

verduretes

Pit de pollastre a la provençal 

amb tomàquet amanit

Fruita

Brou de pollastre

Pilota amb patata i pastanaga 

bullida

Fruita

Minestra de verdures

Truita de patata i ceba amb 

enciam i cogombre amanits

Fruita

Espaguetis a la napolitana

Lluç al forn amb llit de ceba 

dolça

Fruita
FESTA

15/10 16/10 17/10 18/10 19/10

3
Pèsols amb patata

Llenguadina a la romana amb 

tomàquet i olives

Fruita

Amanida complerta amb 

tomàquet, formatge fresc, 

pipes de girasol...

Arròs a la cassola

Fruita

Puré de patata gratinat

Costellam de porc rostit al 

forn amb mel

Fruita

Crema de pastanaga i porro

Pollastre al forn amb enciam 

de roure amanit

Fruita

Llacets amb salsa de tomàquet 

i alfàbrega

Truita de pernil 

amb enciam

Iogurt ecològic amb trossos de 

fruita

22/10 23/10 24/10 25/10 26/10

4
Crema carbassó amb 

crostonets de pa

Llenties guisades amb arròs

Fruita

Espirals de colors amb salsa de 

formatges

Bacallà arrebossat amb enciam 

i blat de moro

Fruita

Patata i mongeta tendra

Pit de pollastre al forn amb 

castanyes

Fruita

Escudella amb llegum

Truita de patates i ceba amb 

enciams de roure

Iogurt de la Fageda

Arròs amb tomàquet

Fricandó de vedella amb 

bolets

Fruita

29/10 30/10 31/10 1/11 2/11

5
Macarrons amb tomàquet

Pit de pollastre arrebossat

amb enciam i pebrot amanit

Fruita

Cigrons sortint de l'olla

Truita de carbassó i ceba 

amb amanida

Fruita

Arròs de verdures

Botifarra de Vic amb moniato 

Fruita FESTA PONT

* El pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat amb cereals.

* Les carns provénen de les granges de la Cooperativa de Vic: el porc és raça Duroc, una raça que té la carn de més qualitat, més tendra i gustosa.

* Les fruites del menú són de temporada, de proximitat, ecològiques o de producció integrada.

* Els peixos d'aquest mes seran: Lluç,  llenguadina i bacallà. El caldo de peix és de peix és fet per nosaltres amb peix fresc de roca.
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10

1
Verdura i patata

Ou

Lacti

Sopa

Peix blau

Fruita

Pèsols

Conill

Fruita

Crema de verdura

Calamar

Fruita

Amanida

Pizzeta

Fruita

8/10 9/10 10/10 11/10 12/10

2
Crema de verdures

Peix blau

Fruita

Amanida 

Llegum

Iogurt

Arròs

Gall dindi

Fruita

Pasta amb verdures

Ou

Iogurt
FESTA

15/10 16/10 17/10 18/10 19/10

3
Amanida de pasta

Pollastre

Iogurt

Llegum

Ou

Fruita

Verdura

Peix

Fruita

Sopa

Hamburguesa

Fruita

Verdura saltada

Quiche

Fruita

22/10 23/10 24/10 25/10 26/10

4
Gnocchis

Ou

Lacti

Verdura i patata

Porc

Fruita

Amanida

Llegum

Fruita

Crema de verdura

Peix blau

Fruita

Amanida

Pasta amb salmó

Fruita

29/10 30/10 31/10 1/11 2/11

5
Verdura

Peix

Fruita

Sopa

Vedella

Fruita

Amanida amb magrana

Pizza

Castanyes
FESTA PONT

* El pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat amb cereals.

* Les carns provénen de les granges de la Cooperativa de Vic: el porc és raça Duroc, una raça que té la carn de més qualitat, més tendra i gustosa.

* Les fruites del menú són de temporada, de proximitat, ecològiques o de producció integrada.

* Els peixos d'aquest mes seran: Lluç,  llenguadina i bacallà. El caldo de peix és de peix és fet per nosaltres amb peix fresc de roca.
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Propostes per sopar
Una proposta per sopar 

nutricionalment completa i 

equilibrada amb el menú del 

migdia.
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