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Menjadors escolars diferents

Una recepta per fer amb els infants...

PREPARACIÓ INGREDIENTS 

Les racions? A les seves mans! La recomanació del mes

Menjadors escolars diferents

Quan es parla d'alimentació infantil saludable, un dels 
pilars fonamentals, a part de la ingesta d'aliments variats, 
consumir els nutrients necessaris, que sigui equilibrada, ... 
són les racions.
 Si bé és cert que és molt important tenir en compte i 
respectar la sensació de gana i sacietat de cada un, sense 
forçar a menjar, cal tenir clares quines són les racions 
adequades per als infants en funció de la seva edat.
El càlcul de les racions pot convertir-se en una tasca feixuga 
si ho fem sempre medint amb cullarades, pesant els 
aliments, ... Les presses del dia a dia fa que sovint es faci 
aquesta tasca a ull.
Un bon mètode per a mesurar les racions és el mètode de la 
mà.
Què és el mètode de la mà?
Aquesta senzilla tècnica serveix com a guia per orientar 
sobre la ració de cada grup d'aliments. L'únic que ens cal és 
fer servir com a orientació la mà de cada comensal, així que 
és un mètode vàlid per a totes les edats, ja siguin infants, 
adolescents o adults.

Quina mesura correspon a cada grup 
d'aliments?
Verdures: el que cap en les dues mans juntes en forma de 
bol, ja siguin crues o cuites.
Hidrats de carboni: (pasta, arròs, pa, patata, moniato, ...) el 
que cap a l'espai que ocupa un puny tancat en cru.
Proteïna: (carn, peix, ous i llegum) la mesura del palmell de 
la mà, des del canell fins els dits. El gruix ha de ser com el 
del dit petit aproximadament. En el cas dels llegums també 
es pot mesurar com els hidrats de carboni.
Fruita: la ració equival al que cap en una mà oberta en 
forma de bol.
Formatges: s'ha de limitar la ració a l'equivalent en llargada i 
amplada als dits índex i cor junts.
Greixos: la ració equival a la primera falange del dit índex.
Sucres afegits: no estan recomanats a cap edat. S'ha de 
limitar el seu consum i si s'utilitza que sigui en molt petites 
quantiats.

La mà oberta també ens ha de recordar dues recomanacions:
1. Cal fer 5 àpats al dia: desdejuni, esmorzar, dinar, berenar i sopar.
2. Cal prendre 5 racions al dia de fruita, verdura o hortalissa.
No cal oblidar també la freqüència amb què cal ingerir aquestes racions. La 
piràmide de l'alimentació saludable és una bona eina per tenir-ho present. 
(Més informació a canalsalut.gencat.cat)

Pa d'olives

500 grams de farina
500 ml d'aigua
37,5 grams de llevat fresc
3 cullerades d'oli d'oliva
10 grams de sal
250 grams d'olives negres

Desfem el llevat en aigua tèbia.
En un bol posem la farina i fem un forat al mig i hi tirem a dins l’oli i la sal.
Ho barregem. Quan tots els ingredients ja estan integrats els comencem a amassar al 
marbre. Si veieu que la massa s’enganxa a les mans, aneu afegint-hi farina a poc a 
poc. Quan la massa no se’ns enganxi a les mans sabrem que ja està preparada.
Tallem les olives i les afegim. Remenem fins que quedin ben repartides.
I li donem forma al pa i ho deixem reposar 1 hora.
Pintem el pa amb una mica d’oli i el posem al forn a 220 graus durant una mitja hora 
aproximadament.

Dobble és un joc de cartes que es basa en la 
velocitat, observació i reflexes, en el que els 
jugadors competeixen per trober el símbol que 
coincideix entre les cartes. Més de 50 símbols i 55 
cartes amb només un símbol idèntic entre cada 
carta!

Edat: a partir de 6 anys
Marca: Asmodee



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1/3

1
Sopa minestrone
Gall dindi a l'allet amb 
enciams amanits
Iogurt de la Fageda

4/3 5/3 6/3 7/3 8/3

2 FESTA

Macarrons amb sofregit de 
tomàquet
Truita de pernil dolç amb 
enciam amanit i pastanaga
Fruita

Patata i verdura de 
temporada al vapor
Pollastre arrebossat 
amb blat de moro i tomàquet 
amanits                                   
Fruita

Llenties guisades
Bacallà al forn amb llit de 
tomàquet 
Fruita

Arròs amb verdures
Cap de llom rostit amb salsa 
de pomes i enciam de colors
Iogurt de la Fageda

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

3
Crema de verdures de 
temporada
Pollastre a l'ast
amb enciam i blat de moro
Fruita

Mongetes del ganxet de 
Marata
Truita de carbassó i patata 
amb enciam i olives
Fruita

Espirals a la carbonara de 
xampinyons
Lluç al forn amb salsa verda
Fruita

Minestra de verdures
Mandonguilles amb suquet
Fruita

Amanida complerta amb 
enciams, fruita i fruits secs
Arròs a la cassola de pollastre
Iogurt de la Fageda

18/3 19/3 20/3 21/3 22/3

4
Llenties amb suc
Truita de patates i ceba amb 
enciam i olives
Fruita

Llacets amb oli, orenga i 
olives
Llenguadina a l'andalusa amb 
enciams i blat de moro torrat
Postres especials de St. Josep

Arròs tres delícies
Estofat de vedella
Fruita

Patata i mongeta tendra
Bacallà gratinat al forn amb 
tomàquet sofregit
Fruita

Crema de verdures de 
temporada
Pit de pollastre amb suquet
i enciam amanit
Fruita

25/3 26/3 27/3 28/3 29/3

5
Crema d'hortalisses i celerí
Macarrons amb bolonyesa de 
llegums
Fruita

Trinxat de la Cerdanya 
Botifarra de Vic amb 
tomàquet amanit
Fruita

Fesolets de Santa Pau amb 
verduretes
Truita de patates i ceba amb 
enciam amanit
Fruita

Arròs a la cubana
Lluç a la marinera
Fruita

Sopa de ceba
Pollastre rostit al forn amb 
enciam fulla de roure i 
pastanaga rallada
Iogurt de la Fageda

* 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 i verdures del menú són de temporada, de proximitat, ecològiques o de producció integrada.

* Els peixos que cuinem habitualment són: lluç, bacallà i llenguadina.El caldo de peix està fet amb peix de roca de llotges catalanes.
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1/3

1 Pasta amb verdures
Peix blau
Fruita

4/3 5/3 6/3 7/3 8/3

2 Bulgur amb verdures
Gall dindi
Fruita

Pèsols
Vedella
Iogurt

Amanida d'arròs
Peix blau
Fruita

Escalivada
Conill
Fruita

Verdura amb patata
Ou
Fruita

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

3 Arròs amb tomàquet
Peix blanc
Iogurt

Verdura i patata
Gall dindi
Fruita

Hummus amb bastonets
Ou
Fruita

Pasta amb verdures
Peix blau
Fruita

Sopa
Porc
Fruita

18/3 19/3 20/3 21/3 22/3

4 Escalivada
Pollastre
Fruita

Verdura saltada
Ou
Fruita

Sopa de verdures
Sípia
Fruita

Amanida de llegum
Porc
Iogurt

Pasta
Peix blau
Fruita

25/3 26/3 27/3 28/3 29/3

5 Amanida d'arròs
Peix blanc
Iogurt

Sopa
Gall d'indi
Fruita

Verdura
Vedella
Fruita

Llegum
Ou
Fruita

Amanida
Pizzeta de tonyina
Fruita

* 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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