
GRANS  / (*) ADAPTACIÓ Unsomnit SL Escoleta d´Esporles  Any 2018 

MENÚ D’OCTUBRE 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1-5 

Sopa de brou de carn  amb 
pasta 

Bullit de pollastre amb 
patata, mongeta verda, 

pastanaga, col, ...) 
Iogurt 

Crema de mongeta verda 
Lluç amb arròs blanc i salsa 

tomàtiga amb ceba 
Fruita 

Ensalada de Pasta/ 
*Sèmola de blat 

Pollastre rostit amb 
pastanaga i patata 

Fruita 

Puré de ciurons cuinats 
amb verdures 

Truita amb tomàtiga 
tallada 

Fruita amb alt contingut en 
vitamina C 

Arròs de peix/ 
*Sèmola d´arròs 
Lluç amb tumbet 

Iogurt 

8-11 

Macarrons amb salsa de 
Tomàtiga/*Sèmola de blat  

Mussola al forn amb 
ensalada 

Iogurt 

Puré de llenties cuinades amb 
verdura 

Truita francesa amb patata al 
forn 

Fruita amb alt contingut amb 
vitamina C 

Crema de carabassí 
Salsitxes amb arròs blanc 

i salsa tomàtiga 
Fruita 

Puré de verdura 
Pizza de cuixot i formatge 

Fruita 
FESTA 

15-19 

Sopa de brou de carn amb 
pasta i verdures 

texturitzades 
Pitrera de pollastre 

arrebossada casolana amb 
ensalada /Iogurt 

Puré de ciurons cuinats amb 
verdura 

Truita espanyola amb 
 trempó 

Fruita amb alt contingut amb 
vitamina C 

Arròs blanc amb salsa de 
Tomàtiga/*Sèmola 

d´arròs 
Lluç al forn amb 

verduretes (pastanaga, 
pèsols) 
Fruita 

Crema de pastanaga 
Fideuà de carn 

Iogurt 

Sopa de brou de peix 
amb pasta 

Bacallà amb tomàtiga 
tallada 
Fruita 

22-26 

Puré de verdura  
Peix  fregit casolà amb 

patata bullida 
Fruita 

Macarrons amb nata(baixa en 
greixos), cuixot i ceba 

*Sèmola de blat 
Ous remenats amb mongeta 

verda saltejada amb alls 
Iogurt 

Sopa de brou de carn 
amb pasta 

Rodo de porc al forn amb 
salsa i patates 

Fruita 

Puré de llenties cuinades 
amb verdura 

Bacallà a la mallorquina 
Fruita amb alt contingut en 

vitamina C 

Crema de carabassí 
Ravoles de carn amb 

patates al forn 
Iogurt 

 
29-31 

 

Crema de carabassa i 
pastanaga 

Lluç amb cuscús (ceba i 
pebre verd) 

Iogurt 

Espaguetis de blat i integrals 
amb salsa de tomàtiga i 

formatge/*Sèmola de blat 
Croquetes de pollastre amb 

ensalada 
Fruita 

Puré de ciurons cuinats 
amb verdura 

Truita francesa amb 
patata fregida 

Fruita 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

Bàsic / Texturitzats+ Unsomnit SL.  Escoleta d´Esporles  Any 2018 

MENÚ D’OCTUBRE 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1-5 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ pollastre 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ llenties pelades 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ vedella 

 
Iogurt 

8-11 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ pollastre 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ llenties pelades 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

 
FESTA 

15-19 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ pollastre 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ llenties pelades 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ vedella 

 
Iogurt 

22-26 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ pollastre 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ llenties pelades 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ vedella 

 
Iogurt 

 
29-31 

 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ pollastre 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ llenties pelades 

 
Iogurt 

  

 

 
 
 

CONSELLS DE SALUT   OCTUBRE – ALIMENTACIÓ SALUDABLE 
 

 
 

 

     Una alimentació saludable i la pràctica d’activitat física regular suposen un important benefici per a la salut i el 
benestar, però, què entenem per alimentació saludable? 
     Una alimentació saludable comença des del naixement amb la lactància materna. Aquesta, constitueix l’aliment 
òptim durant els primers 4/6 mesos de vida. A partir d’aquest moment, s’introduiran la resta d’aliments fins que, 
aproximadament als 24 mesos, la dieta sigui del tot variada. Es recomana que l’alimentació sigui equilibrada i ajustada 
a les nostres necessitats energètiques diàries al llarg de les diferents etapes de la vida.  
     És important mantenir certs hàbits alimentaris tals com realitzar 5 menjades al dia i un esmorzar complet que 
contingui derivats làctics, cereals i fruita fresca o suc de fruita natural. 
     La conservació de les dietes tradicionals i el consum dels aliments de la nostra terra és una bona forma d’evitar 
aliments precuinats i processats i begudes amb excés de sucre, aliments que, consumits en abundància, no són 
beneficiosos per la salut. 
     Finalment, una alimentació equilibrada ha d’anar sempre acompanyada regularment d’una activitat física adequada. 
 


