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

MENÚ DE NOVEMBRE 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1-2    
 

FESTA 
 

FESTA 

5-9 

Sopa de brou de peix 
amb pasta i verdures 

texturitzades 
Lluç, patata i carabassí 

al forn 
Fruita 

Puré de verdura 
Aguiat de pilotes amb 
pastanaga, pèsols i 

puré de patata 
Fruita 

Arròs brut/ 
 *Sèmola d’arròs 

Truita francesa amb 
ensalada 

Fruita 

Macarrons amb salsa 
de tomàtiga 

Croquetes de bacallà 
amb pastanaga i pèsols 

Iogurt 

Puré de llenties cuinades 
amb verdures 

Pollastre al forn amb patates 
fregides 

Fruita amb alt contingut en 
vitamina C 

12-16 

Crema de pastanaga 
Pitrera de pollastre 

arrebossada casolana 
amb tomàtiga tallada 

Fruita 

Arròs de peix/ 
*Sèmola d’arròs 

Bacallà a la mallorquina 
amb patata, ceba, 
bledes i tomàtiga 

Fruita 

Crema de verdures 
Fideuà de carn 

Iogurt 

 Puré de ciurons 
cuinats amb verdura 
Truita de patata amb 

tomàtiga tallada 
Fruita amb alt contingut 

en vitamina C 

Brou de carn amb pasta 
Mussola fregida amb 

pastanaga i mongetes 
verdes 
Fruita 

19-23 

Brou de peix amb pasta 
Lluç al forn amb patata 

bullida i bròquil 
Fruita 

Puré de verdura amb 
llegum 

Pizza de cuixot i 
formatge 

Fruita 

Arròs amb salsa de 
tomàtiga/  

*Sèmola d’arròs 
Pollastre al forn amb 

salsa i mongeta verda 
Fruita 

Puré de llenties 
cuinades amb verdura 
Truita amb patates  al 

forn 
Fruita amb alt contingut 

en vitamina C 

Espaguetis amb salsa de 
tomàtiga i formatge 

*Sèmola de blat 
Mussola fregida amb 

tomàtiga tallada 
Iogurt 

26-30 

Arròs tres delícies 
*Sèmola d’arròs 

Llom a la planxa amb 
tomàtiga tallada 

Fruita 

Puré de ciurons cuinats 
amb verdura 

Lluç amb cus-cus 
Fruita amb alt contingut 

en vitamina C 

Burballes de peix 
*Sèmola de blat 
Truita de patata i 

espinacs amb tomàtiga i 
cogombre 

Fruita 

Sopa de brou de carn 
amb pasta 

Bullit de pollastre amb 
patata i verdures (*)  

Fruita 

Crema de carabassa 
Lluç al forn amb 

arròs blanc i salsa tomàtiga 
Iogurt 

 
 



 
 
 

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

MENÚ DE NOVEMBRE 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1-2   
 
 
 

FESTA FESTA 

5-9 

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 

12-16 

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 

19-23 

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 

26-30 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ pollastre 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ llenties pelades 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

 

 

 
 
 

CONSELLS DE SALUT NOVEMBRE – LA DIETA MEDITERRÀNIA 

 

     És un conjunt d'hàbits alimentaris propis de les regions mediterrànies i que és beneficiosa per la salut ja que té un 
efecte cardioprotector, protegeix diferents tipus de càncer i també està associada a un retràs de l'envelliment. 
     Està constituïda per fruites i verdures fresques i de temporada, aliments bàsics com són patates, llegums, pa, arròs, 
pasta, cereals integrals, oli d'oliva; peix, carn magra, llet, iogurt i formatge; fruites dessecades: prunes, panses, figues, 
albercocs i dàtils són una saludable font d'energia i els fruits secs (ametlles, nous, avellanes...). Recomanacions:  
- Realitza un desdejuni complet: que inclogui lactis, cereals i suc o fruita fresca.  
- Consum diari, a totes les menjades de pa o pasta o arròs o llegums i/o patates.  
- Consumeix peix, sense oblidar el blau,3/4 vegades per setmana.  
- Tria, preferentment, carns magres i ocasionalment les vermelles; consum 3-4 
vegades per setmana. 
- Consumeix al menys 3 peces de fruita i 2 de verdura al dia. 
- Utilitza sempre l'oli d'oliva per trempar i cuinar. 

- Dolços, pastisseria, gelats, embotits només per consum ocasional.  
- Beu al voltant d'1,5 litres d'aigua al dia. Vi en els àpats principals 
amb moderació.  
- Recupera les formes de cuinar tradicional: bullit, cuinat i torrat.  
- Consumeix a diari productes lactis (iogurt, formatges...)  
- Sempre que puguis tria aliments frescs i de temporada.  
- Realitza exercici físic de manera regular (caminar, pujar escales). 

 


