
GRANS  / (*) ADAPTACIÓ Unsomnit SL Escoleta d´Esporles  Any 2019 

MENÚ DE FEBRER 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1     

Brou de carn i verdures 
amb pasta 

Rodo de porc al forn amb 
salsa de ceba-pastanaga 

i  puré de patata 
Fruita 

4-8 

Crema de carabassa 
Mussola fregida amb 

patates al forn 
Fruita 

Espaguetis amb salsa 
de tomàtiga i formatge 

*Sèmola de blat 
Raoles de carn amb 

ensalada 
Fruita 

Arròs tres delícies 
*Sèmola d’arròs 

Truita de patata i espinacs 
amb tomàtiga tallada 

Iogurt 

Puré de ciurons cuinats 
amb verdures 

Croquetes de bacallà amb 
verdures al vapor 

Fruita amb al contingut en 
vitamina C 

Ensalada variada 
*Crema de verdures 
Lasanya casolana de 

carn 
Fruita 

11-15 

Macarrons amb nata, 
ceba i cuixot 

*Sèmola de blat 
Truita francesa amb 

ensalada 
Fruita 

Puré de verdura amb 
llegum 

Llampuga fregida amb 
salsa de tomàtiga i 

patates al forn 
Fruita 

Arròs brut 
*Sèmola d’arròs 

Pollastre al forn amb  
mongeta verda saltejada 

amb alls 
Fruita 

Brou de carn amb pasta 
*Sèmola de blat 

Estofat de vedella amb 
patates fregides 

Fruita 

Puré de llenties cuinades 
amb verdura 

Lluç al forn amb arròs 
blanc i salsa de tomàtiga 

Iogurt 

18-22 

Arròs de peix 
*Sèmola d’arròs 

Bacallà a la mallorquina 
Fruita 

Tallarines amb salsa de 
tomàtiga i formatge 

*Sèmola de blat 
Pitrera de pollastre a la 
planxa amb ensalada 

Fruita 

Puré de ciurons cuinats 
amb verdura 

Truita amb patata fregida 
Fruita amb alt contingut 

en vitamina C  

Puré de carabassa amb 
llegum 

Pizza de cuixot i formatge 
Fruita 

Brou de carn amb pasta 
Bullit de pollastre i 
verdures (patates, 

mongetes, pastanaga, 
ceba i col) 

Iogurt 

25-26 

Puré de llenties 
cuinades amb verdura 

Truita amb patates 
fregides 

Fruita amb alt contingut 
en vitamina C 

Crema de carabassa 
Arròs sec de carn i 

verdura 
Fruita 

FESTA 
Dia no lectiu proposat pel 

centre 

FESTA  
Festa Escolar Unificada 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Bàsic / Texturitzats+ Unsomnit SL.  Escoleta d´Esporles  Any 2019 

MENÚ DE FEBRER 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 

    Puré de verdures 
+ vedella 

 
Iogurt 

4-8 

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 

11-15 

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 

18-22 

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 

25-26 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ pollastre 

 
Iogurt 

FESTA 
Dia no lectiu proposat 

pel centre 

FESTA  
Festa Escolar Unificada 

 
 

 

 
 
 

CONSELLS DE SALUT FEBRER– ELS ALIMENTS AMB GREIXOS SATURATS I TRANS 

 
 

 

    Els aliments rics amb àcids grassos saturats i trans són aliments molt energètics que contenen nutrients que formen 
part de l’estructura de les membranes cel·lulars i transporten les vitamines A, D, E, i K, a més d’incloure quantitats de 
proteïnes o hidrats de carboni. Representats a la piràmide dels aliments, la majoria d’ells es troben situats a la part 
superior.  
    Aquests aliments venen representats per les carns grasses, embotits, aperitius fregits, menjars ràpids i precuinats, 
pastisseria industrial, el saïm, mantega i margarines.  
    El seu consum freqüent suposa un risc de patir malalties com les que afecten al cor, la hipertensió, el càncer i 
l’obesitat. Per tant, el seu consum no ha d’ésser diari i, en tot cas, ha de limitar-se a determinades ocasions i sempre en 
petites quantitats.). 
 
 


