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

MENÚ DE SETEMBRE 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

13     
Puré de verdura 

Pizza de cuixot i formatge 
Fruita 

16-20 

Espaguetis amb salsa de 
tomàtiga/ 

*Sèmola de blat 
         Truita francesa  
          amb ensalada 
                Fruita 

Crema de pastanaga 
Pollastre rostit amb 

patata al forn 
Fruita 

Puré de ciurons cuinats 
amb verdura 

Bacallà amb carabassí i 
ceba al forn 

Fruita amb alt contingut 
en vitamina C 

Ensalada variada/ 
*Crema de porros 
Arròs sec de carn i 

verdura 
Iogurt 

Sopa de brou de peix amb 
pasta 

Llampuga fregida amb 
salsa de tomàtiga i prebes 
vermells amb patates al 

forn  /  Fruita 

23-27 

Puré de llenties cuinades 
amb verdures 

Hamburguesa de pollastre 
amb puré de patata 

 Fruita amb alt contingut en 
vitamina C 

Macarrons amb salsa 
de tomàtiga i ceba 
*Sèmola de blat 

Mussola al forn amb 
pastanaga i pèsols 

Fruita 

Crema de carabassí 
*Truita amb pisto 

Fruita 
 

Sopa de brou de 
carn 

Lluç a la mallorquina 
Iogurt 

Arròs tres delícies 
*Sèmola d’arròs 

Croquetes de carn amb 
ensalada 

Fruita 

30 

Sopa de brou de carn i verdura 
Bullit de pollastre amb patata, 
mongeta verda, pastanaga, 

col, ...) 
Fruita 

    

 

 
 
 

 
 
 

 
 

CONSELLS DE SALUT SETEMBRE - OBJECTIUS 
  

     Un dels objectius principals de la nostra escola és fomentar l’alimentació saludable. Per aquest motiu, es col·laborarà amb la 

Conselleria de Salut i Consum amb el propòsit de promocionar una alimentació sana i equilibrada. 
     Setembre és un mes de canvis, acaben les vacances i la bona vida i ens toca posar-nos les piles, que millor que començar el nou curs 

escolar amb l’objectiu de millorar el nostre estil de vida i el del nostres fills. Per això, mensualment, a través d’aquest fulletó, amb 
consells molt simples, us ajudarem a millorar l’alimentació i activitat física per a trobar-nos molt millor. 
 

 
 
 
 



 

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

MENÚ DE SETEMBRE 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

13 

    Puré de verdures 
+ vedella 

 
Iogurt 

16-20 

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 

23-27 

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 

30 

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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

CONSELLS DE SALUT SETEMBRE - OBJECTIUS 
 

     Un dels objectius principals de la nostra escola és fomentar l’alimentació saludable. Per aquest motiu, es col·laborarà amb la 

Conselleria de Salut i Consum amb el propòsit de promocionar una alimentació sana i equilibrada. 
     Setembre és un mes de canvis, acaben les vacances i la bona vida i ens toca posar-nos les piles, que millor que començar el nou curs 

escolar amb l’objectiu de millorar el nostre estil de vida i el del nostres fills. Per això, mensualment, a través d’aquest fulletó, amb consells 
molt simples, us ajudarem a millorar l’alimentació i activitat física per a trobar-nos molt millor. 
 

 
 
 
 


