
GRANS  / (*) ADAPTACIÓ Unsomnit SL Escoleta d´Esporles  Any 2020 

MENÚ DE GENER 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-10   

Brou de carn amb 
pasta i verdures 

texturitzades 
Pilotes amb salsa de 
tomàtiga i arròs blanc 

Fruita 

Puré de llenties cuinades 
amb verdura 

Truita de patata i colflori 
amb ensalada 

Fruita 

Arròs de peix 
*Sèmola d’arròs 

Croquetes de bacallà 
amb pastanaga i espinacs 

al vapor 
Fruita 

13-17 

Brou de carn amb pasta 
Bullit (pollastre, patates, 

pastanaga, ceba, 
mongetes i col) 

Fruita 

Crema de pastanaga 
Llampuga al al forn amb 

salsa de tomàtiga i 
patates  /  Fruita  

Brou de verdura amb 
arròs i verduretes 

Pitrera de pollastre a la 
planxa amb ensalada 

Fruita  

Puré de ciurons cuinats 
amb verdura 

Lluç a la mallorquina 
Fruita amb alt contingut 

en vitamina C 

Brou de peix amb pasta 
Truita a la francesa amb 

tomàtiga tallada 
Iogurt 

20-24 

Ensalada de pasta 
*Sèmola de blat 

Mussola al forn amb 
mongeta verda al vapor 

Fruita 

Puré de llenties cuinades 
amb verdura 

Pollastre al forn amb 
salsa i arròs blanc 

Fruita amb alt contingut 
en vitamina C 

Crema de porros 
Truita francesa amb 

ensalada 
Fruita 

Puré de verdures 
Pizza de cuixot amb 

formatge i olives 
Fruita 

Brou de carn amb 
verdures texturitzades i 

pasta 
Lluç al forn amb 

pastanaga i bròquil bullit 
Iogurt 

27-31 

Crema de carabassa, 
colflori i ceba 

Salsitxes fresques de 
pollastre amb puré de 

patata 
Fruita 

Ensalada variada 
*Crema de porros 

Macarrons amb salsa de 
bolonyesa i formatge 

Fruita 

Puré de ciurons cuinats 
amb verdura 

Ous remenats amb 
carabassí al forn 

Fruita amb alt contingut 
en vitamina C 

Arròs blanc amb salsa 
de tomàtiga 

*Sèmola d’arròs 
   Lluç fregit amb trempó 

Iogurt 

Brou de carn i verdures 
amb pasta 

Rodo de porc al forn amb 
salsa de ceba-pastanaga 

i  patata al forn 
Fruita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bàsic / Texturitzats+ Unsomnit SL.  Escoleta d´Esporles  Any 2020 

MENÚ DE GENER 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-10 

  Puré de verdures 
+ llenties pelades 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ vedella 

 
Iogurt 

13-17 

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 

20-24 

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 

27-31 

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 GENER – LES PROTEÏNES 

 
 

 

      Les proteïnes són nutrients essencials per a la formació de les estructures del nostre cos. Es troben en distintes 
proporcions en els grups d’aliments rics en proteïnes com ara la carn, ous, peix, llegums i fruits secs. Al dia s’han de 
consumir 2 racions alternant aquests grups d’aliments.  
      En conjunt, el seu consum recomanat per setmana és:  
 Carn: 3-4 racions de carn magra preferentment (una ració són 100 g equivalent a 1 bistec, ¼ de pollastre o conill). 
 Ous: 3-4 racions (una ració són 60-120 g equivalent a 1-2 ous)Peix: 3-4 racions alternant el blanc i el blau (una 
ració són 125 g equivalent a un bistec).  
 Llegums: 2-4 racions variades (una ració són 60-80 g en cru equivalent a un plat)  
 Fruits secs: 3-7 d’ametlles, avellanes, nous crus (una ració són 20-30 g equivalent a un grapat). 
 
 


