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 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 S'informa que tots els treballadors de l’empresa Unsomnit han realitzat el curs de seguretat alimentària i al�lèrgens. 

 Els alumnes que necessitin règim o una dieta especial degut a al�lèrgies o intoleràncies alimentàries o no puguin quedar-se 
menjador, han d’informar-ho directament a la cuina o telefonar al número 617.72.26.45 abans de les 10:00 del matí. 

 Els menús van acompanyats de pa i aigua 
 Aquest menú ha sigut revisat pel Dietista-Nutricionista JUAN ANTONIO RUIZ MARTÍNEZ, Nº col�legiat: IB0089 

1-4  

Brou de carn amb pasta 
(1-9) 

Aguiat de pilotes amb 
xampinyons i patates 

fregides (1-7) 
Fruita 

Arròs tres delícies 
“Rabas de calamar” amb 

ensalada (1-7-14) 
Iogurt (7) 

Llenties cuinades amb 
verdura 

Truita de patata amb 
tomàtiga tallada (3) 

Fruita amb alt contingut 
en vitamina C 

Ensalada variada 
Lasanya casolana de 

carn (1-7) 
Fruita 

7-11 

Ensalada variada 
Fideuà de carn i verdura 

(1) 
Fruita 

Ciurons cuinats amb 
verdura 

Pollastre al forn amb 
salsa i arròs blanc 

Fruita 

Macarrons amb salsa de 
tomàtiga (1) 

Lluç al forn amb mongeta 
verda saltejada amb alls (4) 

Fruita 

Brou de carn amb pasta 
(1-9) 

Ous fregits amb patata 
fregida (3) 

Fruita 

Puré de verdura amb 
crostons (1-7) 

Lluç a la mallorquina 
(patata, ceba, bledes i 

tomàtiga) (4) 
Iogurt (7) 

14-18 

Brou de pollastre i 
verdures amb pasta (1-9) 

Lluç a la planxa amb 
patata fregida (4) 

Fruita 

Espaguetis amb nata, 
cuixot i ceba (1-7) 

Nuggets de pollastre 
amb ensalada (1) 

Fruita 

Llenties cuinades amb 
verdura 

Ous bullits amb salsa de 
tomàtiga i patata al forn (3) 
Fruita amb alt contingut en 

vitamina C 

Puré de carabassa i 
moniato amb llegum 

Pizza de cuixot i 
formatge (1-7) 

Fruita 

Brou de carn amb pasta 
(1-9) 

Bullit (pollastre, patates, 
pastanaga, ceba, 

mongeta verda i col) 
Iogurt (7) 

21-25 

Ciurons cuinats amb 
verdura 

Salsitxes fresques de porc 
amb puré de patata (7) 
Fruita amb alt contingut 

en vitamina C 

Ensalada variada 
Arròs sec de pollastre i 

verdura 
Fruita 

Brou de carn amb pasta (1-
9) 

Truita francesa amb 
carabassí i ceba al forn (3) 

Fruita 

Crema de verdura 
Aguiat de lluç amb 

patates (4) 
Iogurt (7) 

FESTIU 

  

Gluten=1| Crustacis=2| Ous=3| Peix=4| Cacauets=5| Soja=6| Lactosa=7| F. Secs=8| Api=9| Mostassa=10| Sesam=11| Sulfits=12| Tramussos=13| Mol·luscs=14 
 

 
 



CONSELLS DE SALUT FEBRER– QUINS ALIMENTS HEM DE REDUIR? 

 
 

 

 Hem de reduir el consum dels aliments rics en sucres i/o greixos saturats, 
ja que el seu consum està relacionat amb l’obesitat infantil i poden provocar 
diabetis i altres malalties metabòliques en l’edat adulta. 
 Els sucres estan en altes quantitats a llaminadures, begudes refrescants, 
sucs envasats, brioxeria, pastisseria, postres lactis, cremes de xocolata... És 
convenient substituir aquests aliments per fruites fresques o seques, aigua, sucs 
de fruita naturals, entrepans, iogurts... 
 Els greixos saturats els trobam a productes de brioxeria industrial, postres 
lactis, menjar ràpid, mantega, saïm, cremes de xocolata, embotits greixosos, 
aperitius fregits, menjars precuinats, ...  S’haurien de substituir per entrepans 
amb embotits magres o tonyina o formatge, iogurts, plats de preparació 
casolana... 
 Un exemple d’aperitiu saludable i divertit seria paté d’humus amb tires de 
pastanaga.  Un exemple de postres saludable i divertit podria ser iogurt natural 
amb fruita seca trossejada i un raig de mel. 
 

 

Les fruites que donam al 
menjador són: 

o Taronja 
o Mandarina 
o Poma 

o Pera 
o Plàtan 

  

Cerca-les en la següent sopa de 
lletres:  

 
   
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Menjador 

 
Informació 

 Sabeu com contactar amb el 

menjador per qualsevol dubte: 
 Web: www.unsomnit.com 

 Mail: info@unsomnit.com 

 Telf. : 617.72.26.45 

 

AMB LA FINALITAT QUE EL NIN REBI UNA DIETA ADEQUADA PEL 

CORRECTE CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT ÉS IMPORTANT QUE ES 

PLANIFIQUIN ELS SOPARS EN BASE ALS DINARS QUE OFEREIX EL 

MENJADOR ESCOLAR 
 


