
Els invents en un món sostenible

Som una empresa catalana, especialitzada en menjadors escolars, i educació en el 
lleure, formem part d’Ausolan, empresa cooperativa integrada a la corporació de 
Mondragón.

Entenem el menjador com una eina per aconseguir l’adquisició d’uns hàbits saludables 
d’alimentació que són fonamentals per la salut de l’infant i de tota la seva vida adulta.

Passeig del Ferrocarril, 339, 3r 1ª
08860 Castelldefels
Tel. 93 645 51 00

Pg. de l’Autopista, Nau 3 Can Magarola
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 645 51 00

El nostre compromís és educar en una alimentació 
saludable, mitjançant els nostres menús confeccionats 
amb productes de temporada i de proximitat.

Si ens vols fer una consulta sobre els nostres menús, 
envia un e-mail a la dietista i et contestarem

nmartinez@ausolan.com

Tercer trimestre curs 2015-2016

data dilluns dimarts dimecres dijous divendres

1 abril Verdura / Peix +
amanida / Lacti

4 - 8 
abril

Verdura / Vedella + 
arròs / Lacti

Amanida / Peix + 
patata / Lacti

Pasta / Ou + 
amanida / Fruita

Verdura / Au + 
patata / Lacti

Verdura / Peix + 
amanida / Lacti

11 - 15 
abril

Verdura / Ou + 
amanida / Lacti

Arròs / Peix + 
verdura / Lacti

Verdura / Vedella + 
amanida / Fruita

Pasta / Au + 
patata / Lacti

Verdura / Peix + 
arròs / Lacti

18 - 22 
abril

Pasta / Peix + 
amanida / Lacti

Amanida / Au + 
verdura / Lacti

Verdura / Ou + 
arròs / Fruita

Verdura / Peix +
amanida / Lacti

Verdura / Vedella + 
pasta / Lacti

25 - 29 
abril

Verdura / Au + 
arròs / Lacti

Verdura / Peix + 
pasta / Lacti

Arròs / Ou + 
amanida / Lacti 

Amanida / Au + 
patata / Fruita

Verdura / Peix + 
arròs / Lacti

2 - 6 
maig

Verdura / Au + 
patata / Lacti

Amanida / Peix + 
patata / Lacti

Pasta / Ou + 
verdura / Lacti

Verdura / Peix  + 
Pasta / Fruita

Verdura / Vedella + 
arròs / Lacti

9 - 13 
maig

Verdura / Vedella + 
patata /  Lacti

Verdura / Au + 
amanida / Lacti

Arròs / Ou + 
patata / Lacti

Verdura / Peix +
amanida / Fruita

Verdura / Vedella + 
arròs / Lacti

16 - 20 
maig FESTA

Amanida / Au + 
verdura / Lacti

Arròs / Vedella + 
patata / Lacti

Verdura / Au + 
pasta / Lacti

Verdura / Ou + 
patata / Lacti

23 - 27 
maig

Verdura / Peix + 
Arròs / Lacti

Verdura / Au + 
arròs / Fruita

Pasta / Peix + 
verdura / Lacti

Verdura / Vedella + 
patata / Lacti

Verdura / Ou + 
patata / Lacti

30 - 3 
maig-juny

Pasta / Peix + 
amanida / Lacti

Verdura / Ou + 
patata / Lacti

Arròs / Vedella + 
amanida / Lacti

Verdura / Peix + 
amanida / Fruita

Verdura / Au + 
patata /  Lacti

6 - 10 
juny

Verdura / Ou + 
patata / Lacti

Verdura / Peix + 
arròs / Lacti 

Pasta / Au + 
verdura / Fruita

Verdura / Vedella + 
patata / Lacti 

Verdura / Au + 
arròs / Lacti

13 - 17 
juny

Verdura / Vedella + 
amanida / Lacti

Verdura / Peix + 
arròs / Lacti

Pasta / Ou + 
amanida / Fruita

Verdura / Au + 
patata / Lacti

Verdura / Peix + 
amanida / Lacti

20 - 2 
juny

Amanida / Peix + 
verdura / Fruita

Verdura / Ou + 
patata / Lacti

Ej: Verdura / Ou + Patata / Làctics = Mongeta verda i patata amb una truita a la francesa i un iogurt. 
 Arròs / Peix + amanida / Lacti = Sopa d’arròs, tilapia al forn amb carbassó i un iogurt de sabors.

Per equilibrar el dia podeu sopar...

Al menjador, fem pinya!

Consell dietètic

La importància de la h idratació
Mantenir una correcta hidratació és fonamental per a la salut, ens ajuda a transportar nutrients a les cèl·lules, 
mantenir un bon estat de la pell i teixits o regular la temperatura del cos entre altres.

La deshidratació no només contribueix a una pèrdua de líquid sinó també de sals minerals.

Els nens són més vulnerables a les conseqüències de la deshidratació perquè tenen menys defenses, el seu conté 
més contingut en aigua que el dels adults, són propensos a patir afeccions que comporten pèrdues de líquids.

El seu sentit de la set no està desenvolupat i és per això que acostumen a beure més i a realitzar una activitat 
física més gran (esports, jocs, estudis, etc.)

En circumstàncies normals, els especialistes recomanen que ingereixin al voltant de dos litres de líquid al dia.
En qualsevol cas, la quantitat adequada depèn de cada nen, de la seva condició física, edat i sexe, del seu nivell 
d’activitat física o de les situacions ambientals com ara la calor, la humitat, l’exposició a l’aire condicionat o 
calefacció, entre altres factors.

Aquest líquid l’aconseguim a través de la varietat dels aliments i les begudes. Al voltant de mig litre s’obté a 
partir dels aliments rics en aigua com les fruites i les verdures. L’altre litre i mig ens ho pot proporcionar 6 o 8 
gots de líquid, que poden ser, per exemple, aigua, sucs naturals, infusions, llet... També les gelatines aporten 
gran quantitat de líquid.

L’aigua és indispensable en la nostra alimentació. Aproximadament el 70% del cos humà està format d’aigua 
i actua en moltes de les reaccions que es produeixen al nostre cos com els sucs gàstrics que ajuden a fer la 
digestió o les llàgrimes quan plorem. Per aquests motius és bàsic consumir aigua a diari. 

Les complicacions que poden patir les persones quan el consum d’aigua no és l’adequat poden ser marejos, mal 
de cap, retenció de líquids i de toxines al nostre cos. 

Consells d’hidratació per als nens:
Beure petites quantitats de líquid quan es juga. Prendre més quantitat en acabar l’activitat.

temperatures moderades per a estimular un major consum de líquid.



dilluns dimarts dimecres dijous divendres
 2  3  4  5  6

Amanida de pasta
Lluç a la planxa

amb enciam i olives
Pa / Fruita del temps

Cigrons estofats
Hamburguesa de vedella 

amb tomàquet al forn
Pa / Fruita del temps

Mongeta tendra i patata
Estofat de porc amb poma

Pa / Fruita del temps

Arròs amb verdures
Truita de patata i ceba

amb amanida
Pa / Iogurt artesà

Vichyssoise
“Fajitas” de pollastre

 amb amanida
Pa / Fruita del temps  

Kcal:583  HC:56  Lip:26  Prot:31 Kcal:687  HC:62  Lip:33  Prot:35 Kcal:466  HC:67  Lip:12  Prot:24 Kcal:564  HC:50  Lip:29  Prot:26 Kcal:692  HC:78  Lip:27  Prot:34

 9  10  11  12  13 Taula de la descoberta

Cuetes de rap 
amb salsa verda

Pa / Fruita del temps

Dia de la proteïna vegetal
Puré de carbassó amb pipes

Paella d’arròs i llenties
Pa / Fruita del temps

Bròquil i patata
Pernilets de pollastre

 guisats
Pa / Fruita del temps

Cigrons estofats
Truita de formatge 

amb amanida
Pa / Iogurt artesà

LES FRUITES DE LA PRIMAVERA

Amanida amb fruita variada
Rostit de porc amb salsa 

Pa / Fruita del temps

Kcal:553  HC:44  Lip:33  Prot:20 Kcal:610  HC:94  Lip:20  Prot:12 Kcal:548  HC:42  Lip:20  Prot:50 Kcal:570  HC:47  Lip:29  Prot:30 Kcal:542  HC:68  Lip:16  Prot:29

 16  17  18  19  20

FESTA

Puré de llegums 
Truita de patata i ceba

amb amanida
Pa / Fruita ecològica

Sopa de brou i pistons
Aletes de pollastre

amb amanida
Pa / Fruita del temps

Bledes, pastanaga i patata
Pernil al forn amb amanida

Pa / Fruita del temps

Macarrons amb tomàquet
Bacallà al forn
amb amanida

Pa / Fruita del temps

Kcal:677 HC:71  Lip:20  Prot:54 Kcal:615  HC:64  Lip:29  Prot:24 Kcal:538  HC:38  Lip:30  Prot:27 Kcal:537  HC:67  Lip:17  Prot:29

 23  24  25  26  27 

Puré de verdures
Estofat de gall d’indi 

amb amanida
Pa / Fruita del temps

Amanida de patata
Limanda a l’andalusa

amb amanida
Pa / Iogurt artesà

Fricandó de vedella
amb bolets

Pa / Fruita del temps

Empedrat
Ous al forn amb beixamel

Pa / Fruita del temps

Arròs amb tomàquet
Croquetes de pernil 

amb amanida 
Pa / Fruita del temps

Kcal:540  HC:52 Lip:24  Prot:28 Kcal:600  HC:65  Lip:23  Prot:32 Kcal:520  HC:54  Lip:20  Prot:30 Kcal:586  HC:58  Lip:24  Prot:34 Kcal:689  HC:104  Lip:16  Prot:33

 30  31

Sopa de pagès
Botifarra amb seques i 

patata
Pa / Fruita del temps

Arròs a la cassola
Lluç a la planxa
amb amanida

Pa / Fruita del temps

Kcal:465  HC:53 Lip:21  Prot:16 Kcal:583  HC:56  Lip:26  Prot:31

dilluns dimarts dimecres dijous divendres
 1

Llenties amb arròs
Llom arrebossat cassolà

amb amanida
Pa / Fruita del temps

Kcal:801  HC:94  Lip:36  Prot:24

 4  5  6  7  8

Escudella barrejada 
Truita de patata i ceba

i pa amb tomàquet
Fruita del temps

Espaguetis napolitana
Tiretes de pollastre 

arrebossat cassolanes 
amb amanida

Pa / Fruita de temps

Puré de pastanaga
Rostit de porc
amb amanida

Pa / Iogurt artesà

Arròs amb salsa 
de tomàquet 

Lluç a la planxa 
amb amanida

Pa / Fruita del temps

Cigrons amb espinacs
Hamburguesa de vedella 

amb patates xips
Pa / Fruita del temps

Kcal:963  HC:84  Lip:29  Prot:25 Kcal:552  HC:71  Lip:19  Prot:26 Kcal:804  HC:97  Lip:27  Prot:42 Kcal:656  HC:96  Lip:17  Prot:28     Kcal:764  HC:82  Lip:30  Prot:41

 11  12  13  14  15

Arròs a la cassola
 Rap a la romana

amb amanida
Pa / Fruita del temps

Dia de la proteïna vegetal
Puré de carbassa i 

pastanaga
Macarrons a la 

bolognesa de tofu
Pa / Fruita ecològica

Llenties estofades
Truita de patata i ceba

amb amanida
Pa / Iogurt artesà

Mongeta tendra i patata
Mandonguilles de vedella

 a la jardinera
Pa / Fruita del temps

Sopa de brou i pistons
Pollastre al forn 

amb patates fregides
Pa / Fruita del temps

Kcal:818  HC:104  Lip:29  Prot:34 Kcal:529  HC:60  Lip:18  Prot:31 Kcal:701  HC:59  Lip:36  Prot:33 Kcal:472  HC:45  Lip:22  Prot:22 Kcal:556  HC:52  Lip:20  Prot:42

 18  19  20  21  22

Puré de verdures
Fricandó de vedella
 amb xampinyons

Pa / Fruita del temps

Arròs a la marinera
Truita de tonyina

amb amanida
Pa / Fruita del temps

Tallarins al formatge
Bacallà al forn
amb amanida

Pa / Fruita del temps

Cigrons estofats
Rodó de gall d’indi amb 

salsa de pastanaga
Pa / Iogurt artesà

SANT JORDI
Sopa de lletres

Llom arrebossat amb 
formatge i patates fregides
Pa / Pastís de Sant Jordi

Kcal:531  HC:42  Lip:27  Prot:37 Kcal:465  HC:52  Lip:21  Prot:16 Kcal:710  HC:75  Lip:27  Prot:39 Kcal:726  HC:74  Lip:24  Prot:52 Kcal:620  HC:68  Lip:26  Prot:27

 25  26  27  28  29

Hamburguesa de vedella
amb amanida

Pa / Fruita del temps

Sopa de galets
Pollastre al forn 

amb amanida
Pa / Fruita del temps

Amanida de pasta
Calamars arrebossats 

cassolans amb amanida
Pa / Fruita del temps

Paella de peix
Salsitxes amb salsa de 

tomàquet
Pa / Iogurt artesà

Llenties amb hortalisses
Truita de patata i ceba 

amb amanida
Pa / Fruita del temps

Kcal:531  HC:42  Lip:27  Prot:37 Kcal:465  HC:52  Lip:21  Prot:16 Kcal:710  HC:75  Lip:27  Prot:39 Kcal:726  HC:74  Lip:24  Prot:52 Kcal:620  HC:68  Lip:26  Prot:27

dilluns dimarts dimecres dijous divendres
 1  2  3

Mongeta tendra i patata
Pollastre amb salsa 

de pebrots
Pa / Fruita del temps

Cigrons estofats
Truita de patata i ceba

amb amanida
Pa / Iogurt artesà

LA FESTA DEL MAR
Fideuà

Crestes de tonyina
amb amanida

Pa / Fruita del temps

Kcal:551 HC:48  Lip:20  Prot:44 Kcal:645  HC:74  Lip:26  Prot:29 Kcal:663  HC:78  Lip:24  Prot:32

 6  7  8  9  10
Macarrons amb salsa 

de tomàquet
Daus de porc 
herbes amb verdures
Pa / Fruita del temps

Dia de la proteïna vegetal
Puré de verdures i llegum
Coca de recapte vegetal 
(ceba, pebrot, alberginia, 

carbassó i tomàquet)

Pa / Fruita del temps

Amanida alemanya
Hamburguesa de vedella 

amb amanida
Pa / Iogurt artesà

Paella mixta
Limanda arrebossada

amb amanida
Pa / Fruita del temps

Llenties amb hortalisses
Truita de patata i pebrot

amb amanida
Pa / Fruita del temps

Kcal:564  HC:70  Lip:19  Prot:29 Kcal:597 HC:74  Lip:22  Prot:26 Kcal:468  HC:46  Lip:22  Prot:22 Kcal:703  HC:84  Lip:27  Prot:31 Kcal:601  HC:72  Lip:20  Prot:33

 13  14  15  16  17

Arròs amb verdures
Llom a la planxa

amb amanida
Pa / Fruita del temps

Espirals gratinats
Truita de patata amb 

amanida 
Pa / Fruita del temps

Puré de verdures
Pernilets de pollastre 
guisats amb patates 

fregides
Pa / Iogurt artesà

Empedrat
Lluç al forn amb amanida

Pa / Fruita ecològica

Amanida de pasta
Vedella arrebossada 

amb enciam i tomàquet
Pa / Fruita del temps

Kcal:698  HC:71  Lip:31 Prot:33 Kcal:583  HC:61  Lip:21  Prot:36 Kcal:542  HC:30  Lip:23  Prot:54 Kcal:504  HC:55  Lip:18 Prot:31 Kcal:630  HC:72  Lip:26 Prot:26

 20  21

Amanida russa
Combinat de peix

amb amanida
Pa / Fruita del temps

Aperitiu Pica Pica
Ausolan Burger 
Refrescs i Gelat

Kcal:605  HC:74  Lip:20  Prot:31 Kcal:734  HC:84  Lip:27  Prot:31

Abri l  2016 Juny 2016Maig 2016

L’amistat
el que més m’agrada del menjador és compartir 
experiències amb els companys.

el millor tresor és 
una bona amistat.

I pensant en els tresors i en la cura del mar, gaudirem 
del conte de la Sireneta, realitzant jocs d’equilibri i 
de velocitat.

Aprendrem a posar-nos en la pell de l’altre, com el 
Llop de la Caputxeta Vermella, que ens explicarà 
el respecte a la natura i ens obsequiarà amb una 
gimcana amb proves mediambientals.

Dansarem com les gotes de pluja i ens adorem que 
l’aigua és la base de la vida, circulant pertot arreu, 
constantment reciclada.

Gràcies al primer submarí, podrem veure el fons 
del mar, sense aguantar la respiració. Amb molta 
inspiració farem exercicis de relaxació, per millorar 
l’autogestió emocional i l’autoestima.

I així sense adonar-nos, recordarem tot el que hem 
après al nostre menjador. Un lloc, com el soroll de 
les onades del mar, amb molt sons diferents: grans, 
petits, de tast d’aliments nous, de participació, 
d’aprenentatge i diversió.

La generos itat
— Mariona, al segle XIX, els grans transatlàntics van 
inaugurar una època de viatges destinats al plaer de 
passatgers privilegiats. Tu creus que la gent d’aquells 
viatges pensava que al mar hi havia éssers fantàstics?

— Si, com el drac de Sant Jordi! Un gran ésser que 
habitava en una cova.

La generositat
Jordi, amb l’entrega de roses, explicació de poesies i 
contes, com el Drac i la Dragona, als companys.

L’invent a treballar, serà la màquina d’escriure. 
Nosaltres farem un torneig d’aparaulats i dictats 
amb imatges, una manera divertida de desenvolupar 
l’agilitat mental i la memòria.

I entre tantes lletres, éssers mitològics, tradicions i 
històries, gaudirem de menús equilibrats. Participarem 
amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes 
d’alimentació i higiene personal, descobrint que 
l’estona de menjar és un acte de convivència.

El respecte
— Mariona, la meva mare diu que he de menjar molt 
peix, perquè conté una bona font de proteïnes.

— Pensant en el lloc on viuen els peixos, aquest mes 
el dedicarem a la sostenibilitat ambiental i a la cura 
dels mars i dels rius.

Els peixos són de variades formes geomètriques, així 
farem del menjador un gran mar, un lloc ple de vida, 
de colors, de convivència d’éssers diferents, però 
que cohabiten en harmonia.

Pensant en els pescadors, realitzarem un torneig de 
voleibol, que va ser creat al segle XIX, a partir del 
tennis i el bàsquet, però amb la xarxa més alta i la 
pilota més lleugera.

Dibuixarem fruits del mar i elaborarem una taula de 
la descoberta dels fruits de la terra de l’estiu, com 
els préssecs, la síndria i el meló que estan plens de 
vitamines i d’aigua.

Entre tots els nens i les nenes del menjador farem 

elles expressarem les nostres intencions de reciclar, 
transmetent la necessitat de tenir cura del medi, per 
crear un món millor.

Les amanides es compondran per dos dels ingredients següents: enciam, escarola, tomàquet, olives, remolatxa, blat de moro, pastanaga.
Per causa de força major Ausolan es reserva el dret de fer canvis en el menú.


