Tenim tots els

ingredients
preparats

Us ensenyem la
nostra recepta

“La nostra aula menjador”

Els vostres pilars pedagògics i bases del model educatiu

El nostre objectiu
a l´aula menjador

Innovadora

Proposta gastronòmica
innovadora
Noves tècniques culinàries

Ens centrem en l´alumne

Creem un menjador on es
viuen experiències

Alumne protagonista

Creativa
El migdia com un espai
d’aprenentatge
on coneixem nous plats i nous
ingredients.

Familiar

Especial atenció a la relació amb les
famílies

activitats i jornades

Matèries primeres amb els millors
proveïdors

Exigim el màxim per oferir la
millor qualitat

Ens adaptem als cicles
fem evolucionar els paladars
infantils

Comunicativa

Oferta gastronòmica

Proveïdors locals
i proximitat

Amb la finalitat de potenciar
l’economia local, oferim la possibilitat
d’homologar els flequer de la zona

I amb finalitats socials

Girona

Lleida

Barcelona

Tarragona

Fruites i verdures fresques i de temporada

Oli d’oliva

Potenciem el consum d’aliments d’origen vegetal. La
fruita fresca, fruits secs, les verdures i les
hortalisses de temporada i proximitat hi estaran
presents en tot moment.

En els nostres menjadors trobaràs oli
d’oliva 100% tant per amanir com
per cuinar.

Peix Premium 1/2 cops
a la setmana
No s’ofereix en cap cas ni perca
ni panga ni tilàpia. Oferim lluç,
bacallà, salmó, emperador, cua de
rap... tonyina i peixos nacionals.

Pa blanc i integral
Oferim la doble opció de pa
blanc i integral, perquè els
alumnes es vagin acostumant al
consum de la fibra.

Productes lactis de proximitat i d’empreses
amb finalitats socials

Són productes essencials per a la
flora intestinal i la nostra principal
font de calci.

Ús racional de la sal
Potenciem l’ús de les espècies pròpies de la nostra
cultura gastronòmica, guanyem en salut sense perdre en
sabor (romaní, farigola...).

Nous cereals

Anem introduint
progressivament nous cereals
altament nutritius: cous cous, espelta,
quinoa...

A Scolarest pensem

Proteïna vegetal
Potenciem el consum de
proteïna vegetal en
detriment de la proteïna animal.

Carn

Reduir el consum de carn
vermella i derivats carnis
processats.

A més, reduïm…

La presència de plats precuinats, fregits i
arrebossats, els aliments amb un alt contingut en
sucres refinats i greixos saturats.

Com ho fem?

Planificació dels menús
Inclusió de tècniques culinàries
variades i saludables. Sense
oblidar la textura, la
temperatura, els sabors i una
presentació adequada.

Utilitzem a les nostres receptes
productes frescos de temporada,
així com locals i de proximitat.

Producte de
temporada

Relacionem els colors dels
aliments amb les propietats
nutricionals. Fem que els
plats tinguin color!!!!

Cromoteràpia

Grups d’aliments,
freqüències de consum,
gramatges recomanats,
valoracions nutricionals…

Equilibrats
nutricionalment
i variats

Tècniques
culinàries
saludables

Cuina tradicional
catalana

Adequats
als paladars
infantils

La proposta i planificació de menú únic per la escola
estarà revisada pel Servei de Nutrició i Dietètica,
Vicenç Sellés i Borrell membre del Col·legi de
Dietistes
–
Nutricionistes
de
Catalunya
(CODINUCAT) número CAT000421

Propostes relacionades amb
l’entorn, els costums i la
gastronomia de la zona, així
com les festes locals i
celebracions.

Propostes gastronòmiques
adaptades a l’edat i a les
característiques dels comensals.

Composició del Menú

1 opció

Segon plat
Carn, peix, ous amb guarnició
de verdures, hortalisses o
farinacis.

1 opció
Primer plat
Sopes, cremes, verdures,
llegums, arrossos, pastes i
hortalisses

Pa blanc i/o integral

2 opcions

Postres

Fruita fresca i de temporada o
lactis o postres casolans

MENU CARMELITAS

Menús
Què sopem avui?
Dilluns

Dimarts

Recomanacions
nutricionals

Dimecres

Dijous

Divendres

Puré de patates amb
formatge parmesà
Truita de carbassó
Amanida verda
Iogurt de sabors
Pa

Espinacs a la crema
Daus de porc rostit
Fruita
Pa

Macarrons amb sofregit
Llenguado a la meuniere
Iogurt de sabors
Pa

Sopa de pasta
Magra de porc a la planxa
amb salsa
D´ ametlles
Iogurt de sabors
Pa

Patates saltades amb
verdura
Calamars marinera
Fruita
Pa

Crema de verdures
Truita de patata i ceba
Amanida (amanida
D´enciam i tomàquet)
Iogurt de sabors
Pa

Patates amb pebrots
Estofat de vedella
jardinera (amb verduretes
a daus)
Iogurt de sabors
Pa

Crema de verdures amb
Coliflor gratinada amb
crostonets de pa
formatge
Bistec de magra a les fines
Daus de tonyina amb
herbes
ceba i romaní
Patates a daus
Fruita
Iogurt de sabors
Pa
Pa

Amanida de cous cous
amb verdures
Truita de pernil dolç
Amanida (amanida
D´enciam i tomàquet)
Fruita
Pa

Pasta saltejada amb
tomàquet i xampinyons
Salmó amb ceba
Iogurt de sabors
Pa

Sopa de pasta
Magra de porc a la planxa
amb salsa
D´ ametlles
Iogurt de sabors
Pa

Verdura tres colors
(mongeta, pastanaga i
patata)
Escalopines de vedella
amb salsa
Amanida (amanida
D´enciam i tomàquet)
Fruita
Pa

Faves amb pernil
Cap de llom amb salsa
Iogurt de sabors
Pa

Pasta amb verdures
(pastanaga i ceba)
Ous amb tomàquet, pernil
dolç i xampinyons
Fruita
Pa

Crema de verdures
Ragut de gall dindi amb
pèsols i pastanaga
Iogurt de sabors
Pa

Sopa de pasta amb
pastanaga i porro
Canelons de carn
Iogurt de sabors
Pa

Minestra de verdures
amb pernil
Llom adobat a la planxa
Amanida (amanida
D´enciam i tomàquet)
Fruita
Pa

Patates saltades amb
botifarra
Rap al forn
Verdures
Iogurt de sabors
Pa

Macarrons amb tomàquet
i formatge ratllat
Truita francesa
Amanida de tomàquet
Fruita
Pa

Pasta saltejada amb
tomàquet i xampinyons
Salmó amb ceba
Iogurt de sabors
Pa

Amanida de cous cous
amb verdures
Truita de pernil dolç
Amanida (amanida
D´enciam i tomàquet)
Fruita
Pa

Crema de verdures amb
crostonets de pa
Bistec de magra a les
fines herbes
Patates a daus
Iogurt de sabors
Pa

Llaços a la parmesana
Filet de rosada al forn
Amanida (amanida
d´enciam i tomàquet)
Iogurt de sabors
Pa

Bledes amb patates al
vapor
Filet de gall dindi amb
crema de formatges
Fruita
Pa

Menús bilingües
Els menús de Scolarest seran bilingües català i anglès
per potenciar el coneixement d’aquest idioma.

Menús adaptats

10%

dels nens
El
Necessita algun tipus
d’adaptació en la seva
alimentació

7%

dels
nens
pateix algun tipus
d’al·lèrgia o
intolerància alimentària
El

Scolarest serveix
cada dia més de

8.000

dietes especials

Scolarest i FACE
s’uneixen en la millora de
la qualitat de vida de les
persones celíaques.

“Converteix-te en el seu guardià”,
la nostra campanya enfocada a prevenir
les incidències provocades per les
al·lèrgies alimentàries.

Jornades especials

Menús de
festivitats
locals

Jornades
gastronòmiques
internacionals

Jornades
dedicades a
productes
de la terra

Comunicació

PLA DE COMUNICACIÓ AMB
Les famílies

1

2

•
• Reunió informativa principi curs
• Enquestes de satisfacció
presentant el servei a les famílies

3

• Menús en format digital

4

• Pàgina web
• Blog Scolarest

PLA DE COMUNICACIÓ AMB
Les famílies: difusió servei menjador

FORMACIÓ PER LES FAMÍLIES
XERRADES SOBRE ALIMENTACIÓ

JORNADA DE PORTES OBERTES
2n Trimestre

Dos formacions per curs dirigides a famílies i
alumnes sobre l’alimentació saludable de la mà
del nostre dietista, Vicenç Sellès. Alguns
exemples de xerrades són:
- Xerrades sobre dietètica i nutrició
- Com evitar el malbaratament dels aliments
- Evitem desordres alimentaris
- Elaborem sopars saludables i ràpids

La jornada de portes obertes, aproparem
l'experiència del menjador escolar a les
famílies, a través de
l’exposició
dels nostres productes amb un tastet de
menús per totes les famílies i l’explicació
del nostre projecte d’aula menjador.

FORMACIÓ PER LES FAMILIES I ALUMNES
TALLERS DE CUINA

Sessions interactives, pràctiques i creatives per aprendre en família
a cuinar els plats més saludables amb el nostre Xef Executiu, Martin
Goldman: barretes energètiques saludables, iogurt amb fruites de
temporada, hummus ....

Valor afegit

Gestionem clients com tu

Escola Sant
Salvador

Gràcies

