
En aquest apartat podràs estar al corrent de tots els 
nostres projectes durant el temps de migdia, saber en 
què consisteixen i  veure’n el resultat!

Els nostres projectes

A banda dels menús trimestrals descobrireu noves 
receptes i coneixereu les activitats que fan els nens i 
nenes juntament amb l’equip del temps de migdia.

Cuines, cuiners i cuineres

Articles nutricionals, consells i opinions... Aquest apartat 
pretén proporcionar informació, potser desconeguda, 
sobre temes relacionats amb l’alimentació i el benestar!

Salut i benestar

Menjadors educatius
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El temps de migdia és molt més que un espai on els alumnes satisfan les 
seves necessitats alimentàries. Aspirem a fer que siguin els protagonistes 
d'un viatge apassionant, durant el qual aprendran amb nosaltres les 
bondats del bon menjar, el valor dels aliments de proximitat i de 
temporada i tastaran els sabors dels processos culinaris més saludables i 
respectuosos amb les propietats dels aliments. Experimentaran i es 
divertiran socialitzant-se, tenint cura d'ells mateixos i de l'entorn, 
proposant activitats i accions plani�cades conjuntament amb els 
educadors que els acompanyaran deixant-los espai per a la comunicació, 
el creixement i la creativitat.

A Valors som conscients de la importància de plani�car les accions 
educatives per tal de donar coherència i sentit pedagògic a la nostra 
activitat. El nostre projecte de temps de migdia va més enllà de l'espai 
i el temps real en el que es desenvolupa, fent partícips no només els 
nens i nenes sinó també la resta de la comunitat educativa i l'entorn 
social del qual formen part.

La nostra principal eina educativa és la motivació perquè gaudint 
aprenem i ens fem millors!

Els nostres menús neixen del bon producte i aquest és, juntament amb el tracte cap a les persones que treballen amb 
nosaltres, una de les bases del nostre projecte de cuina. Volem canviar la percepció del menjador escolar cap a un 
concepte de qualitat, proper, sensible i amb contingut.

El nostre objectiu, en tant que entitat compromesa amb la terra i la societat, és aportar a l’escola tot el necessari per 
garantir la salut i el desenvolupament dels infants i joves sota el principi de que som el que mengem.

Aquest concepte el duem a la pràctica a través d’uns pilars bàsics i irrenunciables, un dels quals és el nostre “Compromís 
Valors” vers el producte i la seva elaboració:

- Treballar per aconseguir un ús integral de productes naturals, frescos i 
ecològics de proximitat. 
- Introduir aliments integrals complerts sense cap tipus de tractament. 
- Tenir un control directe sobre la procedència de tots els productes i evitar 
intermediaris que carreguen marges, pressionen al petit productor i no aporten 
valor.
- Fer una elaboració artesanal, diària i tradicional del dinar, sense precuinats ni 
productes industrials.
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Els nostres projectes
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Les visites de la Leo

Sabors de colors

Dins del nostre projecte de temps de migdia  
tenen un valor pedagògic molt gran les visites 
de la Leo, una cientí�ca exploradora que ve 
carregada de sorpreses entorn l'alimentació i 
els hàbits. Explica els seus viatges per molts 

països, parlant de les virtuts dels 
vitaliments que va coneixent. 
Explica uns contes divertidíssims 
i emocionants i  fa experiments 

amb els infants. Tots junts canten 
i ballen cançons i fan jocs i 

gimcanes.

Si els nostres plats tenen colors diferents, ens assegurem de que ingerim tot tipus de nutrients, i per 
tant seguim una dieta equilibrada. Els colors ens diuen quin tipus de nutrients tenen els aliments, les 
seves propietats i en què bene�cien a la nostra salut.

La Leo ens portarà moltes sorpreses de diferents colors cada mes, i els nens i nenes participaran en 
jocs, tallers, experiments… A més les cuineres ens sorprendran, 
un dia de cada mes, amb menús exquisits i temàtics 
sobre el color que estem treballant durant aquell mes, 
segons les estacions, els aliments de temporada i 
proximitat.

Els Alimentroters
Al rebost de la cuina d’una escola es fa de nit! 
Algunes fruites i verdures s’assabenten que els 
nens i nenes de l’escola no se les volen menjar 
perquè són petites i lletges. Cinc aliments es 
despertaran i aniran a convèncer els nens i 
nenes que són els millors aliments que es 
poden menjar, imperfectes i petits, però de 
proximitat, boníssims i amb moltes 
propietats!

Amb aquest projecte, a través de les nostres 
titelles, els Alimentroters s’aproparan als nens i 
nenes i els ensenyaran els valors de l’alimentació 
de proximitat i de temporada, alhora que 
tractaran valors com l’amistat, la solidaritat i la 
diversitat. Aquest trimestre us presentem les 
Pastagones, són dues pastanagues siameses 
molt simpàtiques!

Les Comissions

Jo Monitor!

El temps de migdia és un espai on els nens i nenes aprenen a socialitzar-se i créixer com a persones en societat, ja que 
comparteixen rutines, hàbits, temps lliure, temps per crear… És per això que un dels nostres projectes són les 
Comissions.

Els nens i nenes es reuniran en diferents assemblees i escolliran diferents 
projectes a realitzar durant el temps de migdia. Ells mateixos podran decidir  en 
quina comissió volen participar.

Les Comissions estan pensades per treballar la 
responsabilitat, el diàleg i la solidaritat, el respecte a la 
diversitat  i molts altres valors que desenvolupem en la 
nostra relació amb altres persones, individualment i com a 
membres d’un grup.

També donem importància al paper de l’infant a través del 
Projecte Jo Monitor, adreçat a alumnes de primària, que 
consisteix en fer que l’infant se senti més proper al monitor, 
donant-li petites responsabilitats. Cada setmana s’escull un/a 
“mini-monitor/a” per curs, aquella setmana aquell infant durà 
posada la samarreta que l’identi�ca com a tal.
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Cuines, cuiners i cuineres

El personal de cuina de Valors forma part de l’equip de migdia, i el seu paper no 
només és el d’elaborar el menjar sinó també ser uns referents més per als nens i 
nenes ja que cuiden de la seva salut i posen en valor l’alimentació. Els infants 
aprenen a valorar la seva feina i la seva creativitat i coneixen un o�ci diferent. Les 
persones que formen l’equip de cuina són molt importants dins la xarxa de 
relacions a l’escola. És per això que els nens i nenes les coneixen pel seu nom, les 
feliciten, les conviden a participar en diferents activitats…

Les instal·lacions de les nostres cuines, els productes i els processos de recepció, 
emmagatzematge, manipulació i elaboració del menjar, segueixen rigorosament 
tots els controls de qualitat marcats pels preventius APPCC (Analisi de Perills i 
Punts de Control Crítics) tal com marca la normativa vigent.

Equip cuina

Pela i talla a daus la ceba i  la pastanaga. 
Treu la part de dalt d’una carabassa, 
extreu la carn de la carabassa amb una 
cullera, rascant, i talla-la a trossos.

Aboca oli d’oliva en una cassola i caramelitza la ceba. Afegeix la 
pastanaga i la carabassa i sofregeix-les durant 1minut. Tira-hi 
l’aigua, o un brou de verdures, si tens, i deixa-ho coure entre 
15-20 minuts, �ns que la verdura estigui cuita.

Tritura la sopa amb una batedora i recti�ca de 
sal i pebre. Obre la llet de coco i sense 
sacsejar-la deixa caure la part més sòlida , 
perquè quedi dalt de tot, i barreja amb una 
cullera.

Posa la crema de carabassa dins la carabassa i decora 
amb crema de coco i llavors de carabassa.

Si us animeu a fer la súper recepta a casa,  envieu-nos una  
fotogra�a divertida a comunicacio@somvalors.com i en la 
següent revista escollirem entre diverses fotos i sortireu en aquest 
apartat!

Perquè no oblideu que vosaltres sou els autèntics protagonistes! 
Recordeu escriure els vostres noms, l’escola a la que aneu i un 
petit comentari del que us ha semblat cuinar aquesta súper 
recepta!

Si la publiqueu a les xarxes, mencioneu-nos amb #somvalors i 
#menjadorseducatius.

Moltes gràcies!

Ens ho mengem tot: Si de la carabassa que has utilitzat es 
menja la pell, un cop buida, la pots rentar , tallar a trossos i 
posar-la al forn amb una mica de formatge ratlllat i orenga.

La recepta del trimestre: La sopa de carabassa

1. 2.

3. 4.
Resultat  final ...

També ens podeu etiquetar o seguir a @somvalors
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Fruites de temporada: albercoc, prunes, �gues,
poma, préssec, meló, pera, pinya, plàtan,
síndria, kiwi i raïm
Verdura de temporada: carbassó, carbassa,
mongeta verda, porros, pastanaga, enciam i
tomàquet.

Tastet
mensual!

Albergínies
fregides amb mel

-  Treballar per aconseguir un ús integral de
   productes naturals, frescos i ecològics de
   proximitat. 
-  Introduir aliments integrals complerts sense
   cap tipus de tractament. 
-  Tenir un control directe sobre la procedència
   de tots els productes i evitar intermediaris
   que carreguen marges, pressionen al petit
   productor i no aporten valor.
-  Fer una elaboració artesanal, diària i
   tradicional del dinar, sense precuinats ni
   productes industrials.

CO

MPROMÍS

     VALORS EL NOSTRE
COMPROMÍS

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho              CAT000899 
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica 

A MÉS DEL
COMPROMÍS VALORS...

- La verdura és ecològica, de temporada
  i de proximitat.
- El pollastre és de pagès i de proximitat.
- El pa i la farina són ecològics

dilluns dimarts dimecres

dijous divendres
12
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24 25 26 27

13

23

30

FESTIU

VERDURA DE TEMPORADA 

TRUITA DE CARBASSÓ I CEBA o

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb niu d’enciams

LLENTIES ECO AMB VERDURES
amb vegetals de temporadaamb patates

GALL DINDI A LA TARONJA

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i pipes kf amb enciam i cogombre
HAMBURGUESA DE VEDELLA d

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i blat de moro

ESPIRALS ECO CARBONARA sbol

nata, bacó, ceba i formatge ratllat

POLLASTRE AL FORN

IOGURT ECO l

ARRÒS ECO AMB TOMÀQUET

PEIX FRESC SEGONS MERCAT
pcm

FRUITA DE TEMPORADA ECO

PAELLA ECO DE VERDURES
amb vegetals de temporada

LLOM ARREBOSSAT CASOLÀ sbodg

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb patates fregides amb enciam i pastanaga
POLLASTRE AL FORN

 IOGURT ECO l

amb enciam i blat de moroamb enciam i tomàquet

MONGETES SEQUES ECO RIOJANA
tomàquet, ceba, xoricet slkfwdo

TRUITA D’OLIVES o

FRUITA DE TEMPORADA ECO

AMANIDA DE PASTA ECO b
olives, pastanaga, blat de moro

LLUÇ AL FORN p

FRUITA DE TEMPORADA ECO

MACARRONS ECO AMATRICIANA
tomàquet, bacó i formatge ratllat sbol

TRUITA DE TONYINA po

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i olives

amb patates xips amb enciam i blat de moro

ESPAGUETIS ECO AMB TOMÀQUET b

CROQUETES DE BACALLÀ
spbckmal

GELAT DE XOCO I VAINILLA sl

ARRÒS ECO MARCIANET ol

amb alfàbrega i formatge

POLLASTRE AL FORN

FRUITA DE TEMPORADA ECO

AMANIDA RUSSA AMB MAIONESA po

patata, mongeta verda, pastanaga, tonyina

CREMA DE VERDURES DE TEMPORADA
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A continuació us fem arribar els menús trimestrals. Com podreu observar, a la dreta de cada menú tindreu el tastet mensual que es farà durant aquell mes, així com informació més detallada sobre dies  
concrets (com per exemple el menú de color), un petit recordatori del nostre compromís amb l’escola i el llistat de fruites i verdures de temporada que apareixeran al llarg del mes. Com a novetat 
d’aquest curs, s’han marcat els al·lèrgens obligatoris a cada plat, tal com marca el Reglament 1169/2011, que podreu identi�car fàcilment amb l’ajuda del seu símbol i color corresponent.

Bon pro�t!

Menús trimestrals



Fruites de temporada:
Kiwi, poma meló, pera, pinya, plàtan i raïm

Verdura de temporada:
carbassa, mongeta verda, porros, pastanaga,
enciam, tomàquet, col

Tastet mensual!
Xips de moniato

Els aliments de color marró:

Són rics en àcid fític.
Són aliments antioxidants.
Ajuden a reduir el colesterol en sang i també 
regulen la glucèmia.
Són bene�ciosos pels nostres intestins ja que 
actuen com a prebiòtics,
mantenint i millorant la nostra �ora intestinal.

MENÚ MARRÓ
18 d’octubre

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho              CAT000899 
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica 

-  Treballar per aconseguir un ús integral de
   productes naturals, frescos i ecològics de
   proximitat. 
-  Introduir aliments integrals complerts sense
   cap tipus de tractament. 
-  Tenir un control directe sobre la procedència
   de tots els productes i evitar intermediaris
   que carreguen marges, pressionen al petit
   productor i no aporten valor.
-  Fer una elaboració artesanal, diària i
   tradicional del dinar, sense precuinats ni
   productes industrials.

CO

MPROMÍS

     VALORS EL NOSTRE
COMPROMÍS

A MÉS DEL
COMPROMÍS VALORS...

- La verdura és ecològica, de temporada
  i de proximitat.
- El pollastre és de pagès i de proximitat.
- El pa i la farina són ecològics

30 OCTUBRE
la castanyada
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CREMA DE VERDURA DE TEMPORADA
PIZZA CASOLANA DE GALL

DINDI I FORMATGE bsol

FRUITA DE TEMPORADA ECO

CIGRONS ECO AMB ESPINACS
tomàquet, espinacs i ceba

TRUITA DE FORMATGE ol

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i olives amb tomàquet, gall dindi, formatge ratllat i orenga

ESPAGUETIS ECO NAPOLITANA bol

sofregit de tomàquet i formatge ratllat

LLUÇ FREGIT pb

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i pipes kf amb enciam i blat de moro

PATATES AL FORN
patates, tomàquet, ceba i orenga

BROQUETES DE GALL DINDI

IOGURT ECO l

ARRÒS ECO CARBONARA sol

nata, bacó, ceba i formatge

TRUITA DE VERDURES o

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i pipes kf

VERDURA DE TEMPORADA

POLLASTRE AMB SALSA DE POMA

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i pastanaga amb enciam i blat de moro

MONGETES ECO ESTOFADES
amb vegetals de temporada

LLOM AL FORN

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb all i julivert

SOPA DE LLETRES ECO b
brou d’au i vegetals

BACALLÀ AL FORN p

FRUITA DE TEMPORADA ECO

PATATES GUISADES AMB COSTELLA
tomàquet, ceba, pastanaga i costella

POLLASTRE AL FORN

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i tomàquet

ESPIRALS ECO AMB FORMATGE
bol

ESTOFAT DE VEDELLA JARDINERA

FRUITA DE TEMPORADA ECO

mongeta verda, pastanaga i tomàquet

LLENTIES ECO AMB PATATES
i vegetals de temporada

GALL DINDI FORNEJAT

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i olives amb niu d’enciams

ARRÒS ECO AMB TOMÀQUET

PEIX FRESC SEGONS MERCAT pmc

FRUITA DE TEMPORADA ECO

CREMA DE VERDURA DE TEMPORADA

TRUITA DE PATATES I CEBA o

IOGURT ECO l

CIGRONS ECO AMB VERDURES
tomàquet, vegetals i ceba

SALSITXES D’AU AMB CEBA d

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i pipes kf

ARRÒS ECO AMB VERDURES
amb vegetals de temporada

TRUITA DE PORROS o

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i pastanaga amb patates al forn

SOPA D’AU AMB MERAVELLA ECO b
brou d’au, vegetals i meravella

BACALLÀ AL FORN p

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i olives

CREMA DE MONIATO

FINGERS DE POLLASTRE
ARREBOSSAT CASOLANS bsodg

FRUITA DE TEMPORADA ECO

LLENTIES ECO ESTOFADES
amb vegetals de temporada amb patata, ceba i pernil sl

amb patates

POLLASTRE ROSTIT

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb niu d’enciams

SALTAT DE VERDURA DE TEMPORADA

MANDONGUILLES DE VEDELLA od

IOGURT ECO l

amb tomàquet, mongeta verda i pastanaga tomàquet, pastanaga i ceba

ARRÒS ECO AMB TOMÀQUET

PEIX FRESC SEGONS MERCAT pmc

FRUITA DE TEMPORADA ECO

SOPA DE VERDURES AMB FIDEUS ECO
amb vegetals de temporada b

ESTOFAT DE GALL DINDI

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i tomàquet

ARRÒS ECO A LA CASSOLA
amb vegetals de temporada

HAMBURGUESA DE POLLASTRE AL FORN d

FRUITA DE TEMPORADA ECO

MENÚ MARRÓ
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A MÉS DEL
COMPROMÍS VALORS...

- La verdura és ecològica, de temporada
  i de proximitat.
- El pollastre és de pagès i de proximitat.
- El pa i la farina són ecològics

Tastet mensual!
Crema de carbassa i taronja

-  Treballar per aconseguir un ús integral de
   productes naturals, frescos i ecològics de
   proximitat. 
-  Introduir aliments integrals complerts sense
   cap tipus de tractament. 
-  Tenir un control directe sobre la procedència
   de tots els productes i evitar intermediaris
   que carreguen marges, pressionen al petit
   productor i no aporten valor.
-  Fer una elaboració artesanal, diària i
   tradicional del dinar, sense precuinats ni
   productes industrials.

CO

MPROMÍS

     VALORS EL NOSTRE
COMPROMÍS

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho              CAT000899 
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica 

Els aliments de color taronja:

Rics en betacarotens.
Ens ajuden a la formació de teixits com els 
ossos i les dents i a ser més resistents a 
infeccions com els constipats.
També són rics en vitamina C que ens ajuda a 
prevenir de posar-nos malalts!

MENÚ TARONJA
14 de novembre

Fruites de temporada: Kiwi, mandarina, poma,
taronja, pera, pinya, plàtan, raïm . 

Verdura de temporada: bledes, carxofes,
carbassa, coli�or, espinacs, porros, pastanaga,
enciam,col  i tomàquet .

4 5 6 7 8

12 13 14 1511

18 19 20 21 22

2925 26 27 28

ARRÒS ECO AMB TOMÀQUET

CROQUETES DE POLLASTRE
spwbfomcal

Dia de lliure disposició
amb patates xips

LLUÇ AMB LLIMONA p

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i tomàquetamb enciam i pipes kf

SOPA DE GALETS ECO b
brou d’au i vegetals

MANDONGUILLES DE VEDELLA od

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb sofregit de tomàquet, ceba i verduretes

CREMA DE VERDURA DE TEMPORADA

TRUITA DE PASTANAGA o

FRUITA DE TEMPORADA ECO

MONGETES SEQUES ECO RIOJANA 
tomàquet, ceba i xoricet slkfwdo

IOGURT ECO l

PAELLA ECO DE VERDURES

LLOM A L’ALLET

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i pastanaga

amb verdures de temporada
LLENTIES ECO ESTOFADES

amb vegetals de temporada

POLLASTRE AL FORN

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i olives

MACARRONS ECO BOLONYESA bod

carn picada de vedella, tomàquet i formatge

TRUITA DE TONYINA po

amb enciam i pipes kf

MENÚ
TARONJA

SOPA D’AU AMB FIDEUS ECO b
brou d’au i vegetals

PEIX FRESC SEGONS MERCAT
pmc

FRUITA DE TEMPORADA ECOFRUITA DE TEMPORADA ECO

ARRÒS ECO SALTAT AMB VERDURES
amb vegetals de temporada

TRUITA DE CARBASSA o

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i pipes kf

CREMA DE VERDURA DE TEMPORADA
amb crostons de pa sbflg

ESTOFAT DE GALL DINDI

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb vegetals de temporada

ESPAGUETIS ECO NAPOLITANA boL

amb tomàquet i formatge ratllat

HAMBURGUESA DE VEDELLA d

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i blat de moro amb enciam i olives

SOPA DE VERDURES b
amb vegetals de temporada

PEIX FRESC SEGONS MERCAT
pmc

FRUITA DE TEMPORADA ECO

CIGRONS ECO AMB PATATES
amb tomàquet, ceba i patates

POLLASTRE ROSTIT AMB CEBA

IOGURT ECO l

FIDEUS ECO A LA CASSOLA b
amb vegetals de temporada

TRUITA DE PATATA I CEBA o

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i pastanaga

GUISAT DE LLENTIES ECO 
amb vegetals de temporada

BROQUETES DE GALL DINDI AL FORN

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i olives

VERDURA DE TEMPORADA
AMB PATATES

BOTIFARRA DE PORC d

FLAM l

amb enciam i tomàquet

ARRÒS ECO AMB VERDURES I BOLETS
amb vegetals de temporada i bolets

amb enciam i pastanaga
SALMÓ AMB SALSA DE TARONJA p

FRUITA DE TEMPORADA ECO
amb niu d’enciams

PATATES GUISADES AMB COSTELLA
amb vegetals de temporada i costella

ALES DE POLLASTRE AL FORN

FRUITA DE TEMPORADA ECO

FESTIU

FESTIU

1
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Tastet mensual!

Tires de nap amb
romaní i farigola

-  Treballar per aconseguir un ús integral de
   productes naturals, frescos i ecològics de
   proximitat. 
-  Introduir aliments integrals complerts sense
   cap tipus de tractament. 
-  Tenir un control directe sobre la procedència
   de tots els productes i evitar intermediaris
   que carreguen marges, pressionen al petit
   productor i no aporten valor.
-  Fer una elaboració artesanal, diària i
   tradicional del dinar, sense precuinats ni
   productes industrials.

CO

MPROMÍS

     VALORS EL NOSTRE
COMPROMÍS

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho              CAT000899 
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica 

Fruites de temporada: Kiwi, mandarina, poma,
taronja, pera, pinya, plàtan i raïm 

Verdura de temporada: bledes, carxofes, api,
col, bròquil, carbassa, coli�or, espinacs, porros,
pastanaga, enciam, col i tomàquet 

L’EQUIP DE VALORS US DESITJA

BONES FESTES
MENÚ BLANC
12 de desembre
Els aliments de color blanc:

Rics en organosulforats.
Són aliments diürètics.
Disminueixen el risc de patir pressió arterial alta.
Ens ajuden també a combatre infeccions, ideals 
per quan estem malalts!
A més a més, redueixen el risc de patir càncer.

A MÉS DEL
COMPROMÍS VALORS...

- La verdura és ecològica, de temporada
  i de proximitat.
- El pollastre és de pagès i de proximitat.
- El pa i la farina són ecològics

FESTIU
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2 3
SOPA DE LLETRES ECO b

brou d’au, vegetals i pasta

TRUITA DE MONIATO I CEBA o

FRUITA DE TEMPORADA ECO
amb enciam i tomàquet

CREMA DE VERDURA DE TEMPORADA

ESTOFAT DE VEDELLA

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb verdures de temporada amb enciam i olives

MONGETES BLANQUES ECO
amb vegetals de temporada

POLLASTRE AL FORN

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i pastanaga

ARRÒS ECO AMB VERDURES
amb vegetals de temporada

FREGIDETS D’ABADEJO bp

FRUITA DE TEMPORADA ECO

ARRÒS ECO AMB TOMÀQUET

TRUITA DE FORMATGE ol

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i blat de moro

LLENTIES ECO ESTOFADES
amb vegetals de temporada

CROQUETES DE ROSTIT
sbopmcal

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i tomàquet

TRINXAT
verdura de temporada, patata i panxeta

SALSITXES DE PORC d

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb sofregit de tomàquet, pastanaga i ceba

amb verdures i formatge 

MENÚ BLANC
MACARRONS ECO bol

FRUITA DE TEMPORADA ECO

CIGRONS ECO AMB VERDURES
amb vegetals de temporada

TRUITA DE PASTANAGA I CEBA o

FRUITA DE TEMPORADA ECO

amb enciam i olives amb enciam i blat de moro

LLESQUES DE PATATA AMB VERDURES
amb vegetals de temporada i formatge ol

HAMBURGUESA DE VEDELLA d

FRUITA DE TEMPORADA ECO
amb enciam i pastanaga

amb patates fregides

ARRÒS ECO CARBONARA sol

crema de llet, bacó i formatge

LLUÇ AL FORN p

FRUITA DE TEMPORADA ECO

ESCUDELLA b
brou d’au, galets eco i vegetals

POLLASTRE ROSTIT

NATILLES I REFRESCS SENSE GAS ol

PEIX FRESC SEGONS MERCAT
pmc

CREMA DE VERDURA DE TEMPORADA

PIZZA CASOLANA DE GALL
DINDI I FORMATGE bsol

FRUITA DE TEMPORADA ECO

gall dindi, formatge, tomàquet i orenga
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Salut i benestar
L’article trimestral:
Els aliments, els colors i les seves propietats.
Benvinguts i benvingudes a aquest nou curs! Com heu pogut veure, aquest curs treballarem 
integralment el projecte Sabors de colors. Amb aquest article volem donar a conéixer la importància dels 
colors en els aliments. Els colors ens donen vida, representen diferents estats d’ànim, ens recorden 
paisatges, moments que hem viscut… Però en els aliments, tenen algun sentit? 

No és casualitat que trobem certes fruites i verdures en determinades estacions de l’any. Si us �xeu bé, la 
taronja la podem trobar a l’hivern, per evitar que ens refredem, per exemple.

 
L’alimentació és molt més que el simple acte de nodrir-nos. És un moment que apro�tem per 
socialitzar-nos i per tant, ens ha d’entrar pels cinc sentits: l’olfacte, el tacte, el gust, l’oïda i la vista. És per 
aquest motiu pel qual aquest any tindrem un menú de cada color tenint en compte la temporalitat i 
estacionalitat de cada producte. 

Els colors dels aliments són deguts a diferents �tonutrients o �toquímics, substàncies que no tenen 
valor nutricional però sí que tenen bene�cis per la nostra salut, us els expliquem a continuació!

Color marró:

Rics en àcid fític. Són aliments antioxidants. Ajuden a reduir el coles-
terol en sang i també regulen la glucèmia. Són bene�ciosos pels 
nostres intestins ja que actuen com a prebiòtics, mantenint i millorant 
la nostra �ora intestinal.

Color blanc:

Rics en organosulforats. Són aliments diürètics. 
Disminueixen el risc de patir pressió arterial alta. Ens 
ajuden també a combatre infeccions, ideals per quan estem 
malalts! A més a més, redueixen el risc de patir càncer.

Color groc: 

Rics en luteïna. Està relacionat amb la salut ocular. Actua 
com a �ltre de llum contra els efectes perjudicials que el sol 
té sobre la vista i la pell. Ajuda a endarrerir l’envelliment de 
la pell provocada per la radiació del sol. 

Color taronja:

Rics en betacarotens. Ens ajuden a la formació de teixits 
com els ossos i les dents i a ser més resistents a infeccions 
com els constipats. També són rics en vitamina C que ens 
ajuda a prevenir de posar-nos malalts!

Color vermell:

Rics en licopè. Són aliments bene�ciosos pel nostre cor. 
Redueix el risc de patir certs càncers, degut al seu poder 
antioxidant. S’ha vist que el licopè del tomàquet, junt amb 
l’oli d’oliva verge extra, és un potent antioxidant.

Color lila:

Rics en antocianines.  Ajuden a prevenir l’envelliment 
prematur i són bons per la nostra memòria! El Resveratrol, 
una antocianina que es troba a la pell del raïm, és un bon 
protector davant les malalties cardiovasculars i el càncer.

Color verd:

Rics en cloro�l·la. Aquests aliments són bons per la salut del nostre cor. 
Són depuratius, ja que ens ajuden al bon funcionament del nostre 
fetge, milloren la digestió i prevenen el restrenyiment. 

Ara que ja sabem una mica més respecte als colors dels aliments i les seves propietats, des 
de Valors us animem a que penseu una recepta d’un plat on llueixin tres colors diferents, 
accepteu el repte?

Si hi voleu participar,  envieu-nos una  fotogra�a del plat a comunicacio@somvalors.com, 
en la següent revista escollirem diverses fotos i sortireu en aquest apartat!

Perqué no oblideu que vosaltres sou els autèntics protagonistes! Recordeu esriure els 
vostres noms, l’escola a la que aneu i un petit comentari del que t’ha semblat aquest 
repte!

Si la publiqueu a les xarxes, mencioneu-nos amb #somvalors i #menjadorseducatius.

Moltes gràcies!

També ens podeu etiquetar o seguir a @somvalors
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