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MENÚS VALORATS DE LES 5 SETMANES 
 

D’acord amb el que estableix la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició i el 

document de consens sobre alimentació en el centres educatius, els menús mensuals de Cam-

pos Estela estan supervisats i valorats qualitativament per una professional amb formació acre-

ditada en nutrició i dietètica i col·legiada al CODINUCAT. Els reptes globals i específics de Cam-

pos Estela tenen com a base que el sistema alimentari sigui peça clau per avançar cap a la 

sostenibilitat de la nostra societat, actuant de manera local, en els seus centres.  

La valoració nutricional qualitativa dels menús del 2n trimestre  segons les directrius exposades a 

La Guia d’Alimentació Escolar 2020 i del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2021 – 

2026, i en base les recomanacions del CODINUCAT. 

 

 

SETMANA 1 

integral xipi-xipi     tastet 

arròs integral amb 
salsa de tomàquet 

bròcoli i patata 
bulllits 

cigrons amb verdures 
macarrons amb salsa 

de carbassa i poma 
crema de verdures de 

temporada 

hamburguesa vegetal 
pollastre amb moni-

ato i pipes 
truita d'espinacs 

lluç al forn amb ceba i 
tomàquet 

botifarra de porc al 
forn 

enciam i pipes 
enciam amb basto-
nets de pastanaga 

enciam i blat de moro enciam i olives 
tastet de mongetes 

seques 

pa integral pa blanc pa integral pa blanc pa integral 

fruita fruita fruita àcida iogurt tria la fruita 

 

 

 

SETMANA 2 

    tastet meatless day tria la fruita 

llenties estofades 
amb hortalisses 

brou vegetal i pasta 
arròs amb sofregit de 

verdures 
crema de porros patata i pèsol bullits 

lluç al forn amb all i 
julivert 

truita de patates 
aletes de pollastre al 
forn amb toc de mel 

macarrons integrals 
amb bolonyesa vege-

tal 

gall dindi estofat amb 
xampinyons 

enciam i blat de moro enciam i olives 
enciam i tastet de re-

molatxa fresca 
  

 bastonets de pasta-
naga 

pa integral pa blanc pa integral pa blanc pa integral 

fruita àcida fruita iogurt fruita tria la fruita 
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SETMANA 3 

iaia's day tastet no sugar day   tastet 

crema de carbassa cigrons amb espinacs 
bullit de mongeta i 

patata  

mongetes seques es-
tofades amb hortalis-

ses 

espaguetis integrals 
amb salsa de verdu-

res i formatge 

arròs a la cassola 
amb peix 

lluç al forn amb pa-
tata i ceba 

mandonguilles de ve-
della estofades amb 
sofregit de verdures 

truita francesa pollastre a la farigola 

  enciam i tastetd'api enciam i pipes arròs saltat 
tastet de trinxat de 

col i patata 

pa blanc pa integral pa integral pa blanc pa integral 

fruita fruita àcida iogurt fruita àcida tria la fruita 

 

SETMANA 4 

    fets al cole fet al cole tria la fruita 

amanida variada: en-
ciam, tomàquet, pas-
tanaga, olives, remo-

latxa i blat 

bròcoli i patata bullits 
crema de llegum amb 

crostons de pa 
arròs integral amb 

tomàquet 
brou vegetal i pasta 

llenties estofades 
amb hortalisses i ar-

ròs 
lluç arrebossat pollastre amb allada 

hamburguesa vege-
tal 

truita de carbassó 

  enciam i blat de moro enciam i olives ceba caramelitzada 
enciam i bastonets 

de pastanaga 

pa integral pa blanc pa integral pa integral pa blanc 

fruita àcida fruita iogurt fruita tria la fruita 

 

SETMANA 5 

origen osona tria cuinera iaia's day 
origen granja can ro-

ger 
fresh/blau 

pasta amb carbo-
nara vegetal 

cigrons estofats 
amb hortalisses 

crema de pastanaga 
colilfor i patata bu-

llits 
arròs d'hortalisses 

estofat de vedella 
amb verdures 

truita francesa /ous al 
forn amb beixamel 

de coliflor 

fideus a la cassola 
amb carn d'au 

aletes de pollastre al 
forn amb toc de mel 

peix fresc/blau 

  enciam i panses   
enciam i bastonets 

de pastanaga 
enciam i olives 

pa integral pa blanc pa integral pa blanc pa integral 

fruita fruita àcida fruita iogurt ecològic tria la fruita 
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En base a la informació rebuda de la denominació dels plats dels menús diaris 

per a 5 setmanes, realitzo la seva valoració qualitativa: 
 

GRUP D’ALIMENTS FREQÜÈNCIA SETMA-

NAL 

PRIMERS PLATS 
 HORTALISSES 1 - 2 

 LLEGUMS 1 - 2  (≥ 6 AL MES) 
ARRÒS 1 

PASTA  1 

ALTRES CEREALS: mill, blat de moro, fajol, quinoa, etc. O tubercles, patata, 

moniato, yuca, etc. 
0 - 1 

 SI EL PRIMER PLAT INCLOU CARN, PEIX O OU EL SEGON JA NO N’HA 

DE DUR.  
 

  
 

Primers plats mín mà

x 

S1 S2 S3 S4 S5 MITJA valo-

ració 

Verdura i hortalissa 1 2 3 2 3 1.5 2.5 2.5 + 

Llegums 1 2 1 1.5 2 1 1 1.3 + 

Pasta 1 1 1 1 1 1 1 1 + 

Arròs 1 1 1 1 1 1 1 1 + 

Altres cereals: mill, blat de moro, fajol, 

quinoa, etc. O tubercles com Patata, 

moniato, yuca, etc. 

0 1 1 1 1 2 1 1.2 + 

si el primer plat inclou carn, peix o ou 

el segon ja no n’ha de dur. 

  0 0 0 0 0 0 + 

 
 

 Els primers plats i tots en general, són plats típics de la zona i de la temporada, adap-

tats al temps de fred, aprofitant els plats més de cullera, verdura cuita i estofats de 

llegums, patates, verdures i carns.  

 Les preparacions, textures i tècniques culinàries són adequades per l’edat dels esco-

lars, amb l’objectiu de promocionar el tast, la degustació i educació del gust amb 

diversitat d’aliments dels nens i nenes.  

 En el cas que algun dia, el primer plat, pugui incloure carn o peix, ou, en la seva 

preparació, com el cas d’una paella d’arròs i peix, doncs seria opció vàlida, si en el 

segon plat resta la presència de carn, peix i ou. Com podria ser unes verdures grati-

nades.  
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SEGONS PLATS 

 Proteics vegetals (llegums i derivats, cuinats sense carn, peix ni 

ous) 

quan els menús escolars no incloguin carn, peix ni ous han d’incloure 

una ració de proteïna vegetal (llegums o derivats, o altres opcions com 

seitan o fruita seca) 

1 - 2  (≥ 6 AL MES) 

 CARNS BLANQUES 1 – 2 

 CARNS VERMELLES I PROCESSADES 0 - 1 

 PEIXOS 1 

OUS 1 

 
Segons plats mí

n 

mà

x 

S1 S2 S3 S4 S5 MITJA valo-

ració 

proteics vegetals (llegums i derivats, cui-

nats sense carn, peix ni ous) 

1 2 1 1 0 2 0 0.8 - 

Carn blanca (aus i conill) 1 2 1 2 1 1 2 1.8 + 

Carn vermella (vaca, bou, vedella, ca-

vall, porc i xai i processats com salsitxes 

i hamburgueses) 

0 1 1 0 1 0 1 0.6 + 

Peix blanc i blau (inclou sípia i calamar) 1 1 1 1 2 1 1 1.2 -/+ 

Ous (dur, fregit, forn, truita) 1 1 1 1 1 1 1 1 + 

 

 Als segons plats, hi ha setmanes (S3 i S5) que no s’ofereix un 2n de proteïna vegetal. 

La varietat en l’oferta de preparació de la proteïna vegetal és una eina molt impor-

tant per tal de promocionar en edat escolar el consum d’aquest tipus de proteïna 

com un hàbit,  per tal de facilitar el consum conscient. És típic de la nostra dieta 

mediterrània els estofats de llegums o sopes de llegums amb verdures i cereals o pa-

tata. 

 La carn blanca, sempre és au, especialment pollastre, seguint els objectius del mo-

del alimentari que volem a Catalunya seria interessant, variar aquesta oferta, intro-

duint la carn de conill, algun cop de les 5 setmanes, per les seves propietats nutricio-

nals i també, pels objectius de sostenibilitat, cultura gastronòmica i generar valor 

dels aliments criats i produïts a Catalunya.  

 El peix, sempre és lluç, si que és el més fàcil d’acceptar pels escolars, però també 

s’hauria de jugar més amb la diferent oferta de temporada de peix  blanc i aug-

mentar l’oferta del peix blau, que molts cops és el que menys es consumeix a casa.  
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GUARNICIONS 

AMANIDES VARIADES 3 - 4 

ALTRES GUARNICIONS COM PATATES, HORTALISSES, ARRÒS, BOLETS, PAS-

TES, ETC 

1 - 2 

POSTRES 

FRUITA FRESC 4 - 5 

ALTRES POSTRES NO ENSUCRATS COM IOGURT NATURAL, MATÓ, FRUITA 

SECA, FORMATGE FRESC... 

0 - 1 

 
Guarnicions  mín mà

x 
S1 S2 S3 S4 S5 MITJ

A 
valo-

ració 

Amanides variades 3 4 4 3 2 3 3 3 + 

Cereal integral, llegums, verdura cuita 

o bolets, patata. Fruits secs, blat de 

moro... 

1 2 1 1 2 1 1 1 + 

Postres           

Fruita fresca 4 5 4 4 4 4 4 4 + 

Postres sense sucre: iogurt natural, 

fruita seca, mató, formatge fresc 
0 1 1 1 1 1 1 1 + 

 

 

 Les guarnicions són adequades per la temporada, promocionant els aliments d’hivern. 

Les amanides d’hivern són una opció molt vàlida i plena de nutrients provinents dels ali-

ments frescs. Tots els plats tenen la seva guarnició, menys algun que per la seva prepara-

ció ja la conté com l’arròs a la cassola, o els estofats.  
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TÈCNIQUES CULINÀRIES 

PRECUINATS ARREBOSSATS (croquetes, crestes de tonyina, pizzes, ham-

burgueses, salsitxes de tofu, etc.) 

≤ 2 al mes 

FREGITS ALS SEGONS PLATS ≤ 2 a la setmana 

FREGITS GUARNICIONS ≤ 1 a la setmana 

ALTRES 

PRESÈNCIA D’HORTALISSES CRUES O FRUITA FRESCA  A CADA ÀPAT 

PRESÈNCIA D’HORTALISSES AL MENÚ A CADA ÀPAT 

UTILITZAR OLI D’OLIVA O DE GIRASOL ALT OLEIC PER CUINAR I AMANIR  

UTILITZAR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA PER AMANIR  

 PRESÈNCIA DIÀRIA DE PA INTEGRAL  

 
TÈCNIQUES CULINÀRIES mín màx S1 S2 S3 S4 S5 MITJA valora-

ció 

PRECUINATS ARREBOSSATS (croque-

tes, crestes de tonyina, pizzes, ham-

burgueses, salsitxes de tofu, etc.) 

≤ 

 2 al mes 
1 0 0 1 0 0.4 + 

FREGITS ALS SEGONS PLATS ≤ 2 a la set-

mana 
0 1 0 1 0 0.4 + 

Fregit o arrebossat en guarnicions ≤ 1 a la set-

mana 

 

0 0 0 0 0 0 + 
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ALTRES 

Presència d’hortalisses crues o fruita fresca  A CADA ÀPAT 

Presència d’hortalisses al menú A CADA ÀPAT 

Utilitzar oli d’oliva o de Girasol alt oleic per cuinar i amanir  

Utilitzar oli d’oliva verge extra per amanir  

 Presència diària de pa integral  

 

 

ALTRES mí

n 

mà

x 

S1 S2 S3 S4 S5 MITJA valora-

ció 

presència d’hortalisses crues o fruita 

fresca  

a cada 

àpat 
+ + + + + + + 

presència d’hortalisses al menú a cada 

àpat 
+ + + + + + + 

utilitzar oli d’oliva o de Girasol alt oleic per cuinar i 

amanir 

+ + + + + + + 

utilitzar oli d’oliva verge extra per amanir + + + + + + + 

presència diària de pa integral 5 - 7 3 3 3 3 3 3 - 

 

 

 La presència de pa integral, podria passar de ser 3 dies per setmana a 5 alguna de les 5 

setmanes de menús, també pot ser pa integral variat com pa integral amb llavors o pa 

de sègol.  

 Segons la informació els olis utilitzats són oli d’oliva i  oli d’oliva verge, sent els olis de més 

qualitat nutricional per a cuinar i amanir, a més, de promocionar el consum dels olis pro-

duïts al propi territori. 
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 Campos Estela, remarca en els seus menús, és seus àpats ORIGEN, amb l’objectiu de fer 

sentir l’arrelament al territori, promocionant la producció de les poblacions rurals de la zona.  

 Presenta les opcions de sopars adaptades als dinars, pautades per la Dietista – Nutricionista.  

 Campos Estela, presenta el seu servei transparència, saludable i de confiança, com a im-

pulsor d’hàbits alimentaris saludables  i promotor de la seguretat, la qualitat i la confiança 

dels  seus consumidors.  

 Introdueix aliments de proximitat i de producció local, augmentant així la qualitat dels seus 

menús, a més de participant activament en la sostenibilitat i economia circular de la seva 

zona d’activitat.  És el cas, dels iogurts ecològics de la granja Can Roger entre altres. “Pen-

sem que la sostenibilitat és dur a terme activitats o canvis molt grans, però són aquests petits 

canvis, els que són grans”.  

 Continuar fomentant la qualitat i la seguretat dels aliments. 

 Promocionar els productes alimentaris catalans, inclosos els d'una qualitat diferenciada, els 
de proximitat i els produïts de forma ecològica. 

 Afavorir l'equilibri, la transparència i les sinergies positives en tota la cadena alimentària. 

 Fomentar la sostenibilitat, la responsabilitat social i la lluita contra el malbaratament d'aliments. 

 Promocionar la dieta mediterrània i fomentar en els escolars i les seves famílies hàbits alimen-
taris saludables. 

 

Campos Estel, segueix els objectius marcats, amb una qualitat òptima dels seus menús, incloent 

tots els punts o directrius exposades a la guia i al pla estratègic. A més, inclou activitats educa-

tives, en matèria d’alimentació i hàbits saludables.  

 

 


