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MENÚS VALORATS DE LES 5 SETMANES 

 

L’objectiu d’aquest informe i 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 educa-

tius, els menús mensuals de Campos Estela estan supervisats i valorats qualitativament per una 

professional amb formació acreditada en nutrició i dietètica i col·legiada al CODINUCAT.  

Els reptes globals i específics de Campos 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. Tanmateix, el sobrepès infantil s’ha duplicat en els últims 35 anys, 4 

de cada 10 nens i nenes a Espanya tenen sobrepès o obesitat (Estudi Aladino). Això representa 

un greu problema de salut pública, per aquesta raó, Campos Estela actua i crea diferents campa-

nyes durant el cicle escolar, tant per incidir en l’augment de l’activitat física com en educació 

nutricional per a combatre l’obesitat i el soprepès. 

La valoració nutricional qualitativa dels menús del 3r trimestre procedeix segons les directrius 

exposades a La Guia d’Alimentació Escolar 2020 (elaborada i editada per l’Agència de 

Salut Pública de Catalunya) i del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2021 – 

2026, seguint les recomanacions del document de l’Agència Espanyola de Seguretat 

Alimentària y Nutrició, elaborat en el marc de l’Estratègia NAOS (https://www.ae-

san.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm ) i en base les re-

comanacions del CODINUCAT. 

Els objectius educatius del menjador escolar per a que siguin llocs amb encant i on els 

monitors i monitores dediquin temps a cada nen i nena, per tal d’educar en matèria d’alimentació 

i nutrició, i que el moment de menjar i l’alimentació siguin moments divertits en l’etapa 

escolar de l’infant. Molts cops la realitat és una altra, però Campos Estela treballa per què no 

sigui així, són especialistes en àpats saludables i lleure educatiu, els menjadors són adequats per 

als escolars i a més dediquen d’entre 30’ a 60’ a l’àpat, creant un ambient agradable per als nens 

i nenes. Amb els seus programes educatius de lleure i alimentació, centrats en el foment d’un 

estil de vida saludable i sostenible, i de reducció del malbaratament alimentari.  

Segons cita el “Document de consens sobre l’alimentació en els centres educatius”, elaborat al 

2010 per l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), el menjador escolar, 

com a servei complementari a l’ensenyament, ha de complir 4 requisits:  

1. Salut, higiene i alimentació.  

2. Responsabilitat.  

3. Oci. 

4. Convivència.  

 

Procedim a la avaluació qualitativa de les diferents setmanes: 

 

 

 

 

 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm
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SETMANA 1 

  comarques no sugar day meatless day 

llenties amb verdures amanida de pasta crema de cigrons o pèsols patata i mongeta 
crema verdures de tem-

porada 

truita de carbassó lluç amb patata i ceba 
arròs amb costella, plat 

Osona 

cuixetes de pollastre al 

forn amb llimona 

pasta integral amb  bo-

lonyesa de soja  

enciam i olives Enciam amb blat de moro  enciam i cogombre  

pa integral pa blanc pa integral pa integral pa blanc 

fruita fruita fruita iogurt tria la fruita 

SETMANA 2 

integral trien les cuineres xipi-xipi  iaia's day 

arròs integral amb salsa 

de verdures 

amanida completa: enciam, 

tomàquet, pastanaga, oli-

ves, blat i fruits secs/crema 

verdures 

pastanaga, mongeta i col-

iflor 
cigrons estofats crema de carbassa 

lluç amb salsa marinera lasanya vegetal fet al cole aletes de pollastre al forn truita d'espinacs fideuà de peix 

enciam i panses  patata de luxe bastonets pastanaga  

pa integral pa blanc pa integral pa blanc pa integral 

fruita fruita fruita iogurt tria la fruita 

SETMANA 3 

meatless day    blau o fresh 

vichyssoise amanida d'estiu amb patata arròs amb tomàquet mongetes estofades 

espaguetis integrals 

amb salsa de verdures i 

formatge 

pasta bolonyesa de soja hamburguesa vegetal ous farcits amb tonyina 
cuixes de pollastre amb 

allada 
peix fresc de temporada 

 enciam i blat enciam i pipes arròs saltat enciam i cogombre 

pa integral pa integral pa blanc pa blanc pa integral 

fruita fruita fruita 
batut de fruita fresca i 

iogurt 
tria la fruita 

SETMANA 4 

trien les cuineres meatless day tastet   

hummus de cigró i basto-

nets de pastanaga/puré 

de llegum 

arròs integral amb tomà-

quet 
amanida russa 

pasta integral pipesto 

(alfàbrega, pipes, par-

mesà i oli d'oliva 

crema de carbassó 

truita de patates 
llenties estofades amb ver-

dures 

pollastre amb herbes pro-

vençals 

lluç al forn amb tomà-

quet i ceba 

gall dindi estofat amb 

xampinyons 

enciam i olives  
tastet de salmorejo de 

mongetes seques 
  

pa blanc pa integral pa integral pa blanc pa integral 

fruita fruita iogurt fruita tria la fruita 

SETMANA 5 

 trien les cuineres no sugar day iaia's day  

pasta yakisoba amb 

verdures 

gaspatxo/crema verdu-

res 
amanida de llenties patata i bròquil amanida d’arròs 

lluç al forn amb all i juli-

vert 

Pasta amb carn de vedella i 

formatge 
Aletes de pollastre Truita  a la francesa Hamburguesa vegetal 

enciam i panses  Patata al caliu 
Enciam i bastonets de 

pastanaga 
Enciam i tomàquet 

pa integral pa blanc pa integral pa blanc pa integral 

fruita fruita iogurt fruita tria la fruita 
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La valoració nutricional qualitativa, segueix un ordre cronològic i coherent, per tal de poder validar 

els menús diaris per a 5 setmanes: 

Han de ser menús rotatius de més de 3 setmanes, per la qual Campos Estela, ofereix 5 setmanes, 

on s’inclou molta varietat i evita així que els escolars, avorreixin un plat o un menú en concret.  

 

GRUP D’ALIMENTS 
FREQÜÈNCIA 

SETMANAL 

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 
mí

n 

mà

x 
S1 S2 S3 S4 S5 

MITJ

A 

valo-

ració 

Verdura i hortalissa 1 2 4 4 3 3 3 3.4 + 

Llegums 1 2 1 1 1 1 1 1 + 

Pasta 1 1 1 0 1 1 1 0.8 + 

Arròs 1 1 0 1 1 1 1 0.8 + 

Altres cereals: mill, blat de moro, fajol, 

quinoa, etc. O tubercles com Patata, 

moniato, yuca, etc. 

0 1 1 0 1 1 1 0.8 + 

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: falta 1 setmana amb arròs i pasta, són en diferents setmanes per als 

primers plats, en canvi estan presents en 2ns plats. Tot i així, és important mantenir els 

primers plats com més importants i energètics de cara als escolars. Una recomanació, és 

incloure aquest arròs o pasta en la seva versió integral, molt més completa nutricionalment 

i saludable. Una altra proposta per altres cereals: tabulés de quinoa amb verdures o ama-

nida 3 delícies d’arròs i blat de moro.  

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

colars, amb l’objectiu de promocionar el tast, la degustació i educació del gust amb diver-

sitat d’aliments dels nens i nenes. A més, per la definició del nom del plat, és fàcil entendre 

el tipus de tècnica culinària utilitzada, encara que seria millor especificar-ho bé, en alguns 

plats on no es tan fàcil de comprendre.  
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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’in-

cloure 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 mín màx S1 S2 S3 S4 S5 MITJA 
valora-
ció 

proteics vegetals (llegums i deri-

vats, cuinats sense carn, peix ni 

ous) 

1 2 1 1 2 1 1 1.2 + 

Carn blanca (aus i conill) 1 2 1 1 1 2 1 1.2 + 

Carn vermella (vaca, bou, vedella, 

cavall, porc i xai i processats com 

salsitxes i hamburgueses) 

0 1 1 0 0 0 1 0.4 + 

Peix blanc i blau (inclou sípia i cala-

mar) 
1 1 1 1 1 1 1 1 + 

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

 

 Als segons plats, almenys en 2 setmanes hi ha d’haver peix blau com el salmó, juntament 

amb una salsa o amb una guarnició d’arròs on els nens els puguin barrejar amb el cereals o 

salsa de verdures i sigui més fàcil la seva ingesta. Si que hi ha la preparació dels ous durs 

amb tonyina, però la quantitat de tonyina en conserva és poca, per a contar com una ració de 

peix blau, tot i així, els ous farcits amb tonyina o gratinats, són preparacions molt bones, per 

oferir ou que no sigui en forma de truita. Pel que fa als noms de les preparacions surten en 

alguns plats ben definits i en alguns altres faltaria com el pollastre amb herbes provençals al 

forn. La seva importància, recau en la varietat de tècniques culinàries i la disminució de l’ús 

de grasses.  

 La carn blanca, sempre és au, especialment pollastre, només un cop és gall d’indi. Seguint els 

objectius del model alimentari que volem a Catalunya seria interessant, variar aquesta oferta, 

introduint la carn de conill, algun cop de les 5 setmanes, per les seves propietats nutricionals 

i també, pels objectius de sostenibilitat, cultura gastronòmica i generar valor dels aliments 

criats i produïts a Catalunya. D’igual manera, en la resta de carns, no per que només sigui de 

0 a 1 cop/setmana, carn vermella, sempre ha de ser la mateixa, en la rotació dels 3 trimestres, 

seria correcte, incloure altres tipus de carns vermelles.  
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GUARNICIONS 

AMANIDES VARIADES 3 - 4 

ALTRES GUARNICIONS COM PATATES, HORTALISSES, ARRÒS, BOLETS, 

PASTES, ETC 

1 - 2 

POSTRES 

FRUITA FRESC 4 - 5 

ALTRES POSTRES NO ENSUCRATS COM IOGURT NATURAL, MATÓ, 

FRUITA SECA, FORMATGE FRESC... 

0 - 1 

 

Guarnicions  mín màx S1 S2 S3 S4 S5 
MIT

JA 

valo-

ració 

Amanides variades 3 4 3 2 3 1 3 2.4 + 

Cereal integral, llegums, verdura 

cuita o bolets, patata. Fruits secs, 

blat de moro... 

1 2 0 1 1 3 1 1.2 + 

Postres           

Fruita fresca 4 5 4 4 5 4 4 4.2 + 

Postres sense sucre: iogurt na-

tural, fruita seca, mató, for-

matge fresc 

0 1 1 1 1 1 1 1 + 

 

 

 Les guarnicions són adequades per la temporada, tot i que faltaria més varietat de guarni-

cions en forma d’amanida, encara que molts dies de primer plat hi ha amanida completa, 

d’arròs, de llenties o de patata. A més, l’arròs pot ser integral, incloure amb els bastonets de 

pastanaga una crema de nous o d’ametlles, el blat de moro també és una bona opció de 

guarnició, sobretot en forma de un tros de panotxa de blat de moro a la planxa o forn. Els 

bolets, com els xampinyons lliguen molt bé amb qualsevol plat de pasta, hamburguesa vege-

tal, carn o peix i fins i tot d’una truita, especialment als estofats com el plat de gall d’indi. Els 

bolets són molt interessants pel seu contingut en minerals com magnesi i iode, com per la 

seva part de proteïna.  

 Postres: la fruita és el millor postres per oferir i encara més en un trimestre on hi ha molta 

varietat de fruites de primavera. Hi ha un dia, que s’ofereix el batut de fruita i iogurt que és 

una bona opció per a substituir els gelats o els postres dolços. Els batuts, poden ser amb 

iogurt o amb formatge fresc, també si pot incloure algun fruit sec.  
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TÈCNIQUES CULINÀRIES 

PRECUINATS ARREBOSSATS (croquetes, crestes de tonyina, pizzes, 

hamburgueses, 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 AMA-

NIR 

 

UTILITZAR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA PER AMANIR  

 PRESÈNCIA DIÀRIA DE PA INTEGRAL  

 

TÈCNIQUES CULINÀRIES mín màx S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

MITJ

A 

valora-

ció 

PRECUINATS ARREBOSSATS 

(croquetes, crestes de tonyina, 

pizzes, hamburgueses, salsitxes 

de tofu, etc.) 

≤ 

 2 al mes 

0 0 1 0 1 0.4 + 

FREGITS ALS SEGONS PLATS ≤ 2 a la 

setmana 

1 0 1 1 0 0.4 + 

Fregit o arrebossat en guarnici-

ons 

≤ 1 a la 

setmana 

 

0 0 0 0 0 0 + 

 

 Cal indicar, en cada preparació que pel seu nom no quedi clar, el tipus de tècnica culinària 

utilitzada. Per no donar lloc al dubte o error.  

 

 

La Piràmide de la 

Dieta Mediterrà-

nia: un estil de 

vida actual que 

s’ha de protegir i 

fomentar.  
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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 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

MITJ

A 

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 cui-

nar i amanir 

+ + + + + + + 

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

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

 

 Campos Estela, els últims 3 anys, ha canviat els seus menús cap a més saludables, 

sostenibles i variats. Oferint plats més saludables, amb gairebé cap fregit o arrebossat i/o 

precuinat. A més, ha augmentat la varietat de plats amb proteïna vegetal, incloent un o 

dos cops al mes, el dia sense carn.  

 

 Ofereix Verdures i fruites de temporada i proximitat. 
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 Complementació dels àpats a casa:  A partir del coneixement del menú elaborat al 

menjador escolar, s’ha 

de procurar que la 

resta d’àpats del dia 

que fan els infants 

complementin el di-

nar, de manera que in-

cloguin els aliments 

que no han estat pre-

sents en l’àpat del 

migdia. Campos Es-

tela, presenta les op-

cions de sopars adap-

tades als dinars, pau-

tades per la Dietista – 

Nutricionista.  

 

 

 

 Seguint les guies recomanades, tant els dinars com els sopars, es basen en la eina o la 

guia del plat saludable. 

Taula orientativa de gramatges en funció de l’edat (Agència de 
Salut Pública) 

Quantitat expressada en grams i en cru 
3-6 anys 7-12 

anys 
13-15 
anys 

16-18 
anys 

Hortalisses 
Plat principal 100-120 120-150 150-200 200-250 
Guarnició 50-60 60-100 100-120 120-150 

Fruites Fruita fresca 90-120 120-150 150-200 175-250 

Llegums, tubercles  i 
cereals 

Llegums (plat principal) 30-50 50-60 60-80 80-100 
Llegums (guarnició) 15-20 20-30 30-40 40-50 
Patates (plat principal) 150-200 200-250 250-300 250-300 
Patates (guarnició) 80-90 90-100 100-150 150-200 
Arròs, pasta (plat principal) 50-60 60-80 80-90 90-100 
Arròs, pasta (sopa) 20-25 25-30 30-35 35-50 
Arròs, pasta (guarnició) 20-25 25-30 30-35 35-50 

Llegums, peix, ous i carn 

Llegums (plat principal) 30-50 50-60 60-80 80-100 
Llegums (guarnició) 15-20 20-30 30-40 40-50 
Peix (filet) 50-60 70-90 100-130 100-130 
Ous 1 unitat 

petita 
1-2 uni-

tats 
2 unitats 2 unitats 

Tall de carn (sense os) 40-50 60-80 90-110 90-110 
Pollastre, conill, costelles de porc o xai... 
(pes brut) 

50-65 75-100 115-140 115-140 

Carn picada (mandonguilles, hambur-
guesa, bolonyesa...) 

40-50 60-80 90-110 90-110 

Làctics 

Iogurt natural  
(sense sucres afegits) 

50-100 g 100 g 
100-150 

g 
100-150 

g 
Formatge   
(per gratinar, per pasta, etc.) 

10 15 20 20 
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 Racions adaptades a la edat de cada escolar, sense forçar a menjar i respectant les con-

dicions particulars de cada nen i nena. És important respectar la sensació de gana expres-

sada per l’infant. Les quantitats que es proposen a la taula són orientatives i cal ajustar-

les tenint en compte les particularitats dels infants. 

 Tal com marca el Decret 160/1996 i la Llei 17/201, els menús s’han d’adaptar a les ne-

cessitats de l’alumnat. En cas que hi hagi intoleràncies alimentàries o bé, al·lèrgies, aques-

tes són adaptades per la Dietista – Nutricionista.  

 

 Campos Estela, compleix amb els requisits i aspectes següents:  

o Aspectes nutricionals:  

 nombre de grups d’aliments  

 freqüència d’elecció dels diferents aliments 

 elecció de varietats integrals dels cereals 

 predomini dels aliments d’origen vegetal, frescos i de temporada 

 

o Aspectes higiènics:  

 aliments i preparacions innocus 

 

o Aspectes sensorials:  

 textures, temperatures, sabors, presentació, colors, tècniques culinàries va-

riades i apropiades a l’edat i a les característiques dels comensals, adaptant-

se sempre a les necessitats dels nens i nenes. 

 

o Aspectes ambientals i socials:  

 la consonància amb l’estació de l’any, a la vegada que es promou l’ús d’ali-

ments frescos, de temporada, locals i de proximitat, contribuint així a man-

tenir la cultura gastronòmica, a dinamitzar l’activitat productiva agrària lo-

cal, i s’afavoreix la sostenibilitat ambiental. 

o Altres aspectes: oferta variada, quantitats que respecten la sensació de gana, 

inclusió de propostes culinàries relacionades amb l’entorn i el territori o 

també d’altres cultures, les festes i celebracions, etc.  

o Varietat de colors: La presentació i els colors de les preparacions són molt im-

portants. El menú, a més de ser equilibrat nutricionalment, ha d’intentar ser atrac-

tiu i evitar la monotonia. 

o Textures: sent més toves i fàcils de mastegar per als més petits, evitar l’excés de 

triturats, carns picades i aliments tous per als més grans, introduint progressiva-

ment més tipus de coccions i varietat en les presentacions dels diferents plats ser-

vits.  

o Temperatura: cada plat ha d’arribar al comensal a la temperatura adient. Cal 

evitar els reescalfaments dels aliments o dels plats prèviament preparats, ja que 

fan que la qualitat nutritiva, higiènica i sensorial disminueixi.   
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 Tècniques culinàries: formes de cocció són variades (bullit, vapor, al forn, guisat, arre-

bossat, fregit). Important indicar cada tècnica utilitzada a cada plat.  

 

 Aliments de temporada, locals i de proximitat al menjador escolar: els aliments 

són més frescos i conserven millor les seves propietats originals, sempre que siguin de 

temporada, locals i de proximitat, es pot considerar com un valor afegit, i en destaquen 

els avantatges en relació amb la protecció del medi ambient, el benestar animal i els 

aspectes sensorials. Tant els aliments de producció ecològica com els de producció con-

vencional, són segurs i nutritius.  

 L’aigua esta present ens els diferents àpats i és accessible a tots els infants.  

 L’oli d’oliva verge extra, tant per cuinar com per amanir. L’oli d’oliva refinat és una 

opció més econòmica que es pot utilitzar per fregir.  

 

 

  

 

 

 

Dietista – Nutricionista Silvia Solana Peiró 

 


