
Es cuinarà la dieta apart en cas de problema mèdic i/o caire religiós. 
DIETA ASTRINGENT: Composta per primer plat d’ arròs bullit, puré de patata o patata i pastanaga bullida. I el segon plat de carn o peix planxa. 

 
MENÚS ELABORATS PER L’EQUIP DE NUTRICIÓ ENDERMAR  

 

A què ens recorden els torrons, polvorons i neules? Al  Nadal, és clar!. 

El torró és un dolç nadalenc que 

s’elabora principalment d’ametlles i 

sucre, encara que n’hi ha de xocolata, 

massapà, rovell d’ou, caramel, fruita, 

mel...  i un sense fi de varietats! Les neules i polvorons porten farina, llard de porc 

o mantega.  

Són aliments molt energètics i amb un elevat contingut en greix, per això no són 

dels més saludables i equilibrats per a la nostra dieta. El secret, no obstant això, és la quantitat. Si els reservem 

pels dies assenyalats i es consumeixen amb moderació, podem menjar de tot. 

MENÚ BASAL                                                                 Menú Escolar Endermar  Dese mbre 2014 
DILLUNS 1 DIMARTS 2 DIMECRES 3 DIJOUS 4 DIVENDRES 5 

Espirals  amb tomàquet 

i formatge 
Paella de carn  

Mongetes tendres amb 

patates 

Sopa de rap i lluç amb 

fideus   

Cigrons estofats amb 

xoriç 

Truita de carbassó amb 

amanida (enciam, 

tomàquet i espàrrecs) 

Filet de lluç arrebossat 

amb amanida (enciam, 

pastanaga i  blat de 

moro) 

Llom amb salsa de 

bolets i arròs saltejat 

Hamburguesa de vedella 

amb salsa de tomàquet i 

ceba    

Contracuixa de 

pollastre al forn amb 

patates 

     

Fruita del temps Natilles  Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps 

DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

Festa   

Crema de verdures amb 

crostons de pa  

Arròs amb sofregit de 

tomàquet, pastanaga i 

ceba   

Patates estofades 

amb costella 

Macarrons bolonyesa 
(amb carn de vedella, 

tomàquet i formatge)    

Truita de patates amb 

amanida (enciam, 

tomàquet i blat de 

moro) 

  Mandonguilles (de carn 

de vedella i pollastre) 

amb salsa jardinera ( 

pèsols i pastanaga)  

Peix fresc 
Croquetes de pernil  

amb amanida (enciam, 

olives i pastanaga)    

    

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps 

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19 

Llenties estofades amb 

arròs   
Espaguetis amb pesto  

Arròs amb verdures, 

(mongeta tendra, 

(pastanaga  i ceba)  

Sopa d’au amb fideus 
Mongetes tendres amb 

patates 

Truita de tonyina  amb 

amanida (enciam, blat 

de moro i olives)    

Pit de pollastre 

arrebossat amb amanida 

(enciam, pastanaga i 

blat de moro)  

Bacallà amb samfaina 
Botifarra amb amanida 

(enciam, olives i 

pastanaga)    

Estofat de vedella 

amb salsa jardinera 

(amb pèsols i 

pastanaga)  

     

Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps 

DILLUNS 22 DIMARTS 23    

Puré de carbassa i 

moniato  
Menú de Nadal  

 

Sopa de galets 

Pollastre al forn amb 

panses i prunes 

Torró, polvorons i 

refresc  

 

   

Varetes de lluç amb 

amanida (enciam, blat 

de moro i olives)    

 

Fruita del temps 

Tot l’equip Endermar us desitja un bon 
Nadal! 


