
 
(*) 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 i Dietètica  d’Endermar 

 

 
EL SOPAR és, generalment, l’últim àpat del dia. Cal que estigui en relació 

amb els aliments que s’han pres al llarg 

de la jornada. Per això s’ha de intentar 

menjar aquells productes que continguin 

els nutrients no consumits encara.    
Al sopar hi han de ser presents els 

mateixos grups bàsics d’ aliments que al dinar: 

farinacis (pasta, arròs, patates i llegums), verdures i hortalisses, aliments proteics (carn, 

aus, peix i ous), fruita i/o làctics, aliments greixosos (preferentment oli d’oliva) i aigua. 

 

Tot i això, en el sopar l’aportació energètica haurà de ser inferior a la del dinar, amb preparacions 

culinàries de més fàcil digestió, com per exemple: ebullició, vapor, planxa... i a una hora no massa tardia per a evitar que els nens 

no dormin bé. 

 

A més del repartiment energètic, la varietat ha de ser present en l’alimentació diària sobretot per evitar la monotonia i per 

fomentar la educació alimentària. Aquest àpat és un bon moment per a introduir aliments nous o aquells aliments de més difícil 

acceptació.   

 

MENÚ SENSE CARN                                                              Menú escolar Endermar Gen er  2015 
DILLUNS 05 DIMARTS 06 DIMECRES 07 DIJOUS 08 DIVENDRES 09 

FESTA REIS MAGS  FESTA 

Arròs amb sofregit de 

tomàquet, pastanaga i 

ceba 

Sopa vegetal de 

fideus (*) 

Croquetes de peix (*) 

amb amanida (enciam 

tomàquet  i blat de 

moro)   

Peix blanc (*) amb 

patates fregides     

Iogurt Fruita del temps 

DILLUNS 12 DIMARTS 13 DIMECRES 14 DIJOUS 15 DIVENDRES 16 

Llenties estofades amb 

verdures (porro i 

pastanaga) 

Espirals amb tomàquet 

(*)  
Sopa de rap amb arròs  

Tricolor de verdures 

(mongeta tendre, 

patata i pastanaga) 

Arròs amb sofregit 

de tomàquet, ceba i 

ou dur 

Truita de patates amb 

amanida  (enciam, 

pastanaga i olives) 

Lluç  a la basca (pèsols i 

ou dur) 

Peix blanc (*) amb salsa, 

xampinyons i patates dau  

Lluç (*)  al forn amb 

amanida (enciam, 

pastanaga i blat de 

moro) 

Calamars a la 

romana (*) amb 

amanida (enciam, 

cogombre i 

pastanaga) 

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

DILLUNS 19 DIMARTS 20 DIMECRES 21 DIJOUS 22 DIVENDRES 23 

Macarrons amb 

tomàquet (*) 

Crema de pastanaga i 

porro 

Mongetes tendres amb 

patates 
Paella de verdures (*) 

Escudella barrejada 

(amb cigrons, fideus 

i patata)(*) 

Varetes de lluç amb 

amanida (enciam 

tomàquet i blat de 

moro) 

Truita de patates amb 

amanida (enciam, blat de 

moro i olives) 

Croquetes de peix (*) 

amanida (enciam, 

pastanaga i blat de moro) 

Peix fresc 

Peix blanc (*) amb 

sofregit de 

tomàquet, ceba i 

pèsols 

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

DILLUNS 26 DIMARTS 25 DIMECRES 28 DIJOUS 29 DIVENDRES 30  

Arròs amb sofregit de 

tomàquet 

Mongetes estofades amb 

verdures (*) 
Fideus amb verdures (*) 

Crema de verdures        

(bledes, ceba i 

carbassó)   

Sopa vegetal de 

pistons (*) 

Truita de tonyina amb 

amanida (enciam, blat de 

moro i pastanaga) 

Bunyols de bacallà (*) 

amb amanida  (enciam, 

blat de moro i olives)  

Bacallà arrebossat amb 

amanida (enciam, 

cogombre i tomàquet) 

Crestes de tonyina (*) 

amb patates daus 

Peix blanc (*) amb 

salsa de carn i poma  

Fruita del temps Flam de vainilla Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps 


