
 

Informe de valoració nutricional dels menús escolars nº2 curs 2014-15 

F. ROCA  

 

Freqüència de consum del menú inicial presentat a l’institut d’assessorament dietètic i nutricional. 

 

 

 

 Aliments Setmana 

1 

Setmana 

2 

Setmana 

3 

Setmana 

4 

Recomanacions  

P
ri
m
er
  

Arròs 1 1 1 0.5 1  

Pasta 1 1 1* 1 1  

Llegums  1 1 1 1 1-2  

Hortalisses i verdures 

(incloent les patates) 

1 1 2 2 1-2  

Altres  Sopa Sopa *de 2n Sopa  

S
eg
o
n
  

Carns 3 3 2 2 1-3  

Peixos 1 1 1 2 1-3  

Ous 0 1 1 1 1-2  

Altres Fideuà  Canelons Arròs 

cassola 

 

G
u
ar
n
ic
ió
 

Amanides variades 2 + 1 3 4 2  3-4  

Altres (patates, 

hortalisses, llegums, 

etc.) 

2 2 0 2 1-2  

P
o
st
re
s
 

Fruita fresca i de 

temporada 

4 4 4 4 4-5 

Altres (iogurt, 

formatge, fruita seca, 

etc.) 

1 1 1 1 1 

Altres         

T
èc
n
iq
u
es
   

cu
lin
àr
ie
s 

Precuinats industrials 0 0 1 0 ≤ 3 mes 

Fregits (segons plats) 1 1 2 2 ≤ 2 setm 

Fregits (guarnicions) 1 1 0 0 ≤ 1 setm 

Preparacions càrnies 

grasses 

1 1 0 0 ≤ 1 setm 



 

El menú presentat per F. ROCA per aquesta temporada d’hivern del curs 2014-15 compleix 

pràcticament totes les recomanacions (en la primera setmana, caldrà insistir a les famílies, la 

necessitat de complementar la resta d’àpats a casa amb ou, ja que té poca acceptació en la 

majoria de les escoles) de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) i de la Guia de 

l’alimentació saludable a l’etapa escolar publicada pel Departament d’Ensenyament i el 

Departament de Salut de la Generalitat. Aquestes recomanacions es poden veure sintetitzades 

en la taula anterior, en la columna dreta, la qual mostra les freqüències de consum aconsellades.  

 

F. ROCA, seguint les recomanacions de la memòria del Programa de revisió de programacions 

de menús escolars (PReME) del Departament de Salut, es compromet a: 

- Aportar la màxima VARIETAT: 

 - A través de menú cíclic de 4 o 5 o 6 setmanes (segons temporalitat) 

- Aportar les màximes garanties de SEGURETAT ALIMENTÀRIA: 

- A través del control i supervisió de tots els processos d’higiene i del pla 

d’autocontrol 

- A través de la supervisió de dietes especials per a patologies a l’equip de 

nutricionistes de IADIN 

- A través de la formació contínua al personal que treballa en els centres 

educatius  

- Fer ús de productes de TEMPORADA i DE PROXIMITAT per col�laborar amb el medi 

ambient i els productors regionals 

 

Destaquem alguns PUNTS FORTS del menú actual i de les cuines dels centres escolars 

gestionats per F. ROCA: 

� Ofereix plats variats, amb aliments de proximitat i de temporada, i amb temperatures 

ajustades a l’època de l’any.  

� Detalla la composició dels plats a través d’un glossari que s’ofereix en el menú escolar, 

llistant els ingredients principals al peu de pàgina i en les fitxes tècniques que tenen en la 

cuina del centre. 

� Manté l’oferta d’alguns aliments rics en fibra com l’arròs integral, en combinació de les 

llegums. A més, l’arròs integral utilitzat serà ecològic. En aquest curs, es mantenen les 

receptes habituals d’arròs i a més, es consolida el rissotto de bolets. 



 

� Manté l’oferta de plats de la gastronomia catalana com el fricandó de vedella, el trinxat de la 

Cerdanya, els canelons, etc.  

� Manté la varietat de verdures (mongeta verda, coliflor, trinxat de la Cerdanya,...). També 

ofereix una bona varietat de cremes, seguint la línia iniciada el mes de setembre i afegint ara 

la crema de bolets.   

� Manté la varietat de receptes amb llegum, senceres, combinades amb verdures i en forma 

de crema, com la crema de pèsols.  

� Manté la varietat de peix i una àmplia varietat en les coccions d’aquest. En el menú actual es 

consolida el salmó, potenciant així el peix blau en els menús escolars, el rap i s’incorpora la 

sopa de pescadors (amb trossos de rap, gambeta i pa torrat). 

� Manté la varietat de presentació de les carns, guisades i la planxa. En aquest menú 

s’incorpora com a novetat la llaminera de porc estofada i els daus de pollastre a l’allet. 

� Manté la varietat de guarnicions crues, com la remolatxa, la pastanaga, el tomàquet, etc. És 

un aspecte molt positiu a nivell qualitatiu, ja que fomenta l’aprenentatge alimentari dels 

escolars. A més, quan s’ofereixen patates fregides de guarnició, aquestes són naturals, és a 

dir, són pelades, tallades i fregides en les cuines dels centres. 

 

Es manté la millora en la QUALITAT dels aliments, com comprar carn picada sense sulfits, oferir 

hamburguesa 100% vedella. S’utilitza exclusivament OLI D’OLIVA VERGE EXTRE, per cuinar, 

fregir i amanir. També destaca la consolidació d’alguns ingredients de producció ECOLÒGICA 

com la pasta, el pa, els arrossos, les llegums (llenties i mongetes) i les hamburgueses de vedella. 

Molts altres productes utilitzats, com algunes fruites i els cigrons procedeixen de producció 

agrària INTEGRADA. Les postres làcties que es donen procedeixen d’una cooperativa de 

caràcter social i per tant, vetllen per la sostenibilitat.  

 

Es consolida en aquest menú alguna combinació com “crema de pèsols i fideuà de peix”. 

Combinacions amb menys aportació de proteïna d’origen animal  (el pèsol conté proteïna també 

que combinada amb la pasta de segon ofereix un plat amb proteïna d’alt valor biològic,  que es 

complementa a més amb el peix que aporta el segon plat). D’aquesta manera, ens ajustem a les 

recomanacions fetes pel Departament de Salut i les principals Entitats de Nutrició i Dietètica. 



 

 

 

Aquest any 2015, F. ROCA ha desenvolupat un nou projecte consistent en l’actualització de les 

fitxes tècniques que s’utilitzen en les cuines. Aquestes fitxes incorporen a partir d’ara la valoració 

nutricional de cada plat, per tant, es podran consultar en tots els centres.  
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