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1. EQUILIBRI NUTRICIONAL I QUALITAT DELS MENÚS

Cuinem amb productes de proximitat, 
ecològics i de comerç just a elecció 
del client.
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1.1 MENÚS GENÈRICS I DIETES ESPECÍFIQUES, 
GRAMATGES I TIPOLOGIA DE PRODUCTES

Està basada en quatre eixos: DIETA MEDITERRÀNIA, ALT VALOR NUTRICIONAL, 
PRODUCTES  DE QUALITAT (Ecològics, de Producció Integrada, de Temporada i Frescos), 
DEMOCRATITZACIÓ de l’Alimentació. 

1.1.1. DIETA MEDTERRÀNIA

Fundació Futur fa una aposta per la cuina tradicional basada en el patró de la dieta 
mediterrània.
Una cuina que ha estat transmesa de generació en generació i que representa una manera de 
preservar la identitat i els sabors de la nostra terra.
Els nostres cuiners fan servir ingredients de temporada i en la mesura que ens és possible de 
proximitat i ecològics.
La cuina tradicional té una gran qualitat nutritiva gràcies a la utilització d’aliments frescos , 
nutritius i variats.
Alguns dels avantatges de la cuina tradicional:

- Afavoreix la realització d'una bona digestió
- Fomenta l'educació del gust
- Conté uns percentatges de greixos molt menors que el menjar ràpid

Proposem un menú basat en la dieta mediterrània la gastronomia pròpia de la nostra terra, així 
com la incorporació dels plats típics de les festivitats culturals pròpies, i la incorporació de plats 
d’altres cultures com a eina d’integració sociocultural.

EIX ALIMENTARI
Assolir hàbits de salut
Menjar de tot i 
equilibradament
Dieta saludable i sostenible

EIX AMBIENTAL
Reducció de l’impacte 
ambiental
Sensibilització 
mediambiental

EIX RELACIÓ SOCIAL
Treballar en grup, socialització, 
valors, respecte

EIX  HIGIENIC I SANITARI
Hàbits higiènics i sanitaris 
menjador

MENJADORS
ESCOLARS
SALUDABLES

[ ]
MES

L’any 2005, Fundació Futur inicia el PROJECTE MENJADORS ESCOLARS SALUDABLES 
(MES). Aquest projecte en centre en quatre eixos centrals:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA NOSTRA PROPOSTA D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE



Fundació Futur fa una aposta clara per la qualitat organolèptica i ambiental dels 
aliments, per això una part significativa dels nostres productes provenen de l’agricultura 
ecològica, de proximitat o de comerç just. 
No només donem importància a la certificació ecològica, sinó a la seva proximitat com a 
via per afavorir l’economia local.
Elaborem els menús tenint en compte la temporalitat natural dels productes.
Treballem amb proveïdors que no solament ens ofereixen garanties de qualitat de 
producte, sinó que a més valorem els projectes d’economia social en què estan.

En l’elaboració dels àpats és important tenir en compte tant aspectes nutricionals (nombre 
de grups d’aliments, freqüència d’utilització dels diferents aliments, digestibilitat, etc.) com 
aspectes sensorials (olors, colors, textures, sabors…), i proposar la utilització de 
tècniques culinàries variades (forn, vapor, planxa....) i apropiades a l’edat i a les 
característiques dels infants. En aquest sentit cal:

2.- Promoure hàbits higiènics, alimentaris i de comportament adequats així 
com també els aspectes socials i de convivència dels àpats. 
3.- Potenciar la varietat i la identitat gastronòmica de la zona. 
4.- Fomentar la identificació, la descoberta i l’acceptació progressiva dels 
diferents aliments i plats, educant al infant en el plaer de menjar amb 
moderació. 

Fundació Futur aposta per l’augment de la presència de peixos, fruita fresca, llegums, 
verdura i hortalisses crues, aliments integrals i oli d’oliva en detriment de carns 
industrialitzades, precuinats, fregits i postres ensucrats
S’oferirà com acompanyament amanida i altres verdures crues com acompanyament 
habitual.
La verdura de temporada serà fresca i preferentment ecològica o de proximitat
Fem servir oli d’oliva verge extra per amanir i oliva verge per cuinar.

1.- Proporcionar un menjar de qualitat tant des del punt de vista nutricional 
com des de criteris higiènics, sensorials i educatius. 

Una alimentació saludable és suficient, equilibrada, variada, segura, adaptada al 
comensal i a l’entorn i sensorialment satisfactòria.
Per programar una alimentació saludable, cal tenir en compte les qualitats nutritives i d’ús 
dels diferents aliments, que es classifiquen en grups d’acord amb els nutrients que 
contenen, i per això és convenient incloure en la ingesta diària aliments de tots els grups.
Una alimentació equilibrada implica una aportació de nutrients adequats en qualitat i 
quantitat a les necessitats de l’organisme. 

L’Agència Europea de Seguretat Alimentària i l’Organització 
Mundial de la Salut recomanen que:

Un 45-60% sigui aportada pels glúcids o hidrats de carboni
Un 20-35% pels lípids o greixos
un 10-15% per les proteïnes

La piràmide dels aliments permet valorar quins són els aliments 
bàsics i, al mateix temps, les diferents proporcions en què han de 
formar part d’un pla alimentari saludable.

1.1.2.  ALT VALOR NUTRICIONAL I IMPORTANT IMPLEMENTACIÓ DE PRODUCTES 
FRESCOS ECOLÒGICS I DE PROXIMITAT.
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Cuinem amb productes de proximitat, 
ecològics i de comerç just a elecció 
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2.- Promoure hàbits higiènics, alimentaris i de comportament adequats 
així com també els aspectes socials i de convivència dels àpats. 
3.- Potenciar la varietat i la identitat gastronòmica de la zona. 
4.- Fomentar la identificació, la descoberta i l’acceptació progressiva dels 
diferents aliments i plats, educant al infant en el plaer de menjar amb 
moderació. 

Predomini d’elaboracions al forn, guisats i planxa per davant dels fregits i 
arrebossats. 
Oferim el iogurt natural sense sucre de La Fageda, Delícies del Berguedà i 
Ecoplans Lluçanès amb sucre de panela de comerç just.
La sal utilitzada en les preparacions dels nostres plats és iodada.
Tots els àpats van acompanyats amb pa no prefabricat i un cop a la setmana 
integral.
Els nostres elaborats carnis no tenen gluten, lactosa ni ou (lliures d’al·lèrgens)
Els brous vegetals, de carn i de peix són naturals, no a base de concentrats.
Els sofregits són naturals, fets a cuina
Adaptació dels menús a cada estació i rotació estudiada dels plats i preparacions
per evitar la monotonia. De fet els nostres menús tenen una rotació de sis 
setmanes. Això és una millora que oferim ja que la Generalitat de Catalunya exigeix 
una rotació mínima de quatre setmanes, és a dir un mes. Un altre millora que 
incorporem en els menús és la no repetició de l’estructura del menú segons el dia de 
la setmana. Fent que siguin gairebé impossible la sensació de repetició.

1.1.3. DEMOCRATITZACIÓ DE LA NOSTRA PROPOSTA ALIMENTÀRIA

Es tracta d’apoderar a tots els agents que intervenen a l’alimentació. En primer lloc 
als infants, oferint-los  competències per aprendre a diferenciar i escollir dins la oferta 
alimentària que tenen.

Com?

Amb els infants:

Amb les famílies:

Oferint tallers d’alimentació saludable. Amb l’objectiu  de donar eines i 
propostes assequibles per millorar estratègies a la llar que orientin la nostra 
alimentació a una de més saludable.
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Propostes de menús

Els menús que els proposem estan dissenyats tenint en compte el perfil dels nostres
comensals.
La nostra dietista (Laura Beltran Col·legiada 1278) prepara el pla de menús tenint en
compte l’equilibri nutricional, l’estacionalitat dels productes, aspectes sensorials (varietat
de colors, textures, temperatures), tècniques culinàries variades (forn, guisats, estofats,
planxa i de manera esporàdica un fregit, és a dir un cop al més com a molt).
Disposem d’una planificació de menús adaptada a les estaciones de l’any: primavera,
tardor i hivern. Sempre amb una rotació d’aliments de 6 setmanes
Un dels aspectes que la nostra dietista té molt en compte és que cap dels dos plats que 
composen l’àpat sigui de difícil acceptació per als nens i nenes o bé massa lleugers o 
densos. Un cop presentats els menús aquests seran validats per la comissió de 
menjador. 

El menú estarà compost per primer plat + segon plat + postres + pa 

Fundació Futur facilitarà mensualment a les famílies dels alumnes, la làmina dels menús.
Com a mínim, amb 15 dies d’antelació s’entrega a la comissió de menjador els menús del
mes següent per a la seva valoració i adaptació a la realitat en que ens trobem i
treballem. Els nostres menús van acompanyats de la proposta de Sopar i es detallen els
diferents ingredients que composen cada plat.
Si l’escola disposa de pàgina web, els podem penjar perquè es puguin consultar.
Sabem que actualment hi ha molts infants que presenten al·lèrgies o intoleràncies per
aquesta raó es disposa d’un pla d’Al·lèrgens adaptat al centre, fitxes tècniques de cada
elaboració amb la incorporació d’al·lèrgens segons l’últim reglament i la formació
necessària tant al personal de cuina com als monitors del servei de Lleure. Algunes de
les dietes que oferim actualment són:

- Dieta sense gluten (*)
- Dieta sense lactosa (*)
- Dieta sense ou (*)
- Dieta sense peix, mol·luscs o crustacis (*)
- Dieta sense llegums (*)
- Dieta sense fruits secs (*)
- Dieta Baix en colesterol (*)
- Menú vegetarià
- Menú exempt de carn o derivats del porc
- Menús alternatius (astringent, hipocalòric, hipercolesterolèmia...) 
(*) Es demanarà informe mèdic 

Es proporcionarà un menú alternatiu pels sopars

Establim convenis amb productors locals i que aportin valor social: Inserció laboral, 
producte ecològic, de proximitat i producció integrada.
Rebutgem simbòlicament treballar amb marques i aliments que han estan vinculats 
amb desastres natural i/o socials. 
Promocionem la compra de productes de Comerç Just i d’Economia Social.

Amb els productors:
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Tipologia de productes i Freqüències de consum

Fundació Futur segueix i millora les recomanacions nutricionals que aconsella el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, concretament seguint la guia de 
l’Alimentació Saludable en l’etapa escolar del 2012

PRIMERS PLATS Freqüència
Segons Guia

Freqüència
Segons
Futur

Arròs 1 1
Pasta 1 1
Llegums 1 o 2 1 o 2
Hortalisses i verdures (incloent les patates) 1 a 2 1 a 3

SEGONS PLATS Freqüència
Segons Guia

Freqüència
Segons Guia

Carns 1 a 3 2 a 3
Peixos 1 a 3 1 a 2
Ous 1 o 2 1

GUARNICIONS Freqüència
Segons Guia

Freqüència
Segons Guia

Amanida variada 3 o 4 3

Altres guarnicions (patata, hortalisses, llegums, arròs…) 1 o 2 2

POSTRES Freqüència
Segons Guia

Freqüència
Segons Guia

Fruita fresca i de temporada 3 o 5 4
Iogurt, formatge fresc, quallada, fruita seca 0 o 1 1
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GRAMATGES

Aliment (en cru) 3-6 anys 7-12 anys Menjador social

Cereals, llegums i tubercles
Llegums (plat principal i caldós) 50-60 g 60-80 g 90 g
Llegums sense caldo (hummus, amanida) 70 g 90g 100 g
Llegums (guarnició) 15-20 g 30 g 50 g
Patates (plat principal) 150 g (200 g amanida) 200 g (250 g amanida) 270 g
Patates (guarnició) 70 g 100 g 150 g
Arròs, pasta (plat principal) 60 g 60-80 g 100 g
Arròs, pasta (sopa) 15-20 g 20-25 g 35 g
Arròs, pasta (guarnició) 15-20 g 20-25 g 35 g
Pa (entrepà) 40-60 g 60-80 g
Pa (acompanyament) 15 g 40 g 60 g

Verdura
Plat de verdura 60-90 g 90-150 g 200 g
Patates amb verdura 60-90 g 90-150 g 200 g
Guarnició de verdura 60 g 80 g 100 g
Amanida 20 g 30 g 40 g

Carn i derivats, aus, peix i ous
Llom de porc 1 unitat (40g)/ 2 unitats(60g) 3 unitats (90 g) 4 unitats (120 g)
Carn arrebossada/Bistec 1 unitat (40g)/ 2 unitats(60g) 3 unitats (90-100 g) 4 unitats (120 g)
Carn picada per afegir (arròs, pasta…) 15-20 g 20-30 g 30-40 g
Hamburguesa (petits de 60 g i grans de 110 g) 1 unitat (60 g) 1 unitat (110 g) 1 unitat (110 g)
Mandonguilles(20 g/unitat) 2-3 unitats (60 g) 4-5 unitats (90 g) 5 unitats 
Salsitxes (30 g/unitat) 2-3 unitats (60-90 g) 4-5 unitats (120-150 g) 5 unitats 
Botifarra (110 g/unitat) 1 unitat (110 g) 1 unitat (110 g) 1 unitat (110 g)
Croquetes/bunyols/crestes/calamars 3 unitats 4-5 unitats 5 unitats 
Pollastre (cuixes) (110-120 g/ unitat) 1 unitat 1 unitat amb opció a 2 1/4 de cuixa
Pit de pollastre / Pit de gall dindi 60-80 g 80-100 g 120 g
Embotits 25 g 30-35 g
Filet de peix (congelat i net de merma) 90 g 110 g 120 g
Ous (truita) 1,5 L en surt 24 racions 1,5 L en surt 18 racions 1,5 L en surt 18 racions
Ous durs 1 unitat 1,5 unitats 2 unitats

Fruita
Fruita fresca 120-150 g 120-150 g 120-150 g
Fruita en almívar 1 rodanxa 2 rodanxes 3 rodanxes

Llet i derivats
Iogurt 1 unitat 1 unitat 1 unitat
Flam 1 unitat 1 unitat 1 unitat
Iogurt a granel és un bidó de 5L. De cada bidó de 5 L en surten 40 racions

* Tanmateix els infants sempre disposaran d’aliments per repetir 
de tots els plats, a consideració de la seva monitora.
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Fundació Futur és una 
organització social creada el 
1996 amb la missió de generar 
un impacte positiu en la 
societat.
Cuinem amb productes de 
proximitat, ecològics i de 
comerç just.
Oferim un servei de 
restauració sostenible 
mitjançant el projecte MES 
(Menjadors Escolars 
Sostenibles)  que es basa en 
quatre eixos:
-Alimentari
-Ambiental 
-Justícia social 
-Educatiu i formatiu
Els nostres menús segueixen el 
patró de la dieta mediterrània 
i de l’estratègia NAOS.

*La pasta, llegum i arròs són 
ECO. La fruita i verdures de 
proximitat.
*Aquest mes fruita: kiwi, 
poma, prunes, síndria, pera 
conferencia, plàtan i taronja
La carn (pollastre, gall d’indi, 
vedella i porc) i peix de 
proximitat  (lluç, llenguadina, i 
bacallà.)
Làctics La Fageda. Sucre 
integral de Panela BIO

* Dietista-Nutricionista. Laura Beltrán 
Col.1278

8 9

29 30 31

Arròs (eco) 3 delícies 
(pernil dolç, pastanaga i 
pèsols (P.I.)(T))
Truita d’espinacs
Enciam i tomàquet (P.I.)
Fruita del temps (eco)(F)(T)

Crema de 
Pastanaga (eco)
Pollastre (eco) al forn a 
la llimona amb patata al 
caliu (F)
Fruita del temps(F), (T)

Mongeta 
Perona (P.I.)(F)(T) i 
patata amb oli d’oliva
Hamburguesa de 
vedella (eco) amb ceba 
(eco) confitada
Fruita el temps (eco)(F)(T)

Amanida 
de llenties (eco) 
(pastanaga, blat de moro, 
tomàquet i enciam (P.I.))
Truita de carbassó i 
patata (eco)
Fruita del temps (F) (T)

Espirals (eco) 
al pesto
Bacallà a la catalana 
(pèsols, ceba i tomàquet (P.I.)
Enciam i cogombre(P.I.)(F)(T)
Fruita del temps (eco)(F)(T)

Crema de 
carbassó (eco) amb 
rostes (F)
Lassanya de carn 
gratinada
Enciam i remolatxa (F)
(P.I.)(T)
Iogurt de sabors

Arròs (eco) amb 
xampinyons (F)(P.I.)
Llom rostit amb pinya, 
ceba i pastanaga (F)(P.I.)
Fruita del temps
(eco)(F)(T)

Arròs (eco) pilaf
(panses, pastanaga, pebrot 
vermell i pèsols (P.I.))
Ous durs (eco) amb 
salsa de tomàquet i 
tonyina Enciam i olives
Fruita del temps (eco)(F)(T)

Bledes i patata (eco) amb 
oli d’oliva verge (F)
Estofat de vedella (eco) 
amb daus de patata (F)
Fruita del temps (eco) (F)(T)

Amanida de 
Pasta (eco) (orenga, olives, 
formatge fresc i tomàquet)(F)
Pollastre al forn amb 
musselina de poma 
amb Enciam(F)
Fruita del temps (eco)(F)(T)

Cigrons (eco) amb 
espinacs(F)
Calamars a la romana
Amanida de brots(F)
Flam La Fageda

Pèsols i patata (P.I.) 
saltats amb gall dindi(F)
Filet de lluç al forn 
amb llit de ceba i 
carbassó (eco)
Fruita del temps (F)(T)

Corbatins (eco)
a la siciliana 
(tomàquet i olives negres)
Llom de porc adobat
Enciam i remolatxa
Iogurt natural (eco)

Crema de pèsols, 
nap i pastanaga 
(P.I.)(F)(T)
Fricandó de vedella
Fruita del temps (eco)
(F)(T)

Mongeta blanca 
(eco) estofada amb 
verduretes (eco)
Salmó al forn amb 
salsa de taronja
Enciam i espàrrecs (IGP)
Fruita del temps(F)(T)

Amanida d’arròs integral 
(eco) (tomàquet, blat de 
moro i ou dur)(F)
Pollastre rostit amb 
prunes (F)
Fruita del temps (eco) (F) (T)

Espaguetis (eco)
napolitana amb 
formatge ratllat
Pollastre (eco) a l’allet
Enciam i cogombre 
(P.I.)(F)(T)
Fruita del temps(F)(T)

Crema de verdures  
de temporada   
(espinacs, bledes, carbassó 
(P.I.)(T)(F))fonoll amb mill
Empedrat de mongeta 
seca (eco) (pebrot verd  
(P.I.)(T)(F) vermell, tomàquet i 
olives negres) 
Iogurt natural (eco)

Crema de
Verdures (eco) (carbassó, 
pebrot vermell i pastanaga)
Truita de patata i ceba(P.I.)
Enciam (eco)
Fruita del temps (eco)(F)(T)

Bròquil (P.I.)(F)(T) i patata (eco) 
amb oli d’oliva verge extra
Guisat de mandonguilles de 
vedella amb verdures(F) (eco)
Fruita del temps(F)(T)

Verdures de temporada 
(carbassó, bròquil, pastanaga 
baby, faves i patata (P.I.)(F)(T))
Bunyols de bacallà
Enciam i blat de moro
Fruita del temps (eco)(F)(T)

Amanida completa
Paella (eco) mixta
(carn i peix)(F)
Fruita del temps 
(eco)(F)(T)

Fideus (eco) a la cassola (amb 
gall dindi (F))
Lluç (F) al forn amb salsa verda 
Enciam (eco)(F)(T) i pipes
Fruita del temps (eco)(F)(T)

(F) Producte fresc
(T)          Producte de temporada
(P.I.)       Producte de Producció Integrada
(eco)       Producte Ecol·lògic

ELS MENÚS HI HA SEMPRE UNA PROPOSTA DE SOPARS ALTERNATIUS

Exemple de Proposta de menús  de temporada amb indicació de tipus 
de productes 
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Crema de verdures 
d’estiu (carbassó, 
pastanaga, ceba, api i 
nap)
Tofu fumat al forn a la 
llimona amb patata al 
forn 
Iogurt natural

Amanida de patata
(blat de moro, pebrot 
vermell, ou dur i tomàquet)
Guisat de mandonguilles 
vegetals
Fruita del temps

Arròs tres delícies 
vegetal (pèsols, 
pastanaga i mongeta)
Truita d’espinacs 
Enciam i tomàquet
Fruita del temps

Mongeta perona
amb patata i oli d’oliva 
Truita de verdures
Enciam i remolatxa
Fruita del temps

Amanida de llenties 
(pebrot verd i vermell, 
tomàquet, ceba)
Croquetes d’espinacs
Fruita del temps

FI DE CURS
Amanida Russa
(patata, pastanaga, 
pèsol i tonyina )
Pizza de verdures i 
formatge
Crema Catalana

Llenties estofades 
amb verduretes
Lluç al forn amb 
patata panadera
Fruita del temps

1

Fundació Futur és una 
organització social creada el 
1996 amb la missió de generar 
un impacte positiu en la 
societat.
Cuinem amb productes de 
proximitat, ecològics i de 
comerç just.
Oferim un servei de 
restauració sostenible 
mitjançant el projecte MES 
(Menjadors Escolars 
Sostenibles)  que es basa en 
quatre eixos:
-Alimentari
-Ambiental 
-Justícia social 
-Educatiu i formatiu
Els nostres menús segueixen el 
patró de la dieta mediterrània 
i de l’estratègia NAOS.

*La pasta, llegum i arròs són 
ECO. La fruita i verdures de 
proximitat.
*Aquest mes fruita: kiwi, poma, 
pera, nectarina, préssec, 
albercoc, meló i síndria.
La carn (pollastre, gall d’indi, 
vedella i porc) i peix de 
proximitat  (lluç, llenguadina, i 
bacallà.)

Làctics La Fageda. Sucre 
integral de Panela BIO

* Dietista-Nutricionista. Laura Beltrán 
Col.1278
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Sopa minestrone
(amb pasta)
Lluç al forn amb 
xampinyons 
Enciam i olives
Fruita del temps

Amanida de pasta 
vegetal (tomàquet, blat
de moro i pastanaga)
Nuggets vegetals al forn
amb hummus
Fruita del temps

Crema de tomàquet
(patata, tomàquet, 
ceba i alfàbrega)
Canelons d’espinacs
gratinats
Fruita del temps

Bròquil i patata
Truita paisana 
(carbassó, pebrot verd 
i vermell i ceba)
Iogurt natural

Fideus amb verdures
Filet de lluç amb salsa 
verda 
Enciam i olives
Fruita del temps

Empedrat de 
mongetes seques 
(pebrot verd i vermell, 
tonyina, tomàquet i olives 
negres)
Bacallà al forn
Fruita del temps

FESTA
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FESTA
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Tècniques culinàries Freqüència
Segons Guia

Freqüència
Segons Futur

Precuinats industrials ≤ 3/mes ≤ 2/mes
Fregits (segons plats) ≤ 2/setmana ≤ 2/mes
Fregits (guarnicions) ≤ 1/setmana ≤ 0 o 1/mes
Preparacions càrnies grasses ≤ 1/setmana ≤ 1/setmana

1.2. PREVISIÓ DEL TIPUS DE COCCIÓ I PERIODICITAT ALIMENTS

1.- Fundació Futur es compromet a millorar la proposta de coccions del plec oferint 1 
precuinat menys al mes, almenys i 3 guarnicions fregides menys al mes.

2.- Pel que fa a la periodicitat dels productes els hem posat en el quadre anterior per 
que ens és difícil dissociar tipologia de productes i freqüències. Per això repetim el 
quadre i veurem la periodicitat en que els posem. 

3.- Pel que fa als plats, com a mínim no es repeteixen en 7 setmanes, doncs els 
nostres menús es dissenyen amb una rotació de 6 setmanes.

PRIMERS PLATS Freqüència
Segons Guia

Freqüència
Segons
Futur

Arròs 1 1
Pasta 1 1

Llegums 1 o 2 1 o 2
Hortalisses i verdures (incloent les patates) 1 a 2 1 a 3

SEGONS PLATS Freqüència
Segons Guia

Freqüència
Segons

Guia
Carns 1 a 3 2 a 3
Peixos 1 a 3 1 a 2

Ous 1 o 2 1

GUARNICIONS Freqüència
Segons Guia

Freqüència
Segons 

Guia
Amanida variada 3 o 4 3
Altres guarnicions 

(patata, hortalisses, llegums, arròs…) 1 o 2 2

POSTRES Freqüència
Segons Guia

Freqüència
Segons 

Guia
Fruita fresca i de temporada 3 o 5 4

Iogurt, formatge fresc, quallada, fruita seca 0 o 1 1



Cuinem amb productes de proximitat, 
ecològics i de comerç just a elecció 
del client.

Dinar de Nadal Dinar de Sant Jordi
(pastís de Sant Jordi)

Menú de la Castanyada Menú de Carnestoltes

A més a més de les festivitats que acordem amb el centre Fundació Futur 
oferirem menús  per festivitats de l’escola  o temàtics basats en “Un viatge pel 
mediterrani” per poder donar a conèixer altres cultures i treballar la diversitat. 
En total fins a 7 festivitats
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1.3. MENÚS DE FESTES I PICNICS



MENÚS PER A SORTIDES

Oferim  menús per a sortides dels que els posem exemples. Tanmateix, es poden concertar 
altres tipus de oferta de pícnic segons necessitats alimentàries dels infants.
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Pícnic- 1

Entrepà pernil país
Entrepà formatge
Fruita
Aigua mineral
Tovalló
Envàs individual biodegradable
Bossa de nanses

Pícnic- 2 (vegetarià)

Entrepà vegetal
Entrepà formatge
Fruita
Aigua mineral
Tovalló
Envàs individual biodegradable
Bossa de nanses

Pícnic- 3

Entrepà llonganissa
Entrepà pernil dolç
Fruita
Aigua mineral
Tovalló
Envàs individual biodegradable
Bossa de nanses
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1.4.  IDENTIFICACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA I TRAÇABILITAT DELS ALIMENTS

A través del nostre departament de Qualitat tenim implementat l’APPCC en tots els 
seus àmbits: Guia, Prerequisits i Autocontrols.

Pel que fa a la procedència dels nostres productes ho realitzem en dos àmbits:

1. Prioritzant la compra de productes de proximitat i directament als productors. A 
continuació els detallem els principals proveïdors amb qui col·laborem.

Família grup de carns i embotits
PROVEÏDOR: PIRINAT (Ecològic)
PROVEÏDOR: CARN ROMEU (Proximitat)
PROVEÏDOR: TOBELLA (Proximitat i Ecològic)
PROVEÏDOR: CAN SUNYER (Proximitat)

Família grup d’ous i derivats
PROVEÏDOR: TOBELLA (Proximitat)

Família grup de peix 
PROVEÏDOR: AZANOVA (Proximitat)
PROVEÏDOR: GARCIMAR (Proximitat)

Família grup de llet, làctics i derivats
PROVEÏDOR: LA FAGEDA (Proximitat, Economia Social), 
ECOPLANS LLUÇANÈS (Ecològic) i DELÍCIES DEL BERGUEDÀ (Ecològic)

Família grups de fruites, verdures i hortalisses (segons temporada)
PROVEÏDOR: FRUCTUS (Ecològic), 
PROVEÏDOR: ECOPLANS DISTRIBUÏDOR (Ecològic i Producció Integrada)
PROVEÏDOR: COOPERATIVA HORTEC (Ecològic)
PROVEÏDOR: FRUITES ANDRÉS (Proximitat i Producció Integrada)

Família grups d’articles no periples
PROVEÏDOR: CENTRAL DEL BORNE, PEDIAL

Família grups de pa i brioxeria
PROVEÏDOR: PREPA (Proximitat)
PROVEÏDOR: ECOVERITAS (Ecològic)

Família de pastes, llegums, proteïna vegetal
PROVEÏDOR: ECOPLANS LLUÇANÈS (Ecològic) 
PROVEÏDOR: ECOVERITAS (Ecològic)

Família grups d’articles i productes de neteja
PROVEÏDOR: HM 92, DISPROLIMP
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2. A través de la nostra fitxa de control de proveïdors els cuiners i cuineres 
detallen totes les mercaderies que entren amb indicació del lot a que 
correspon, per un moment determinar poder fer el procés a la inversa del 
producte i resseguir la seva traçabilitat fins al productor i l’aliment concret 
d’origen. 

Els registres que introduïm per poder resseguir la mercaderia fins al productor 
inicial son els següents:

Cuinem amb productes de proximitat, 
ecològics i de comerç just a elecció 
del client.

[

Codi Títol Temps de 
conservació Responsable

RG Escandall Indefinit mentre el 
plat estigui actiu Cap de cuina

Instrucció de cuinat Indefinit mentre el 
plat estigui actiu Cap de cuina

Fitxa tècnica Indefinit mentre el 
plat estigui actiu

Departament de 
Qualitat i Medi Ambient

Full de producció 1 any i l’any en curs Departament de 
Qualitat i Medi Ambient

RG Etiqueta Indefinit mentre el 
plat estigui actiu

Departament de 
Qualitat i Medi Ambient

RG Full de comanda 5 anys Responsable de 
compres/Administració

Registre de plats servits any i l’any en curs Responsable de 
Qualitat i Medi Ambient

Tots el productes tenen la seva Fitxa Tècnica que es presentarà 
regularment al client per al millor control de les matèries primeres.



15

1.6. DISTRIBUCIÓ PRODUCTES FRESCOS I CONGELATS

Tots els nostres productes són FRESCOS EXCEPTE EL PEIX que serà fresc un cop al 
mes (segons demanda del centre i qualitat de l’oferta). Ocasionalment podem utilitzar 
alguna verdura congelada fora de temporada (prèvia comunicació amb el centre) per 
raons del mercat, de la temporada i la producció.

[En Qualsevol cas, i com es pot comprovar en els menús que hem detallat en el punt   
1.2, els productes congelats representen un 5% del total dels menús oferts.
En el punt 1.2. especifiquem que les verdures són fresques, tant com a plat principal, 
com a guarnició . Representen un 95% del total dels menús]

Els nostres principals proveïdors són una combinació entre cooperativa de pagesos, 
distribuïdors de proximitat, empreses familiars i grans empreses del sector de 
l’hostaleria a tal de tenir servei de tot tipus de productes: de proximitat, km0, ecològic i 
convencional amb la màxima qualitat, garantia de traçabilitat i amb la total garantia.

� La fruita, verdura i hortalissa de temporada  és de proximitat. Proveïdors: 
Cooperativa Baix Llobregat, Maresme, Gallecs, Lleida i Girona.

� 100% producte de proximitat, productors i proveïdors locals.: HORTEC, 
ECOPLANS, DELÍCIES DEL BERGUEDÀ, ECOPLANS LLUÇANÈS, 
l’HEURE, TOBELLA, PIRINAT...

� 100% producte certificat amb garantia d’origen i traçabilitat, fitxa tècnica
� 2 cops al mes vedella ecològica de Girona (bistec, fricandó, hamburguesa i 

estofat): PIRINAT.
� 1 cop al mes porc i au (pollastre i gall dindi) ecològics
� 100% Cereal i llegums ecològics (pasta, arròs i llegums de producció 

certificada, arròs blanc i integral Delta de l’Ebre)
� 100% productes naturals per vegans, vegetarians, menús religiosos i 

derivacions (VEGETALIA, SANYGRAN, VERITAS,...)
� Foment del consum de Proteïna Vegetal (llegumbreta*)
� No cuinem amb productes precuinats, elaborats industrials, ni 4ª i 5ª gamma
� Foment del consum de peix i reducció del consum de carns i ous
� Control Nutricional Integral
� El nostre proveïdor de carns té el certificat de Carn Halal per poder donar als 

usuaris que ho necessitin.
� Treballem (mitjançant conveni) amb productes que tenen IGP I DOP com 

són: Bleda del Baix, Ceba de Figueres, Carxofa del Prat, Cirera de la Ribera 
d’Ebre, Maduixes del Maresme, Meló del Segre, Espàrrec de Gavà, Col 
Verda de Manresa, DOP Pera de Lleida, Poma de Girona... 

� Informació detallada a les famílies: xerrades, contra dels menús, web,...

1.5. Els nostres proveïdors. Introducció productes cultiu ecològic
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2. NETEJA

El nostra Pla APPCC preveu un Prerequisit de neteja que implementarem de forma 
individualitza en el seu Centre.

IMPLEMENTACIÓ:

1. Vindrà la Sra. Laura Beltran responsable del departament de Qualitat a fer una 
auditoria inicial de l’Office i les dependències que hem de gestionar.

2. Conjuntament amb la responsable de cuina es realitzarà un Pla de Neteja que 
inclourà:

1. Zones a netejar
2. Freqüència
3. Productes a utilitzar
4. Formes d’utilització
5. Fitxes tècniques dels mateixos

Exemple fitxa pla neteja:

3. La responsable de Qualitat realitzarà dos autocontrols adaptats a les zones del centre:
• Estat de zones per freqüències: diària, setmanal i mensual a fi que les persones que 

netegin anotin que efectivament han realitzat la tasca.
• Fitxa d’incidències: on anotaran quan han tingut un problema de neteja, amb indicació 

de correcció prevista i data de la mateixa.

ZONA
EQUIP O 

INSTAL·LACI
Ó

ACCIÓ A 
REALITZAR PRODUCTE DOSIS MODE 

D'ÚS
FREQÜÈN

CIA
RESPONS

ABLE 

ZONA 1
Recepció 

de 
matèries 
primeres

Terres

eliminació de sòlids 
(escombrar) escombra Diari Mosso 

Magatzem

Fregar
PRO620-3 
Limpiador 

Bioalcohol Clorado

De 50 a 100 cc 
per cada 10 l 

d’aigua

Dissolució 
(fregona) Diari Mosso 

Magatzem

Parets Fregar
PRO620-3 
Limpiador 

Bioalcohol Clorado

Mitjançant 
polvorització Bimensual Responsable 

neteja 1

Sòcol Fregar
PRO620-3 
Limpiador 

Bioalcohol Clorado

Mitjançant 
polvorització Bimensual Responsable 

neteja 1

Cortines de 
lames Fregar Clean and Clever 

Detergente clorado
Mitjançant 

polvorització Quinzenal Responsable 
neteja 1

Portes 3 Fregar Clean and Clever 
Detergente clorado

Mitjançant 
polvorització Setmanal Responsable 

neteja 1

Estanteria de 
material d’un sol 

ús

Ordenar Setmanal Mosso 
Magatzem

Fregar Clean and Clever 
Detergente clorado

Mitjançant 
polvorització Setmanal

Mosso 
Magatzem

Palet de plàstic Fregar Clean and Clever 
Detergente clorado

2 cops a la 
setmana

Mosso 
Magatzem

Taula i pissarra Clean and Clever 
Detergente clorado Diari Mosso 

Magatzem

Zones aèries 
(tuberies) Fregar Clean and Clever 

Detergente clorado
Mitjançant 

polvorització Anual Responsable 
neteja 1

Llums Desmuntar i fregar Clean and Clever 
Detergente clorado Anual Responsable 

neteja 1
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3. PROJECTE DE MILLORES

3.1. INTRODUCCIÓ PROTEÏNA VEGETAL

Avantatges de la introducció de la proteïna vegetal: És molt saludable, aporta els 
mateixos nutrients, compromesa amb el futur de l’alimentació per la seva sostenibilitat 
econòmica i mediambiental
¿Com implantem aquest canvi a l’escola? De forma acordada amb la Comunitat 
Educativa, progressiva i amb plats 

3.2. TIQUETS MENJAR FUTUR PER FAMÍLIES AMB RISC D’EXCLUSIÓ

250 beques: Futur donarà a les famílies 
que ho necessitin i que l’escola ens 
indiqui Beques Sopar de Menja Futur,
amb aquests tiquets es pot anar a 
qualsevol de les nostres botigues de 
menjar preparat a recollir el menú per 
emportar i menjar a casa o bé a les 
nostres botigues (si es prefereix). 

3.3. TALLERS I XERRADES ALIMENTACIÓ SALUDABLE

Disposem de tallers d’ALIMENTACIÓ SALUDABLE per Famílies i Infants, orientats a 
millorar la capacitació per implementar una alimentació més saludable a la llar.
En el cas de les famílies ho oferim a través de les AMPA i els tallers orientats als 
infants ho fem amb la Direcció de l’Escola.


