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I.  RECOMENDACIÓNS  PARA  PROGRAMAR  OS  MENÚS
ESCOLARES

Recoméndase  planificar  o  menú  escolar  tanto  de  forma  mensual  como
semanal. A programación debe incluír unha combinación axeitada e variada
de alimentos tanto para satisfacer as necesidades nutricionais neste grupo
de idade como para evitar o desequilibrio e a monotonía do menú.

Sempre que sexa posible, deben mercarse alimentos frescos, estacionais e
pouco manipulados. Os produtos de temporada adoitan ser máis baratos e
ofrecen mellores calidades organolépticas.
 
Os menús deberían ser adecuados á época do ano. En outono e inverno
son máis adecuadas as potaxes, os caldos e as verduras cociñadas. En
primavera e verán poden servirse máis cremas frías ou ensaladas variadas
combinando verduras e hortalizas, legumes e incluso froitas.

É importante manter, incluso potenciar, os aspectos tradicionais saudables
da cociña de Galicia. A promoción da dieta atlántica é un bo exemplo.

Os menús deberán incluír alimentos de todos os grupos e nas proporcións
adecuadas.  Ademais,  deben  achegar  distintos  alimentos  dentro  de  cada
grupo. Por exemplo, do grupo das verduras e froitas, aconsellamos variar
entre  as  de  distintas  cores;  dos  peixes,  entre  azuis  e  brancos  ...  Ao
respectarmos a variedade garantimos tamén unha nutrición óptima.

Os  alimentos  de  orixe  vexetal  deben  constituír  a  base  da  alimentación.
Debemos asegurar unha achega suficiente de cereais, legumes, verduras e
froitas  para  garantir,  entre  outros,  a  achega  de  fibra.  Recoméndase
complementar os legumes cos cereais e vexetais, en forma de potaxes e
guisos e moderar a oferta de fritos e alimentos procesados.

Os alimentos de orixe  animal  deben estar  presentes  en forma de ovos,
carnes magras de ave,  tenreira  ou porco;  peixes frescos ou conxelados
brancos e/ou azuis, preferentemente servidos sen espiñas. Debe eliminarse
a graxa visible das carnes. Os derivados cárnicos máis graxos, como os
embutidos, as salchichas ou hamburguesas, ou os precociñados a base de
peixes,  como as varas de pescada,  deben ser  de consumo ocasional  e
nunca desprazar as opcións máis saudables.
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Non  se  recomenda  a  oferta  excesiva  de  alimentos  procesados  e
precociñados para acompañar os pratos. É mellor elixir a carne ou o peixe
conxelados ca outras preparacións de pratos precociñados ou listos para
servir.

A forma  de  preparación  dos  alimentos  debe  ser  variada,  diminuíndo  o
consumo  de  fritos  e  aumentando  as  preparacións  sinxelas  e  máis
adecuadas como os asados ao forno, os fervidos ao vapor ou os cocidos.
Aconséllase  non  requentar  a  comida  e  non  someter  os  alimentos  a
procesos excesivamente prolongados, para evitar a perda de nutrientes e
as  variacións  no  sabor.  Por  exemplo,  para  preparar  as  verduras,
recoméndase  facelo  ao  vapor  ou  fervelas  sen  cortar  e  coa  mínima
cantidade  de  auga  posible  para  preservar  todas  as  súas  propiedades.
Tamén é imprescindible  coar  o  aceite  dos fritos e usalo  para  guisos ou
rustridos, sen volver a sometelo a altas temperaturas de fritura.

Deben coidarse as presentacións dos pratos, así como a temperatura á que
estes se ofrecen. As comidas deber ter un aspecto agradable e atractivo,
variando cores e formas de presentación.

Os  escolares  deben  comer  sen  présa.  O  tempo  que  permanecen  no
comedor debe ser suficiente para manter a secuencia natural da inxestión.

O abuso de salsas comerciais para acompañar os pratos non é adecuado
nin debería ser a opción máis frecuente xa que os escolares teñen que
habituarse  ao sabor  e  á  textura  orixinal  dos  alimentos.  Ademais,  outros
alimentos  como  as  verduras  poden  formar  parte  tamén  dos  rustridos
naturais de cebola, allo, tomate etc. para realzar o sabor da pasta ou do
arroz.

Lembren que a parte máis alta da pirámide alimentaria amosa alimentos de
consumo moi ocasional. Contén os friames e embutidos, os alimentos de
comida rápida, as bebidas azucradas, os doces ou a pastelaría industrial.
Todos estes alimentos adoitan compartir características comúns, como unha
elevada  achega  enerxética,  de  graxa  saturada,  colesterol,  sal  e/ou  de
azucres refinados.

Por  último,  e cando a programación do menú estea dirixida  ás familias,
aconséllase explicar con claridade a natureza dos pratos, para que os pais
coñezan os alimentos que compoñen o menú do mediodía e adapten a cea
familiar.
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Como resumo, a estrutura básica dun menú escolar debe está formada por:

Un primeiro prato no que se alternen verduras,  legumes, arroz ou pasta.
Débese potenciar o consumo de potaxes preparadas con legumes, hortalizas
e/ou verduras combinadas con arroz, patacas e/ou pasta e ofrecelos tamén no
segundo prato.

Un  segundo  prato que  se  basee  en  carne  magra,  peixe  ou  ovos
(acompañado con gornición  de verduras,  arroz,  pataca ou pasta)  ou  unha
potaxe de legumes con verduras e arroz, pasta ou patacas. Débese potenciar
o consumo de peixe, cuxa graxa proporciona efectos moi beneficiosos para a
saúde do escolar.

Unha sobremesa que ofreza sobre todo froita fresca e, con menor frecuencia,
derivados lácteos como queixo ou iogur. Pódense ofrecer tamén combinados
de froitas e derivados lácteos como iogur (por exemplo, amorodos con iogur
ou  zume  de  laranxa  ou  limón,  batido  natural  de  froitas  con  leite  etc.).
Aconsellamos  minimizar  o  uso  doutros  derivados  lácteos  como  nata  ou
manteiga. Unha vez ao mes poden permitirse outras sobremesas como o flan,
as cremas ou os doces de carnaval.

As racións de pan e auga deben estar sempre presentes no menú do comedor
escolar. Non é recomendable acompañar os menús dun vaso de leite.

Recomendamos como aceite de elección o de oliva, aínda que o aceite “alto
oleico” é tamén unha boa opción. Se usamos os de sementes ou de xirasol,
non é recomendable sometelo a altas temperaturas de fritura.
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Racións recomendadas por grupos de alimentos
Secuencia quincenal

 Grupo de alimentos Frecuencia
(n.º racións/2 semanas)

Carnes ≤ 4
Peixes ≥ 4
Ovos ≥ 2-3
Lácteos ≤ 2
Verduras/Hortalizas ≥ 10
Froitas ≥ 8
Arroz e pasta ≥ 6
Patacas ≤ 4
Legumes ≥ 2-3

Variedade de alimentos recomendada dentro de
cada grupo. Secuencia quincenal.

Grupo de alimentos
Mínimo
recomendable

Carnes 2-3
Peixes 3-4
Lácteos 2
Verduras/Hortalizas 3-4
Ensaladas de verduras ≥ 2-3
Froitas 4
Arroz, pasta, patacas 3
Legumes 2

Frecuencia recomendada (en máximos) para alimentos fritos e
rebozados. Secuencia quincenal

Procesos culinarios
Máximo
recomendable

Fritos (patacas,  tortilla  de patacas,  peixe frito
en fariña)

≤ 3

Rebozados en fariña e ovo ou pan relado e ovo
(empanados e precociñados)

≤ 1
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II. ALGÚNS EXEMPLOS PARA MELLORAR A CALIDADE DO
MENÚ

     1. Como mellorar a información que achega o menú

As programacións dos menús deben achegar toda a información posible
sobre a composición alimentaria dos pratos, os seus ingredientes principais
e  os  procesos  culinarios  empregados,  co  fin  de  que  as  familias  poidan
adaptar as restantes comidas previstas para o día.

Terán que expresarse con claridade tanto a natureza do alimento principal
como da gornición, indicando os compoñentes, por exemplo, as epígrafes
“Peixe con ensalada mixta” ou “Paella” non especifican a composición dos
pratos e “Pescada en salsa verde e ensalada de leituga e tomate” ou “arroz
con pavo, chícharos e cenoria”, si os expresan con claridade.

A táboa seguinte expresa algúns exemplos para mellorar a información das
programacións dos menús escolares:

Nome do prato Suxestións para o
cambio

Exemplos

Ensalada

Nomear  os  seus
ingredientes  de  maior  a
menor cantidade

Ensalada  de  leituga,
tomate e atún
Ensalada  de  pasta  con
gornición de millo, ovo e
olivas

Ensalada mixta

Tortilla Tortilla  de  patacas  con
xamón
Tortilla de espárragos

Paella Arroz  con  raxo,  polo,
feixóns  verdes  e
chícharos

Sopa Sopa de fideos
Sopa de arroz con peixe
Sopa  de  verduras
(aclarar  unicamente  as
dúas máis abundantes)
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Nome do prato Suxestións para o
cambio

Exemplos

Polo asado Especificar gornición Polo  asado  con  patacas
fritas e ensalada de leituga
Polo  asado  con  pisto  de
cabaciña,  berenxena  e
tomate

… con patacas Especificar  proceso
culinario

…  con  patacas  fritas,
asadas  ao  forno,  en
puré,  guisadas  coa
carne etc.

Peixe Especificar  especie  e
proceso culinario

Pescada ao forno,  xurelos
pequenos  fritos,  luras  na
súa tinta

2. Como manter o equilibrio na achega calórica e nutricional

A achega  calórica  dos  menús  debe  ser  similar  durante  todos  os  días  da
semana,  xa  que  non  son  adecuadas  as  oscilacións  na  achega  enerxética.
Tamén debe ser  adecuado e  suficiente  en  función  das  recomendacións de
enerxía para a idade escolar.

Os  pratos  con  fritos,  rebozados  ou  precociñados,  así  como  as  salsas
comerciais,  achegan  máis  calorías  ca  os  preparados  fervidos  ou  ao  vapor.
Tamén os embutidos ou o  queixo  das salsas e  gratinados adoitan  ser  moi
densos en enerxía.  Por  isto,  para preparar os menús diarios,  aconsellamos
combinar estes alimentos con outros menos calóricos. Por exemplo, un luns
con croquetas e empanadillas de primeiro, callos de segundo e melocotón en
caldo de azucre de sobremesa é hipercalórico; un xoves con sopa de primeiro
e peixe con ensalada de segundo é, posiblemente, hipocalórico.

Ademais da densidade calórica, debemos buscar un equilibrio nutricional entre
os  grupos  de  alimentos.  Por  exemplo,  ofrecer  carne  todos  os  días  dunha
semana e ningunha na seguinte ou unha semana sen verduras salvo algunha
gornición serían malas opcións. Pola contra, é recomendable intercalar grupos
de alimentos ata acadar o número de racións recomendadas para cada grupo.

Combinando os criterios anteriores podemos aprender a mellorar a estrutura do
menú, tanto do diario (combinando entre o primeiro prato, o segundo prato e a
sobremesa) como do semanal.
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Nas táboas seguintes amosamos a programación escolar dunha semana e,
a continuación, as propostas de mellora para manter o equilibrio calórico e
nutricional do menú:
EXEMPLO 1

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

1.º
prato

Espaguetes con
carne picada

Mexillóns  con
ensalada

Feixóns
verdes

Ensalada
mixta

Croquetas

2.º
prato

Arroz  con  polo
e  hortalizas
(feixóns,
cenorias…)

Lentellas
estufadas
(tomate,cebola,
cenorias)

Luras  na
súa  tinta
con arroz

Tortilla
francesa  con
atún

Milanesa  con
patacas

CAMBIOS PROPOSTOS 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

1.º
prato

Crema  de
verduras

Mexillóns  con
ensalada

Feixóns
verdes

Croquetas Ensalada mixta

2.º
prato

Arroz con polo e
hortalizas
(feixóns,
cenorias…)

Lentellas
estufadas
(tomate,
cebola,
cenorias)

Luras  na
súa  tinta
con arroz

Tortilla
francesa  con
atún

Milanesa  con
patacas

Comentario: os menús dos días 1 e 5 son máis calóricos ca o resto. No
primeiro caso porque se inclúen dúas racións de cereais (arroz e pasta),
cando o recomendado é unha. Polo tanto, propoñemos cambiar o primeiro
prato  por  algo  máis  lixeiro,  por  exemplo  unha  crema  de  verduras.  No
segundo caso, tanto as croquetas coma a milanesa son fritas e rebozadas.
Polo tanto, propoñemos intercambiar os primeiros pratos dos días 4 e 5. 

3.  Como  acadar  as  racións  recomendadas  segundo  os
grupos de alimentos

No apartado I amósanse o número de racións recomendadas segundo o
grupo de alimentos, a variedade dentro de cada grupo e as preparacións
culinarias  empregadas.  Ás  veces,  é  complicado  conseguir  as  racións
recomendadas para certos  grupos de alimentos.  Para isto,  os  seguintes
comentarios poden servir de axuda:

Polo xeral, se o alimento é un compoñente principal do prato, anótase como
unha  ración  completa.  Por  exemplo:  chícharos  con  xamón,  lentellas,
acelgas..., carne asada......Se o alimento forma parte do prato, pero non é
predominante  ou  constitúe  unha  gornición,  contará  como  ½ ración.  Por
exemplo, a carne dunha paella, o atún dunha empanada ou as verduras
como gornición que poden acompañar á carne ou ao peixe.
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Logo, sumaremos as racións (do primeiro e do segundo prato) e, unha vez
feito o cálculo, deberase cotexar coas recomendacións de consumo para
cada un dos grupos de alimentos do apartado I.
 
Nas táboas seguintes amosamos a programación escolar dunha semana e,
a  continuación,  as  propostas  de  mellora  para  acadar  as  racións
recomendadas para cada un dos grupos de alimentos:

EXEMPLO 2
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

1.º prato Sopa de fideos Lentellas
Feixóns
verdes

Ensalada 
mixta

Croquetas

2.º prato Arroz con polo
Espaguetes  con
carne

Milanesa
con arroz

Tortilla  de
patacas

Costela  de
porco

CAMBIOS PROPOSTOS 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

1.º prato

Crema  de
verduras  con
chícharos,
acelgas, tomate 

Mexillóns  con
ensalada

Feixóns
verdes

Ensalada
mixta

Empanada  de
atún ao forno (1
anaquiño)

2.º prato

Arroz  con  polo  e
hortalizas
(feixóns,
cenorias…)

Lentellas
estufadas
(tomate,  cebola,
cenorias)

Salmón con
arroz  con
salsa  de
tomate

Tortilla  de
patacas

Potaxe  de
bacallau  con
garavanzos  e
espinacas

Comentario:  substituímos  a  carne,  a  milanesa  e  a  costela  por  outras
opcións  con  peixe.  As  racións  poden  ser  completas  ou  medias  racións
formando parte doutros pratos e gornicións.

No  exemplo  amosamos tamén  como  se  poden  acadar  as  5  racións  de
verduras á semana, con racións completas (1 prato de feixóns verdes ou
coliflor) ou con medias racións (compoñendo as gornicións dos segundos
ou formando parte dos legumes ou dos arroces).
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EXEMPLO 3
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

1.º prato Empanadillas Fabada
Macarróns
con bonito

Croquetas Fideuá

2.º prato Xarrete  asado  con
patacas fritas

Milanesa  con
patacas fritas

Tenreira
asada  con
patacas

Pizza de atún
Hamburguesa
con  salchicha  e
patacas fritas

CAMBIOS PROPOSTOS 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

1.º prato Caldo de grelos Salpicón de atún

Feixóns
verdes  con
pataca  e
cenorias  en
allada

Ensalada  de
leituga  e
tomate

Crema  de
verduras  (de
chícharos,
acelgas,
cenorias  e
brócoli etc.)

2.º prato

Xurelos
pequenos  fritos
e  arroz  con
verduras

Fabada  (fabas,
carne,  xamón  e
verduras)

Tenreira
asada  con
pasta

Fideuá  con
peixe

Pescada  con
patacas ao forno

Comentario: no día 1 incorporamos 1 e ½ racións de verduras e eliminamos
un dos fritos. O menú do día 2 ten unha achega calórica elevada. Para facelo
máis axeitado, é suficiente cun salpicón de primeiro e pasar a fabada ao 2.º
prato. Pola mesma razón cambiamos os macarróns do día 3 por un prato de
verduras máis lixeiro e a gornición da carne para evitar outro frito. Os cambios
dos días 4 e 5 seguen a mesma liña: repartir a achega calórica e engadir máis
verduras, legumes e peixes aos menús.
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EXEMPLO 4
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

1.º prato Entremeses
Tallaríns
boloñesa

Ensalada
rusa

Lentellas
Tostas de queixo
e entreteto

2.º prato
Salchichas  con
patacas chips

Pizza

Milanesa
con
patacas  e
ensalada

Peixe
rebozado

Costela  asada
con patacas

CAMBIOS PROPOSTOS 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

1.º prato

Mexillóns  á
vinagreta  con
ensalada  de
leituga

Ensalada  de
tomate,  atún,
fabas e ovo

Ensalada
rusa

Berenxena
ao forno

Sopa de fideos

2.º prato
Lentellas  con
patacas  e
vexetais

Tallaríns
boloñesa e salsa
de tomate natural

Luras  con
hortalizas  á
prancha

Coello  ao
forno  con
patacas
asadas

Bacallau ao forno
con  pisto  de
vexetais  de
tempada

Comentario: é moi probable que os menús dos día 1 e 5 acheguen moito sal.
As nosas propostas son máis axeitadas para evitalo e teñen un custo similar (o
bacallau pódese substituír por calquera outro peixe ao forno). Tamén os luns
podemos ofrecer peixe: os mexillóns pódense mercar conxelados para dispor
deles sen depender do mercado. Os legumes, como no día 1, tamén poden
formar parte  das ensaladas como neste menú de verán.  Podemos elaborar
salsa de tomate natural con cebola, pemento vermello e verde, loureiro etc., en
gran cantidade, e logo conxelala en racións de consumo para un día. O perfil
graxo da carne de coello é moi axeitado para os rapaces.
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EXEMPLO 5
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

1.º prato
Embutido  e
croquetas

Sopa de fideos
Sándwich
de  xamón
con queixo

Potaxe  de
garavanzos

Empanadillas  e
croquetas

2.º prato Arroz con polo

Cocido  galego
(con  carnes
salgadas,

chourizos...)

Espaguetes
con carne

Arroz  con
salchichas  e
salsa  de
tomate

Churrasco

CAMBIOS PROPOSTOS 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

1.º prato
Revolto  de
espinacas

Sopa de fideos

Sopa  de
verduras
(allo  porro,
cenorias,
acelgas)

Chulas  de
pescada

Caldo galego

2.º prato
Arroz  con
verduras  e
chocos

Cocido  con  máis
carnes frescas

Pasta  con
pavo  e
verduras

Coliflor  con
patacas  e
ovo cocido

Filete  de
palometa  á
prancha  con
pementos asados
e arroz branco

Comentario:  o  revolto  do  día  1  pódese  preparar  con  outras  verduras  e
hortalizas como grelos ou cogomelos. O cocido do día 2 debe achegar máis
vexetais  e  carnes frescas (tenreira  ou  polo)  e  menos cantidade de costela
salgada ou lacón. As verduras tamén se poden ofrecer no 2.º prato, como no
día 4. As chulas de peixe constitúen unha receita doada para lles ofrecer peixe
sen espiñas aos nenos.  Podemos tamén probar  con hamburguesas ou con
outras preparacións similares.
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