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Un any més ens complau seguir formant part de l’alimentació dels vostres 

fills. 

A Comensals, tenim molt clar que una bona nutrició a l’edat infantil 

millora el desenvolupament físic i mental de l’infant i disminueix el risc de 

patir malalties a l’edat adulta. Per aquest motiu, contem amb menús 

elaborats per la nostra nutricionista on es contemplen varis requisits per a 

que la qualitat dels nostres menús sigui òptim. 

Segons l’Organització Mundial de la Salud (OMS), el  centre educatiu és 

un espai significatiu per l’adquisició de coneixements teòric-pràctics 

sobre salut i nutrició. Pel que pot convertir-se en un dels pilars bàsics en la 

prevenció de la obesitat i altres malalties, incidint sobre uns bons hàbits 

alimentaris i per tant sobre una alimentació sana i equilibrada. Tot i així, a 

Comensals, sabem que els hàbits alimentaris adquirits a l’escola moltes 

vegades no es segueixen a les cases, per aquest motiu a la nostra pàgina 

web, amb motiu de poder seguir una alimentació sana i equilibrada,  

podreu trobar una petita guia de sopars complementaris als menús que 

es donaran a l’escola, així com propostes d’esmorzars i berenars 

saludables. 

Aquest any seguim amb la nostra filosofia d’oferir plats casolans, plats 

típics de les illes Balears i aliments integrals. A més a més, hem incorporat 

més quantitat de productes ecològics i locals per tal de garantir que els 

nostres productes siguin de temporada i el més nutritius possibles.   

Tenim menús especials específics (al·lèrgies, intoleràncies, dietes 

religioses, hipocalòriques ...) per aquells individus que ho requereixin. 

Cada any, a Comensals, tenim un fil conductor; aquest any, hem volgut 

que els vostres fills aprenguin les qualitats d’alguns aliments de temporada 

especificant la funció que poden tenir algunes fruites i verdures en el 

nostre organisme segons els nutrients més destacats.  

La nostra dietista-nutricionista Neus Goyeneche (nº col: IB0088) ha 
elaborat els menús escolars seguint les pautes establertes per la 
conselleria de salut tenint en compte sobretot el “documento de 
consenso sobre la alimentación en los centros educativos” i el nou decret 
sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius (BOE 
del 18 de maig). 

Us recordem que a la nostra pàgina web es www.comensals.com 
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