ESCOLA L’ESTEL
Associació de Mares i Pares d’Alumnes
NOTA INFORMATIVA: CURS 2016-2017
INFORME COMISSIÓ CUINA
Visita Menjador / Cuina Escola Estel dia 14/12/2016.
ANTECEDENTS
Al curs 2015-2016 la junta de l’AMPA va crear una comissió denominada de cuina. La intenció i l’ànim
d’aquesta comissió es valorar la qualitat, quantitat, varietat, presentació i conservació del dinar que es
serveix als nostres fills i filles i, si es el cas, detectar, promoure i / o proposar accions encaminades sempre
a vetllar per aquests aspectes importants en el desenvolupament i el dia a dia dels alumnes de l’Estel. Per
poder fer aquest seguiment la comissió de cuina de l’AMPA es proposa de fer dues o més visites al
menjador i a la cuina de l’escola Estel al llarg del curs escolar durant els torns de dinar, entre les 13:00 i
les 14:30 hores. La primera visita es va fer el passat 30/11/2015 amb una bona valoració.
VISITA
La segona visita es va concertar amb la direcció de l’escola i aquesta es va realitzar el dilluns 14/12/2016
a les 13.40, i van assistir dos membres de la comissió.
A continuació , exposem resumidament els aspectes organitzatius i de qualitat que vam observar i dels
que se’ns va informar durant la visita.
Ambient del menjador (tot i arribar en el canvi de torn), tranquil i relaxat, sense gaire soroll. Com a la
primera inspecció s’observa un ambient calmat.
La metodologia de funcionament es la mateixa, el dinar (càtering subministrat per la Cuina de Sant
Tomàs), arriba entre les 12:00-12:15, a l’interior de contenidors tancats isoterms. Es treu el menjar dels
contenidors, i la part que s'ha de servir calenta, es col·loca en uns gastrònoms sobre una superfície que
també manté calent el producte. Si el segon plat és un rostit o estofat ja arriba fet, però si no es fa a la
cuina de l'escola.
Finalment vam procedir a fer un tastet del menú del dia que consistia en peix arrebossat, mongeta petita
amb cansalada, amanida i de postres fruita o flam. El resultat del tastet és que els aliments acompleixen
els requisits de textura, gust i temperatura correctes. La qualitat i la quantitat és la adient.
El parer dels alumnes sobre el dinar és que els hi agrada i s’ho mengen de bon grat.
VALORACIÓ
La valoració general que en fa la comissió de cuina del què vam observar és bona, tant del ambient del
menjador com per la qualitat, presentació, varietat i quantitat de aliments. Entenem que tant l’apartat de
cuina de Sant Tomàs, com el menjador i cuina de l’Estel continua reunint en aquets moments la idoneïtat
necessària.

