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Grazas pola súa colaboración no estudo dos Indicadores das características nutricionais mínimas en menús dos
comedores escolares. Estes indicadores están recollidos na Estratexia NAOS que desenvolve o Ministerio de
Sanidade, Política Social e Igualdade. 

A oferta dos distintos alimentos valorouse segundo os criterios fixados no  Documento de consenso sobre a
alimentación nos centros educativos, aprobado polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. Para
determinar o nivel de adecuación do voso menú, contabilizáronse as racións de alimentos que compoñen o menú
semanal.1

Os indicadores utilizados para realizar o estudo e os datos obtidos neste estudo son:

Número mínimo de racións de froitas frescas á semana recomendado: 4 pezas

O voso menú ten:

3,63 pezas

Número mínimo de racións de verduras á semana recomendado: 4 racións 

O voso menú ten:

4,38 racións

Número mínimo de racións de legumes á semana recomendado: 1 ración

O voso menú ten:

1 racións

Número mínimo de racións de peixe á semana recomendado: 1 ración

O voso menú ten:

2,00 racións

Número máximo semanal de pratos pre cociñados recomendado: 1 prato2 

O voso menú ten:

0,25 pratos

Porcentaxe de pratos con información nutricional complementaria adecuada: Información sobre os 
alimentos que compoñen o prato e sobre a técnica culinaria empregada

O voso menú ten:

74% dos pratos

Se vos interesara coñecer mais datos nutricionais acerca do voso menú, podedes solicitalo enviando un correo 
electrónico á dirección xermola.xtpo@sergas.es. Xúntase a este informe a Guía de Axuda para Programar os 
Menús Escolares que vos pode ser de utilidade.  

Saúdos,

Ángeles Feijoo- Montenegro Fernández
Xefa Territorial de Sanidade
Pontevedra, 7 de setembro de 2015

1 Considérase 1  ración  a  cantidade de  alimento  acorde co  publicado no  documento  de consenso.  Non se  valoran  cantidades  de
alimentos inferiores a media ración.

2 Considerouse que as croquetas, a pizza e a salsa de tomate foran elaborados nos centros.

http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/ficheros/escolar/DOCUMENTO_DE_CONSENSO_PARA_WEB.pdf
http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/ficheros/escolar/DOCUMENTO_DE_CONSENSO_PARA_WEB.pdf
mailto:xermola.xtpo@sergas.es

