
 

01 
Llenties estofades amb porro i pastanaga 

Filet de lluç al forn amb enciam blat d emoro i 
olives 

Pa del dia s/gluten  
Iogurt natural La Fageda 

 

02 
Crema de carbassa 

Estofat de vedella amb xampinyons 
Pa del dia s/gluten  

Fruita 
 

03 
Arròs amb salsa de bolets 

Cuetes de rap amb picada d'all i julivert al forn 
amb enciam i tomata 

Pa del dia s/gluten  
Fruita 

 

04 
Sopa d'au amb fideus integrals 

Cuixetes de pollastre rostides amb ceba i 
carbassó 

Pa del dia s/gluten  
Fruita 

 

05 
Coliflor i bròquil saltejat amb ceba i all 
Truita de patata i ceba amb enciam, 

pastanaga i olives 
Pa del dia s/gluten  

Fruita 
 

08 
Sopa de peix amb arròs 

Estofat de porc amb grills de poma i patata 
Pa del dia s/gluten  

Fruita 
 

09 
Pèsols amb patata saltejats amb ceba 

Ou dur al forn amb salsa de tomata 
Pa del dia s/gluten  

Fruita 
 

10 
Fideuà de la costa amb fideus ecològics 

Suprema de lluç al forn amb enciam i 
pastanaga 

Pa del dia s/gluten  
Fruita 

 

11 
Saltejat mediterràni amb patata 

Rostit de pollastre a les fines herbes amb 
enciam i tomata 

Pa del dia s/gluten  
Iogurt natural La Fageda 

 

12 
 

FESTA 
 

15 
Mongeta verda amb patata 

Daus de pollastre al Wok de verdures (sense 
salsa de soja) 

Pa del dia s/gluten  
Fruita 

 

16 
Macarrons amb salsa de formatges 

Bacallà a l'allet amb salsa de tomata 
Pa del dia s/gluten  

Fruita 
 

17 
Crema de llenties 

Salsitxes de porc al forn amb enciam i tomata 
Pa del dia s/gluten  

Iogurt natural La Fageda 
 

18 
Arròs integral amb salsa de tomata 

Lluç al forn al llimó amb enciam, blat de 
moro i olives 

Pa del dia s/gluten  
Fruita 

 

19 
Pasta (sense ou ni gluten) amb espinacs 

Truita a la francesa amb enciam i pastanaga 
Pa del dia s/gluten  

Fruita 
 

22 
Pasta (s/gluten ni ou) a la italiana 

Filet de lluç amb picada d'all i julivert amb 
amanida d'enciam, blat de moro i olives 

Pa del dia s/gluten  
Fruita 

 

23 
Cigrons amb verdures 

Rostit de pollastre al forn amb ceba 
Pa del dia s/gluten  

Fruita 
 

24 
Arròs a l'hortelana (pebrot verd, roig, pèsols i 

pastanaga) 
Mandonguilles de vedella (s/gluten) amb 

salsa de tomata 
Pa del dia s/gluten  

Fruita 
 

25 
Bledes amb patates 

Truita de patata i carbassó amb enciam i 
pastanaga 

Pa del dia s/gluten  
Iogurt natural La Fageda 

 

26 
Trinxat de la Cerdanya (col i patata) 

Filet de gall d'indi al forn 
Pa del dia s/gluten  

Fruita 
 

29 
Mongeta blanca arrossera estofada 

Truita a la francesa amb carbassó al forn 
Pa del dia s/gluten  

Fruita  
 

30 
Arròs a la napolitana (amb salsa de tomata) 
Bacallà a l'Orio amb enciam, blat de moro i 

olives 
Pa del dia s/gluten  

Iogurt natural La Fageda 
 

31 
JORNADA GASTRONÒMICA DE 

LA CASTANYADA 
Crema de boniato 

Estofat de vedella amb xampinyons 
Iogurt   

   ECOLÒGICS :    Un   cop   a    la setmana  pasta,  arròs,  carn,     
fruita   i    verdures.   

SENSE GLUTEN ESCOLAR  OCTUBRE 2018 

        PRODUCCIÓ INTEGRADA :  Oli d’oliva per amanir, 
        Un cop a la setmana  fruites  i  verdures.     

 
 

                                                 

   PROXIMITAT:    Pollastre,    llonganissa, fruites, verdures, iogurts i pa.     


