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Menjadors escolars diferents

Una recepta per fer amb els infants...

PREPARACIÓ 

• 250 gr de farina sense gluten
• 75 gr debeguda d'ametlles
• 50 gr de suc de taronja
• 1 plàtan
• 20 gr de llevat fresc sense gluten

INGREDIENTS 

Ja arriba l'estiu!

• 50 gr de sucre
• 1 culleradeta de cafè de canyella

i anís en pols
• 80 gr de margarina vegetal
• Fruita confitada i tallada a trossos

1. Dissoleu el llevat en el suc de taronja.
2. Peleu i tritureu el plàtan amb el suc i la beguda d’ametlles.
3. Preneu la farina sense gluten, el sucre i les espècies, i ho barregeu amb el liquat anterior.
4. Ho amasseu uns minuts.
5. Quan estigui com un puré, li afegiu la margarina i ho torneu a batre fins que quedi una

massa uniforme.
6. Poseu-la en un recipient alt i ho deixeu fermentar en un lloc càlid i humit durant un mínim

de 45 minuts. (veureu que quasi dobla el volum).
7. Preneu la massa i damunt d’una safata de forn, amb les mans mullades perquè no se us

enganxi, doneu-li forma de coca tot aplanant-la amb les mans i deixant-la a un dit de gruix.
8. Poseu la fruita confitada pel damunt.
9. Deixeu fermentar durant 2 hores en un lloc humit i càlid.
10. Poseu-la al forn a 180ºC durant 15 minuts aproximadament.

 Coca de Sant Joan sense llet, ou ni gluten

(per a 2 coques. 4-6 persones)

Us proposem una recepta, de la Fundació Alícia, apta per a la majoria d'infants al·lèrgics i intolerants, perquè puguin gaudir d'una 
bona revetlla de Sant Joan!

Ja està a punt d'acabar el curs i un any més 
volem agrair als nostres equips la dedicació i 
professionalitat amb què han atès als vostres fills 
i filles durant tot curs.

Enguany hem introduït plats i ingredients nous 
al menú amb la voluntat que els vostres fills i 
filles coneguin nous gustos i textures

La recomanació del mes

Finalment volem agrair a totes les famílies la 
confiança dipositada en nosaltres. Recordeu que 
estem al vostre servei i treballem cada dia per 
evolucionar i millorar el menjador de l'escola.

Gràcies a tots i totes i us desitgem un 
molt bon estiu!

El dia 5 de juny se celebra, al Parc de la Ciutadella de Barcelona, la 39a 
Tamborinada, la festa més gran del lleure i la cultura amb més de 40 
espectacles familiars, 60 tallers i jocs repartits per tot el parc. Aquesta gran 
festa familiar i gratuïta enguany commemora "Els Pastorets i l'univers de 
Folch i Torres".
La festa és organitzada per un miler de voluntaris que pertanyen a les 
entitats membres de la Fundació La Roda (entitat organitzadora), que 
realitzen tallers, teatre, animació, circ, màgia, pallassos, titelles, ...  



15/6
Amanida de cigrons, 
tonyina, ou dur, tomàquet 
i olives
Croquetes de bacallà amb 
pebrot i enciam amanit 
Fruita

10/6
Pèsols i patata Estofat 
de vedella amb 
verduretes.
Fruita

9/6
Amanida verda d'estiu 
Fideuà de peix 
Fruita

16/6
Crema de carbassó 
amb pipes 
Truita de patates i ceba 
amb tomàquet amanit 
Macedònia

17/6
Ensaladilla russa
Cap de llom rostit a la 
catalana amb verduretes 
Iogurt de la Fageda
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8/6
Arròs a la cubana
Pit de pollastre al forn amb 
salsa de formatge i 
xampinyons saltejats 
Fruita

3/6
Bledes i patata 
Hamburguesa de 
vedella amb pastanaga 
ratllada
Fruita

2/6
Sopa de pistons
Llom arrebossat 
amb amanida d'enciams i 
tomàquet
Iogurt de la Fageda

1/6
Amanida d'arròs amb 
bacó i panses Bacallà 
al forn amb tomàquet 
Fruita
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6/6
Llacets amb tomàquet
Truita de carbassó amb 
tomàquet amanit 
Fruita

7/6
Crema de pastanaga amb 
crostonets de pa
Peix blanc arrebossat amb 
enciam romà amanit 
Iogurt ecològic

20/6
Llenties guisades amb 
verdura
Lluç a la romana amb 
pastanaga ratllada 
Fruita

21/6
Vermut final de curs 
Pizza casolana 
Gelat

13/6
Macarrons a la 
napolitana
Peix blanc  al forn  
amb llit de verduretes 
Fruita

14/6
Arròs saltat amb verdures i 
pernil dolç 
Pollastre rostit al forn amb 
guarnició d'enciam i 
tomàquet
Fruita

 *El    Pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat a base de cereals.

 *Les carns provenen de les granges de la Cooperativa de Vic: El porc és raça Duroc,  una raça que té una carn de més qualitat, és més tendra i gustosa.

 * Les fruites del menú, en funció de l'estacionalitat i la disponibilitat són: de temporada, de proximitat , ecològiques o de producció integrada.

 * Els peixos d'aquest mes seran: bacallà, lluç i llenguadina. El caldo de peix és fet per nosaltres amb peix fresc de roca.

Gràcies per la vostra confiança.

que passeu un bon es

Us desitgem 
tiu!



Propostes per sopar
Una proposta de sopar 
nutricionalment complet  
i equilibrat amb el menú  
del migdia

15/6
Gaspatxo      
Arròs integral al forn 
amb verduretes i gall 
dindi
Nespres

8/6
Minestra de verdura amb 
patata    
Remenat d'ou amb alls 
tendres          
Maduixes

9/6
         Vichyssoise freda    
Paninis de pa integral amb 
olives, xampinyons i pernil                       
Daus de síndria i meló

10/6
Amanida d'arròs 
integral i hortalisses
Salmó en llit de ceba
Cireres

16/6 
Pèsols saltats amb pernil   
Verat a la graella amb 
enciam i tomàquet 
amanit
Síndria
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17/6
Amanida de pasta 
integral i hortalisses
Ous durs amb salsa 
de tomàquet
Albercocs

2/6
Amanida de cigrons i 
hortalisses                                          
Truita de carbassó               
Maduixes

1/6
Crema de verdures     
Pa amb tomàquet i 
pernil
Macedònia de fruita del 
temps

3/6
     Amanida verda
Pasta integral amb 
sofregit de tomàquet i 
tonyina          
Nespres

Gràcies per la vostra confiança.

Us desitgem que passeu un bon estiu!

13/6
Humus amb dips 
d'hortalisses               
Llom al forn amb 
sofregit de ceba i 
tomàquet
Meló

6/6
Amanida de llenties i 
hortalisses
Broquetes de vedella, ceba i 
pebrot  
Paraguaià     

7/6
Tallarines integrals amb 
daus de carbassa, albergínia 
i carbassó
Llom de porc a la planxa 
amb tomàquet amanit          
Albercocs

14/6 
Espirals integrals amb 
salsa pesto    
Truita de carbassó amb 
tomàquet amanit      
Broquetes de fruita 
fresca

20/6
Tomàquets gratinats          
Amanida de patata amb ou 
dur i fruits secs             
Nectarina        

21/6
Amanida de cuscús integral 
amb hortalisses
Hamburguesa de llegums 
amb samfaina
Meló

 *El    Pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat a base de cereals.

 *Les carns provenen de les granges de la Cooperativa de Vic: El porc és raça Duroc,  una raça que té una carn de més qualitat, és més tendra i gustosa.

 * Les fruites del menú, en funció de l'estacionalitat i la disponibilitat són: de temporada, de proximitat , ecològiques o de producció integrada.

 * Els peixos d'aquest mes seran: bacallà, lluç i llenguadina. El caldo de peix és fet per nosaltres amb peix fresc de roca.
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