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Una recepta per fer amb els infants...

PREPARACIÓ 

Ja arriba l'estiu!

 Pastís de cirera

INGREDIENTS 

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. Entenem 
el menjador de l'escola com a una potent eina 
educativa i és per això que hem vetllat per 
fomentar els hàbits i l'autonomia dels infants 
d'una manera activa i participativa.

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!

EMOTION! és un Escape Room a Barcelona per a nois i noies 
d'entre 8 i 14 anys d'edat on els protagonistes són ells. El joc s'ha 
creat per a que tots els reptes puguin ser resolts per ells mateixos, 
adaptats per a cada nivell d'edat. 
La Nube és un joc multidisciplinar en el que totes les proves es 
basen en la teoria de les intel·ligències múltiples. Els participants 
hauran de resoldre-les amb enginy, creativitat i lògica per a poder 
avançar en el joc.

Més informació a: www.emotionescape.com

- 100 gr de farina
- 100 gr de sucre
- 100 gr de mantega
- 2 ous
- 1 culleradeta de llevat
- 250 gr de cireres

Separem les clares i les muntem a punt de neu.
Remenem els rovells amb el sucre fins que quedi ben mesclat.
Passem la farina i el llevat pel garbell i ho mesclem bé amb el sucre i els rovells d’ou.
Desfem la mantega al punt (que no estigui massa líquida) i l'afegim.
Al final afegim les clares a punt de neu i remenem a poc a poc.
En un mollto hi posem una mica de mantega i hi afegim la massa.
Pre escalfem el forn a 180-200 graus.
Quan la massa faci 5 minuts que està al forn, afegim les cireres (sense òs) i ho 
deixem uns 20 minuts fins que veiem que el pastís està daurat.
Per sobre el pastís de cirera podem afegir sucre glass.

Menjadors escolars diferents



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1/6

1
Mongeta tendra i patata

Daus de gall dindi 

arrebossats (s/ou) amb 

tomàquet amanit

Iogurt de la Fageda

4/6 5/6 6/6 7/6 8/6

2
Llenties amb suc

Peix blanc al forn amb enciam 

i cogombre

Fruita

Patates fredes amb tomàquet, 

olives, cogombre...

Llenguadina a l'andalusa amb 

enciam romà amanit

Fruita

Arròs integral a la cubana

Pollastre al forn amb  

xampinyons

Fruita

Minestra de verdures

Estofat de vedella amb 

verduretes.

Fruita

Amanida verda d'estiu 

(enciam, maduixes, blat de 

Pasta (s/ou) de peix

Iogurt de la Fageda

11/6 12/6 13/6 14/6 15/6

3
Hummus de cigrons amb 

bastontes de pa i pastanaga

Pasta (s/ou)  amb bolonyesa 

vegetal

Fruita

Crema d'hortalisses  amb 

sèsam

Gall dindi a la planxa amb 

tomàquet amanit 

Fruita

Empedrat de fesolets

Bacallà amb mel 

Fruita

Pastís de patata

Pit de pollastre 

arrebossat(s/ou)

amb enciam

Fruita

Sopa de síndria amb 

crostonets de pa

Arròs a la cassola

Iogurt de la Fageda

Amanida d'arròs

18/6 19/6 20/6 21/6 22/6

4
Verdura de temporada i 

patata

Botifarra de Vic amb 

pastanaga ratllada i enciam

Fruita

Llenties guisades amb 

verduretes

Peix blanc al forn

amb tomàquet amanit

Fruita

Pasta (s/ou)  amb sofregit de 

tomàquet

Pollastre rostit

Fruita

Amanida d'arròs

Lluç a la romana(s/ou) amb 

enciam i blat de moro

Fruita

Vermut final de curs (patates, 

olives i formatge i refresc)

Pizza casolana

Postres especials (s/ou) 

* El pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat amb cereals.

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

* Les fruites del menú són de temporada, de proximitat, ecològiques o de producció integrada.

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

*Tots els aliments marcats en vermell 

són adaptacions del menú. La resta 

estan fets per nosaltres i no porten  

l'al·lèrgen.

* En els menús especials, la pro-posta 

de sopar cal adaptar-la a les diferents 

necessitats alimentàries.
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1/6

1
Amanida                                 

Quiche de verdures                 

Fruita de temporada           

4/6 5/6 6/6 7/6 8/6

2
Arròs integral amb verdures                          

Sípia                                

Lacti

Pasta integral              

Gall dindi                    Fruita 

de temporada

Verdura amb patata     

Ou                              

Fruita de temporada

Amanida de llegum   

Peix blau                          

Fruita de temporada

Crema de verdures 

Pizzeta casolana        

Fruita de temporada

11/6 12/6 13/6 14/6 15/6

3
Patata amb verdura    

Peix blau                       Fruita 

de temporada

Arròs integral amb verdura                           

Xai                                  

Lacti

Pasta integral amb verdura                           

Gall dindi                           

fruita de temporada

Llegum i verdura          

Ou                                     

Fruita de temporada

Amanida                        Crep 

de verdures           Fruita de 

temporada

18/6 19/6 20/6 21/6 22/6

4
Amanida de pasta amb 

verdures i marisc                          

Fruita de temporada

Arròs amb verdures    

Conill                                     

Lacti 

Patata i verdura           

Ous                                      

Fruita de temporada

Llegum                          

Gall dindi                            

Fruita de temporada

Plat únic  de verdura, patata i 

peix              

Fruita de temporada

25/6 26/6 27/6 28/6 29/6

5
Puré de verdures         

Ou                                        

Lacti

Verdura i patata                  

Gall dindi                          

Fruita de temporada

Pasta integral amb verdures                            

Peix blau                            

Fruita de temporada

Llegum                                 

Llom                                     

Fruita de temporada

Arròs amb verdures                             

Peix blanc                                 

Fruita de temporada

* El pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat amb cereals.

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

* Les fruites del menú són de temporada, de proximitat, ecològiques o de producció integrada.

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

Blauet
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Propostes per sopar
Una proposta per sopar 

nutricionalment completa i 

equilibrada amb el menú del 

migdia.
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