
 

03 
Espirals ecològics a la italiana amb formatge 

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

Pa del dia  
Fruita 

536,1Kcal - Prot:26,8g - Lip:15,0g - HC:70,3g 
AGS:3,5g - Azúcares:18,0g - Sal:2,0g 

04 
Cigrons amb verdures 

Rostit de pollastre al forn amb ceba 
Pa del dia  

Fruita 
561,0Kcal - Prot:33,3g - Lip:18,9g - HC:58,1g 

AGS:3,9g - Azúcares:18,6g - Sal:1,3g 

05 
Arròs a l'hortelana (pebrot vermell, roig, 

pèsols i pastanaga) 
Mandonguilles de vedella amb salsa de 

tomata 
Pa del dia  

Fruita 
752,0Kcal - Prot:24,7g - Lip:32,3g - HC:87,3g 

AGS:1,1g - Azúcares:20,0g - Sal:1,1g 

06 
FESTA 

 

07 
FESTA 

 

10 
Arròs a la napolitana (amb salsa de tomata) 
Bacallà a l'Orio amb enciam, blat de moro i 

olives 
Pa del dia  

Iogurt natural La Fageda 
470,1Kcal - Prot:22,6g - Lip:14,4g - HC:59,8g 

AGS:2,7g - Azúcares:18,7g - Sal:1,5g 

11 
Mongeta blanca arrossera estofada 

Truita a la francesa amb carbassó al forn 
Pa del dia  

Fruita  
494,8Kcal - Prot:22,6g - Lip:14,8g - HC:66,6g 

AGS:3,8g - Azúcares:8,8g - Sal:1,9g 

12 
Verdura tres colors 

Contracuixa de pollastre a la planxa amb 
enciam i tomata 

Pa del dia  
Fruita  

692,8Kcal - Prot:28,4g - Lip:34,8g - HC:62,1g 
AGS:12,5g - Azúcares:11,7g - Sal:1,4g 

13 
Llenties ecològiques estofades amb arròs 

Cues de rap amb salsa verda 
Pa del dia  

Fruita  
528,2Kcal - Prot:29,0g - Lip:8,5g - HC:78,0g 

AGS:1,4g - Azúcares:18,1g - Sal:1,2g 

14 
Tallarins al Wok de verdures (pebrot verd, 

vermell, carbassó, ceba i salsa de soja) 
Hamburguesa de vedella a la planxa amb 

enciam i tomata 
Pa del dia  

Fruita  
628,3Kcal - Prot:18,7g - Lip:29,0g - HC:77,2g 

AGS:11,5g - Azúcares:19,9g - Sal:1,9g 

17 
Bledes amb patata amb sofregit de ceba 

Filet de lluç al forn amb herbes provençals 
Pa del dia  

Fruita 
400,6Kcal - Prot:21,3g - Lip:11,2g - HC:47,5g 

AGS:1,5g - Azúcares:16,8g - Sal:2,0g 

18 
Macarrons integrals de Pagès amb verdures 

(carbassó, albergínia, pastanaga i ceba) 
Estofat de gall d'indi amb patates 

Pa del dia  
Fruita 

591,5Kcal - Prot:31,6g - Lip:17,8g - HC:71,4g 
AGS:3,7g - Azúcares:19,2g - Sal:1,3g 

19 
Cigrons guisats amb pastanaga, all i julivert 
Truita a la francesa amb enciam i pastanaga 

Pa del dia  
Iogurt natural La Fageda 

478,0Kcal - Prot:26,0g - Lip:20,0g - HC:48,8g 
AGS:4,9g - Azúcares:10,9g - Sal:1,8g 

20 
JORNADA GASTRONÒMICA DE 

NADAL 
·Sopa de galets 

·Canelons gratinats 
·Torrons  

21 
Arròs caldòs amb verdures 

Bacallà a l'allet amb enciam i olives 
Pa del dia  

Fruita 
476,2Kcal - Prot:18,1g - Lip:10,8g - HC:74,4g 

AGS:1,8g - Azúcares:16,1g - Sal:1,4g 

24 
   

25 
  

26 
  

27 
  

28 
  

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

  
  

  
  

 ESCOLAR  DESEMBRE 2018 

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

 
 

                                                 

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


