
MENÚ ESCOLAR GENER 2020
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

6 7 8 9 10

Arròs amb sofregit de 
tomàquet i ceba
Truita de calçots i amanida
Peça de fruita

Vichyssoisse
Fideuà amb sèpia, gambetes i 
cloïsses
Peça de fruita

Cigrons amb espinacs
Pinxos de pollastre i 
bastonets de pastanaga
Iogurt

13 14 15 16 17

Arròs amb salsa de bolets
Peix blau a la planxa i 
bastonets de pastanaga
Peça de fruita

Sopa de fideus amb pilotetes
Truita de patates i amanida
Peça de fruita

Crema de pastanaga
Llenties guisades amb arròs 
integral
Iogurt

Espirals amb salsa de 
tomàquet i tonyina
Pollastre al forn amb herbes 
provençals i amanida
Peça de fruita

Bròquil amb patata i un raig 
d’oli
Calamars a la romana i 
amanida
Peça de fruita

20 21 22 23 24

Trinxat de la Cerdanya
Salsitxes a la planxa i amanida
Peça de fruita

Espaguetis a la carbonara
Peix blau a la planxa i amanida
Peça de fruita

Crema de carbassa
Truita de pernil dolç amb 
bastonets de pastanaga amb 
hummus
Peça de fruita

Mongetes seques caldoses
Peix blanc amb salsa de 
tomàquet i amanida
Iogurt

Arròs amb verduretes i 
gambetes
Gall d’indi a l’allet i 
tomàquets xerris amanits
Peça de fruita

27 28 29 30 31

Macarrons amb sofregit de 
tomàquet i ceba
Peix blau a la planxa i 
amanida
Peça de fruita

Mongeta verda, pastanaga i 
patata amb un raig d’oli 
Truita de carbassó i patata i 
amanida
Peça de fruita

Cigrons estofats amb verdures
Peix blanc amb samfaina i 
amanida
Iogurt

Arròs tres delícies
Hamburguesa de vedella  i 
tomàquets amanits
Peça de fruita

Crema de verdures de 
temporada amb rostes
Pollastre arrebossat amb 
patates fregides
Peça de fruita 

Menú realitzat per Meritxell Espinasa Càceres, Dietista Nutricionista Núm de Col. CAT000083, del centre Viu sa.

* bròquil, ceba, porro i pastanaga
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SOPARS

TRUITA DE CALÇOTS

Ingredients (4 persones)
• 7 calçots
• 4 ous
• Oli
• Sal i pebre

Preparació:
1. Rentar i tallar ben petit la part

blanca (i part d’on comença el 
verd) dels calçots.

2. Sofregir-ho a foc lent, utilitzant
el mínim d’oli posible. Quan
estigui poxat en un bol a part
afegir els calçots als ous batuts
prèviament i salpebrats. 
Remenar-ho bé per a que 
quedi homogeni.

3. A foc mig, dipositar la mescla a 
una paella i deixar que es 
cogui, posteriorment, i amb
ajuda d’un plat o la tapa de la 
paella, donar-li la volta i coure-
ho també per l’altre banda.

Si ho voleu, podem afegir també 
patata, preferiblement cuita al 
vapor i no fregida. Si la fem al 
vapor, afegir als calçots un cop 
comencin a poxar-se per a que 
n’agafin el sabor.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
REIS MAGS D’ORIENT   6 FESTA                      7 8 9 10

Mongeta verda amb 
patata
Peix blanc a la 
romanada i amanida
i bastonets de 
pastanaga
Iogurt

Quinoa amb sofregit 
de verdures
Botifarra a la planxa i 
amanida
Iogurt

Sopa de pistons
Truita de patata i
ceba amb 
xampinyons saltejats
Iogurt

13 14 15 16 17

Mongeta verda amb 
patata
Daus de gall d’indi 
saltejats amb 
verduretes i soja
Iogurt

Torrada amb 
escalivada, tonyina i 
formatge gratinat
Peix blanc al forn amb 
suquet
Iogurt

Arròs amb bolets
Truita de calçots amb 
puré de patates
Peça de fruita

Crema de carbassa
Peix blau a la planxa i 
amanida
Iogurt

Dips vegetals amb 
hummus
Quische de porros 
amb bacó
Iogurt

20 21 22 23 24

Cuscús amb salsa de 
tomàquet, ceba, 
pastanaga i carbassó
Truita de formatge i 
orenga amb 
tomàquets xerris
Iogurt

Cols de brusel·les
saltades amb allets
Pollastre arrebossat i 
patates rosses
Iogurt

Sopa de galets
Peix blanc al forn amb 
llit de moniato  i 
amanida
Iogurt

Mill amb verduretes
Llom a la planxa i 
verduretes al wok
Peça de fruita

Crema de carxofes
Pizza de tonyina
Iogurt

27 28 29 30 31

Arròs amb espàrrecs 
verds, gambetes i 
parmesà
Pinxos de gall d’indi i 
amanida
Iogurt

Fideus xinos amb 
verdures
Peix blanc amb llit de 
porro i patata al forn
Iogurt

Crema de coliflor i 
xirivía
Ales de pollastre al 
forn amb bastonets 
de pastanaga
Macedònia

Minipizzetes de 
carbassó al forn amb 
tonyina
Truita d’espinacs, 
patata i porro
Iogurt

Entrepà 
d’hamburguesa de 
vedella amb 
formatge, ceba 
poxada, enciam i 
tomàquet.
Iogurt

Per a més receptes seguiu-
nos a @centreviusa


