
GUERAU DE LIOST
dilluns dimarts dimecres dijous divendres

1
Sopa de pasta ECO amb brou de peix

Pit de gall d'indi arrebossat amb 

amanida de tomàquet i blat de moro

Fruita de temporada ECO

4 5 6 7 8
Arròs ECO a la cassola Mongetes vermelles ECO estofades Verdura tricolor (Pèsols, patata i 

carbassa)

Macarrons integrals ECO a la 

napolitana (amb formatge ratllat a 

part)

Crema de carbassó (amb rostes de pà)

Pollastre a la planxa amb amanida 

d'enciam i remolatxa

Hamburguesa de vedella qualitat Q a 

la planxa amb amanida de tomàquet, 

ceba i olives

Lluç arrebossat amb maionesa i 

bledes saltejades amb all 

Truita de patates amb amanida 

d'enciam i canonges

Cigrons ECO estofats amb bacallà

Fruita de temporada ECO Iogurt natural Fruita de temporada ECO Rodanxes de taronja amb canyella Fruita de temporada ECO

11 12 13 14 15

FESTA DE LLIURE DISPOSICIÓ FESTIU
Mongeta tendra amb patata Sopa minestrone (ceba, pastanaga i 

api)

Arròs ECO amb salsa de tomàquet 

Costelles de porc a la barbacoa amb 

assortit d'enciams i pastanaga

Daus de caella arrebossats amb 

patates al caliu

Cuixetes de pollastre rostides amb 

escarola i taronja

Iogurt de fruites Fruita de temporada ECO Fruita de temporada ECO

18 19 20 21 22
Paella de verdures amb arròs ECO Cigrons ECO estofats Espaguetis ECO a la carbonara Trinxat de col i patata Crema de porros (amb rostes de pà)

Mandonguilles de vedella qualitat Q 

amb salsa de tomàquet i patates 

fregides

Bacallà al forn amb llit de ceba i porro Truita de verdures de temporada amb 

assortit d'enciams 

Contracuixa de gall d'indi a la planxa 

amb amanida de tomàquet ECO, 

alvocat i ceba

Lassanya de llenties ECO gratinada 

amb beixamel (carbassa, ceba, salsa 

de tomàquet)

Fruita de temporada ECO Fruita de temporada ECO Plàtan amb xocolata Iogurt natural Fruita de temporada ECO

25 26 27 28 Dinar de castanyada- 29
Sopa de pasta ECO amb brou de 

pollastre

Llenties ECO estofades Crema de carbassó  Arròs ECO integral amb salsa de 

tomàquet i mig ou dur

Crema de carbassa i moniato

Gall d'indi a la cassola Truita de tonyina amb amanida de 

tomàquet i blat de moro

Pernilets de pollastre al forn i espinacs 

saltejats amb ceba

Lluç arrebossat amb amanida 

d'enciam i pastanaga

Vedella estofada amb bolets

Fruita de temporada ECO Fruita de temporada ECO Fruita de temporada Fruita de temporada ECO Panallets
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Aquest mes... 
LA FARINA  

 
 
 
 
 
 
 
 

UNA MICA 
D’HISTÒRIA  

Els humans la 
fem servir des 
d’abans de 
l’any... 6.000 
abans de Crist! 
Els romans van 
perfeccionar la 
seva producció 
amb molins al 
segle I aC. 

 
DE QUINS 

TIPUS N’HI 
HA?  

N’hi ha 
moltíssimes! 
D’origen 
vegeta i 
animal. De 
cereals, de 
llegums... En 
saps alguna en 
concret? 

 
 
 
 

 

ON LA  FAN? QUÈ FEM AMB  

A Catalunya 
trobem 
una de les 
fàbriques més 
importants 
d’Espanya: 
concretament 
a Vilafranca del 
Penedès! Saps 
quina és? 

ELLA?  

Moltíssimes 
coses! La 
farina és bàsica 
a la cuina. Des 
de pa fins a 
pastes, passant 
per pizzes, 
arrebossats i 
molt més! Menús elaborats per la dietista d’ExcelentRC  

Carlota Vicens, núm. col. CAT 001487 


