
MENÚ

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

BASAL Gener 21 - Alt Empordà
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Espirals amb salsa carbonara 

(beixamel i bacon)

Cuetes de rap al forn amb picada 

d’all i julivert Enciam, cogombre i 

pastanaga 

Plàtan

Minestra de verdures al vapor 

(mongeta tendra, pastanaga, 

patata)

Mandonguilles de vedella amb 

xampinyons

Pera amb iogurt

QUARTA SETMANA

Arròs amb salsa de verdures 

(tomàquet, carbassó, ceba)

Truita de tonyina amb enciam,

pastanaga i brots de soja

Mandarina

Sopa  (pastanaga, porro, col, nap, 

api) amb peix i arròs

Cap de llom a la planxa amb 

enciam, blat de moro i panses

Poma

Llenties vídues amb oli d’oliva

Escalopa de pollastre amb 

tomàquet, enciam i olives

Kiwi

Crema de verdures (carbassó, 

pastanaga i carbassa)

Salsitxes saltejades amb arròs

Taronja

Patata i mongeta tendra

Bistec de pollastre amb  

enciam, pastanaga i cogombre

Mandarina

Arròs 3 delícies (pèsol, pastanaga, 

gall dindi)

Truita de patates amb tomàquet, 

formatge fresc i orenga

Pera

CINQUENA SETMANA

Macarrons amb salsa de tomàquet

Bunyols de bacallà amb

enciam, panses i poma

Plàtan

Sopa d’estrelletes (pastanaga, porro, col, 

nap, api, pollastre i vedella

Pernilets de pollastre al forn xips

Poma

Macarrons a la bolonyesa (salsa de 

tomàquet, carn picada de porc i vedella)

amb formatge ratllat

Croquetes de rostit  amb enciam, 

cogombre i pastanaga

Crema de verdures

(mongetes, porro i pastanaga)

Vedella estofada amb patata

Iogurt amb plàtan

PRIMERA SETMANA

Arròs amb salsa de verdures (tomàquet, 

carbassó i ceba)

Truita de carbassó i ceba amb 

Enciam, pastanaga  i blat de moro

Cigrons amb verdures guisades (ceba, 

tomàquet, pastanaga)

Bacallà al forn amb

Enciam, tomàquet i olives

Kiwi

Fesols guisats (pebrot vermell, 

ceba, pastanaga)

Filet de lluç al forn 

amb un llit de patata i ceba

Iogurt amb poma
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La violència no pot ser mai una opció!

pensa en totes les ocasions que has  

viscut una baralla o t’has enfadat…t’has  

sentit bé? segur que et sents millor quan  

apartes la violència del teu camí. viu  

sense violència!

Comença el Nou Any amb il·lusió

venim de totes les festes de

nadal... i encara ens queden dues

terceres parts del curs... per tant

hem d’agafar energia i renovar tota

la il·lusió...

Vitamines i productes de temporada:

no hi ha res millor que celebrar les festes de cap

d’Any i Reis, amb la família i els amics al voltant de

la taula; amb tots els productes que la nostra cuina

tradicional ens proporciona: guisats d’aus, marisc i

peix, postres emblemàtics com el tortell de Reis.

canelons casolans

www.lacuinadesempre.cat/2010/12/canelons-de-nadal.html

tortell de nata  

www.lacuinadesempre.cat/2013/08/tortell-de-

nata.html Tradicions i festes per celebrar en 

família:

Temps d’il·lusió, on els més menuts són els

protagonistes… celebrem la nit màgica de Reis amb

cavalcada; i l’endemà el regals i el Tortell de Reis ens

esperen amb moltes sorpreses. Qui troba la figura de

la fava paga el tortell, i qui troba el rei serà coronat.

Celebració de Cap d’Any (1 de gener)

Festa de reis (6 de gener)

Festa de sant antoni i els tres tombs (16-17 de gener)

us suggerim els grups d’aliments més adients per al

sopar dels vostres fills i filles, per tal de completar

la dieta equilibrada del dia. aquestes orientacions us

poden ajudar a planificar els sopars setmanals per-

què siguin variats i saludables.

DINAR SOPAR

d’acord amb el reglament (ue) 1169/2011 del parla-

ment Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els

aL·LÈrGens dels aliments que composen els menús

que s’elaboren.

Informació nutricional del menú escolar 

diari
energia (kcal)

Hidrats de carboni

proteïna

Lípidsverdura pasta arrÒs patates LLeGuMs Ous carn peIX      FOrMatGe   FruIta LactIs

http://www.serhsfoodeduca.com/
http://www.lacuinadesempre.cat/2010/12/canelons-de-nadal.html
http://www.lacuinadesempre.cat/2013/08/tortell-de-nata.html

