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PRIMERA SETMANA

Llenties guisades amb verdures 

(tomàquet, ceba, pebrot)

Truita d’espinacs

Amanida d’enciam i brots de soja

Iogurt natural

Mongeta tendra amb patata saltejada amb 

all

Escalopa de pollastre

Amanida de quinoa (pebrot, pastanaga, 

ceba i panses)

Taronja

Arròs amb salsa de verdures de l’hort

(tomàquet, carxofes, mongeta tendra, 

pèsols, bròquil)

Salmó amb all i julivert. 

Amanida d’enciam i pastanaga 

ratllada

Pera

Macarrons  integrals amb salsa de 

formatge

Hamburguesa de verdures a la planxa

Amanida de tomàquet

Poma

Crema de verdures( pastanaga, porro  i 

coliflor)

Truita de patates  i ceba

Amanida d’enciam, cogombre i    

olives 

Plàtan

Cigrons amb verduretes (pastanaga, 

espinacs, ceba i tomàquet)

Truita de carbassó

Amanida d’enciam i blat de moro

Poma

Pèsols amb patata i ofegats amb ceba

Bistec de pollastre a la planxa

Amanida de tomàquet i pipes

Pera

SEGONA SETMANA
Arròs integral amb tomàquet (sofregit 

de ceba i tomàquet)

Lluç al forn amb llit de carbassó

Taronja

Espirals amb salsa de bolets

Daus de gall d’indi al forn

Amanida d’enciam, cogombre i olives 

Iogurt natural

Mongeta tendra, patata i carbassa

Hamburguesa de porc amb

Amanida d’enciam i brots de soja

Plàtan

Macarrons integrals al pesto

(alfàbrega, tomàquet, formatge i oli 

d’oliva)

Truita francesa

Amanida d’enciam i pastanaga 

ratllada

Mandarina

Sopa de pollastre amb galets

Pernilets de pollastre al forn

Amanida de quinoa (favetes, pebrot, 

pastanaga, ceba i panses)

Poma

Guisat de mongetes blanques (patata, 

pastanaga i albergínia)

Filet de lluç arrebossat

Amanida de tomàquet

Iogurt natural

TERCERA SETMANA
Pèsols amb pastanaga i patata bullit

Varetes de verdures

Amanida d’enciam, cogombre i pipes

Plàtan

Sopa de fumet de peix amb arròs integral 

(lluç, patata, pastanaga, ceba i tomàquet)

Fricandó de vedella amb pastanaga

Taronja

Espirals amb salsa de tomàquet (sofregit 

de ceba i tomàquet) i formatge ratllat

Bacallà al vapor

Amanida d’enciam, cogombre i olives

Pera

Cigrons guisats amb carbassa i espinacs

Pernilets de pollastre al forn

Amanida d’enciam, pastanaga ratllada i 

brots de soja

Iogurt natural

QUARTA SETMANA

Crema de verdures (ceba, carbassa i 

porro)

Truita d’espinacs

Amanida d’enciam, cogombre i panses)

Poma

Mongeta tendra i patata

Croquetes de rostit amb

Amanida de tomàquet i blat de moro

Plàtan 

Arròs, amb xampinyons, pastanaga i all

i julivert

Truita de tonyina

Amanida d’enciam i olives 

Pera

BASAL 

El menú i tipus de producte pot variar segons distribució.

EN VERD PRODUCTE ECOLÒGIC

SUBRATLLAT PRODUCTE FRESC
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La teva llengua és un tresor

Quin privilegi poder dominar bé la teva llengua  

materna i a més poder aprendre altres llengües,  

t’obrirà moltes oportunitats i et donarà moltes  

satisfaccions. respectem totes les llengües;  són 

el nostre tresor!

Al febrer mengem més que el món sencer

encara amb temperatures fredes el

nostre cos ens demana energia.

els productes de temporada ens

ajuda- ran a seguir amb el ritme

frenètic i celebrar les festes plens

de vitalitat.

Els productes de porc agafen protagonisme:

Els nostres àpats estaran protagonitzats per les

truites i els ous barrejats amb la carn, les botifarres

d’ou i la coca de llardons. Les jornades

gastronòmiques es dediquen als productes del porc,

amb concursos i mostres de truites. El refranyer fa

referència a aquesta jornada “per dijous Llarder

botifarra menjaré“.

Xatonada  
www.lacuinadesempre.cat/2013/03/xato.html 

Bunyols de crema  
www.lacuinadesempre.cat/2013/03/

brunyols-farcits-de-crema.html

Tradicions i festes per celebrar en família: arriba

el Rei Carnestoltes, incitant a la gresca, comença

una de les festes més rellevants de la nostra tradició.

una festa per disfressar-se, ballar i sobretot trencar

total- ment amb les rutines de la vida quotidiana.

Festes de Santa Eulàlia (12 de febrer)

Festes de carnestoltes (dijous gras i dimecres de

cendra) Inici de Quaresma

Per la

Llengua Materna

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/2013/03/xato.html
http://www.lacuinadesempre.cat/2013/03/

