
 

 

 

 

 

 13 DILLUNS  14 DIMARTS  15 DIMECRES  16 DIJOUS  17 DIVENDRES

Macarrons a la napolitana Crema de carbassó s/llet Arròs integral a/verdures Esc Pèsols, patata i ceba Patates blat moro i olives

Col i patata Llenties bullides Mezclum de verdures Tofu a/verduretes Espinacs i patata

amb enciam i olives amb enciam, llombarda i 

pastanaga

amb tomàquet xerri

Fruita i pa integral Fruita i pa integral Iogurt de soja i pa integral Fruita i pa integral Fruita i pa integral

 20 DILLUNS  21 DIMARTS  22 DIMECRES  23 DIJOUS  24 DIVENDRES
Arròs integral amb tomàquet Bledes i patata Llenties estofades Amanida de pasta Esc Mongetes verdes i pastanaga

Hummus mongetes i remolatxa Pasta amb tomàquet Bròquil i patata Col i patata Cigrons saltats

amb palets de pastanaga amb tomàquet natural amb enciam, llombarda i 

pastanaga

amb enciam i olives

Fruita i pa integral Fruita i pa integral Iogurt de soja i pa integral Fruita i pa integral Fruita i pa integral

 27 DILLUNS  28 DIMARTS  29 DIMECRES  30 DIJOUS  1 DIVENDRES
Mongetes verdes i patata Arròs int a/blat 

moro,carbassó,ceba

Espirals carbonara vegetal Mongetes b. estofades

Tofu a/verduretes Hummus de cigrons Saltejat de verdures Mongetes verdes i patata

amb tomàquet natural amb palets de pastanaga amb enciam, llombarda i 

pastanaga
Fruita i pa integral Fruita i pa integral Iogurt de soja i pa integral Fruita i pa integral

 

E.VEGÀ 

SETEMBRE 

Els nostres menús estan supervisats per un dietista - nutricionista col·legiat (Núm. CAT1031) i corresponen a les recomanacions de la Generalitat de Catalunya per a una 
alimentació saludable en l’etapa escolar. Els nostres menús estan elaborats amb oli d’oliva i amb aliments de proximitat. En el cas dels llegums, arròs i pasta, a més,  són 
de producció ecològica certificats pel CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica). Les postres làcties són productes de granja elaborats en una cooperativa 
d’inserció sociolaboral. Els al·lèrgens es troben indicats a les fitxes tècniques.                                                                                        RSIPAC: 26.06772/CAT  RGSEAA: 26.12608/B 
 
 


