
DILLUNS DIMARTS 01

Tajine de pollastre a la Chermoula

Calamars estofats amb tomàquet, ceba, 

pastanaga i daus de patata

Cuixetes de pollastre al forn amb tomàquet, 

ceba i pastanaga

Iogurt de sabors

Filet de bacallà al forn amb amanida 

d'enciam i blat de moro

 Fruita fresca de temporada

LLom de porc a la planxa amb amanida 

d'enciam i tomàquet

Truita d'espinacs i patata amb amanida 

d'enciam i olives

Amanida de patata amb pastanaga, olives i 

tonyina

Filet de lluç arrebossat amb amanida 

d'enciam i cogombre 

 Fruita fresca de temporada

Hummus de cigrons

Truita de patata i carbassó amb amanida 

d'enciam i cogombre

Estofat de vedella amb tomàquet, ceba, 

pèsols i pebrot vermell

Vichyssoise (calenta)

DIMECRES 02 DIJOUS 03

 Fruita fresca de temporada

DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

DIVENDRES 04

Crema de carbassa

DIMARTS 08 DIMECRES 09

Llenties ecològiques estofades 
Arròs ecològic tres delícies amb pastanaga, 

olives i blat de moro

Crema de xampinyons amb crostons
Macarrons ecològics amb sofregit de 

tomàquet i formatge ratllat

Amanida d'arròs ecològic amb 

pastanaga, olives i pernil cuit

 Fruita fresca de temporada

DIMARTS 15DILLUNS 14

Bledes bullides amb patata i amanides 

amb oli d'oliva

*Mongetes blanques ecològiques estofades 

amb arròs ecològic

DIVENDRES 11

Sopa amb brou de peix i pistons ecològics

DIJOUS 24 DIVENDRES 25

Pollastre arrebossat amb amanida d'enciam i 

olives

Iogurt natural

Arròs ecològic amb tomàquet 

Truita de patata i ceba amb amanida 

d'enciam i  tomàquet 

Arròs ecològic tres delícies fred (pastanaga, blat de 

moro i pèsols)

 Fruita fresca de temporada Fruita fresca de temporada

Sopa amb brou de pollastre i fideus ecològics

Filet de bacallà al forn amb amanida 

d'enciam i pastanaga

 Fruita fresca de temporada Fruita fresca de temporada

DILLUNS 07

Ensaladilla russa

Filet de salmó al forn amb amanida d'enciam 

i cogombre

 Fruita fresca de temporada

DIMARTS 29

JORNADA GASTRONÒMICA                           

ORIENT MITJÀ

 Fruita fresca de temporada

DILLUNS 21

Arròs ecològic amb tomàquet

Filet de lluç al forn amb amanida d'enciam i 

tiges d'espàrrec

 Fruita fresca de temporada

Mongeta tendra bullida amb patata i 

amanida amb oli d'oliva
Espirals ecològics amb tomàquet Crema de carbassó amb crostons

Espinacs bullits amb patata i amanits amb oli 

d'oliva
Crema de verdures amb crostons

DIVENDRES DILLUNS 28 DIMECRES 30 DIJOUS 31

 Fruita fresca de temporada

DIJOUS 10

Natilles de xocolata

*Llenties ecològiques estofades amb quinoa
Estofat de vedella amb tomàquet, daus 

de pastanaga i pèsols

Truita d'espinacs i patata amb amanida 

d'enciam i olives

 Fruita fresca de temporada

DIMARTS 22

Iogurt de sabors  Fruita fresca de temporada

Pa de pessic amb taronja i ametlles

 Fruita fresca de temporada  Fruita fresca de temporada

Truita de patata i ceba amb amanida 

d'enciam i cogombre
Espirals ecològics a la bolonyesa

Peix fresc al forn amb amanida d'enciam, 

tomàquet i sèsam

DIMECRES 23

Al llarg del dia hauria de menjar... Cereals, patata, arròs, llegums, pa 6 - 7 racions

Verdures

2 - 4 racions

2 racions

3 racions

1 ració 2 racions

2 - 3 racions Olis, fruits de pela o similars

Ous, carns, aus i peixos

Fruites

Sucres

Làctics

Maig 2018

Beu de 6 a 7 

gots d'aigua 

al dia!

FESTIU

Sabies que...?
Els fruits secs, les algues i el sèsam aporten una 

quantitat de calci important

FESTIU

FESTIU


