MARÇ - BASAL

ESCOLA DE BORDILS
Dimarts

Dilluns
Puré de patata al forn amb formatge

2

Mongeta verda i pastanaga bullida amb
un rajolí d'oli

3

Estofat casolà de cigrons ECO amb patata

Fruita

Fruita ECO

Estofat de patates amb pastanaga i pèsols

9

Truita de carbassó amb enciam ECO i
pastanaga

10

Filet de gall d'indi a la planxa amb enciam ECO i
olives

Iogurt ECO
Fruita
Pollastre al forn amb patata i carxofa laminada, Mongeta i patata amb oli, ou passat per aigua i
fruita
pa i iogurt
Arròs integral amb verduretes (patata,
mongeta, pastanaga i pèsol)

16

Crema de porro amb crostonets de pa
torrat

Espaguetis integrals a la carbonara (amb
crema de llet i bacó)

Consell del mes!

Divendres

4 Crema de mongeta seca, pastanaga i ceba 5

Arròs amb verduretes (patata, mongeta,
pastanaga i pèsol)

6

Truita francesa amb enciam ECO i blat de moro

Bacallà al forn amb enciam ECO i olives

Filet de lluç a la planxa amb enciam ECO i
tomàquet

Fruita

Fruita ECO

Iogurt ECO

Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb
Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall
Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita
pastanaga ratllada i fruita
d'indi i fruita

Pizza de verdures i gambes
Arròs a la cassola (amb sofregit de ceba i
porc)

Dijous

Dimecres

Fricandó de vedella amb verduretes i salseta
(tomata i ceba)

Orada al forn amb patata, carbassó i pebrot i
iogurt

Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador,
treball d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau
(pau@totoci.net/ 638.97.79.50)

17

Trinxat de patata, col i mongetes
blanques

11

Espirals a l'aroma del pesto

12

Crema de carbassa amb pipes

13

Hamburguesa a la planxa amb xips

Lluç al forn amb amanida de canonges i blat de
moro

Estofat casolà de llenties ECO i arròs (amb
sofregit de tomata i ceba)

Fruita ECO
Pa amb tomata, rap a la planxa amb enciam,
pastanaga i fruita

Fruita ECO
Crema de verdures, llonza de porc a la planxa i
fruita

Fruita

Tallarines amb oli

18

Pèsol, pastanaga i patata bullida amb un
rajolí d'oli

19

Tallarines amb salmó i gamba i fruita
Puré de patata al forn amb formatge

20

Filet de pollastre arrebossat de la cuinera amb
xampinyons saltejats amb all i julivert

Mongetes blanques amb arròs a la jardinera
(pastanaga, pèsol i mongeta)

Filet de lluç al forn amb enciam ECO i
pastanaga

Truita a la francesa amb enciam ECO i tomata

Salsitxes al forn amb pebrots i ceba

Iogurt ECO
Crema de carbassó, filet de gall d'indi amb pa
amb tomata i fruita

Fruita ECO
Espirals de colors amb oli, llenguado a la planxa
amb enciam i fruita

Fruita
Bròquil verd amb patata i oli, bistec de cavall a
la planxa i fruita

Fruita
Cuscús amb verduretes, sardines a la planxa i
iogurt

Sopa Minestrone amb fideus, truita d'espinacs i
fruita

Arròs a la cassola (amb sofregit de ceba i
porc)

23

Macarrons a la napolitana amb tomata
natural

24

Truita d'albergínia i ceba amb enciam ECO i
pastanaga

Lluç a la planxa amb enciam ECO i blat de moro

Iogurt ECO

Fruita

30

Mandonguilles guisades amb pebrot i tomata

Crema de carbassó i pastanaga

25

Filet de pollastre a la planxa amb enciam ECO i
olives
Fruita ECO

Crema de carbassó, truita francesa amb pa amb
Salmó a la papillote amb patates al caliu i fruita
tomata i fruita
Patata i pastanaga bullida amb un rajolí
d'oli

Patata i cigrons ECO bullits amb un rajolí
d'oli d'oliva

Sèmola, costelletes de conill a la planxa amb
amanida i iogurt

Crema de pastanaga i carbassa

26

Fruita ECO

Minestra de verdures (pastanaga,
mongeta verda i pèsol)

Bacallà al forn amb samfaina de verdures
(carbassó i albergínia)

Estofat casolà de llenties ECO i arròs (amb
sofregit de tomata i ceba)

Fruita ECO

Fruita

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de vedella i Arròs bullit caldós, lluç a la planxa amb tomata
fruita
amanida i fruita

31

Fesols saltejats amb panses, pinyons i alls
tendres

Iogurt ECO

Fruita

Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, sípia a
la planxa i fruita

Cuscús amb verduretes, filet de gall d'indi a la
panxa i fruita

27

Revisat per Cristina Planella Farrugia, col·legiada al Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya.
La fruita d'aquest mes serà: pera, poma, mandarina, plàtan i taronja.
Atenent-nos a la Llei 17/2001 de seguretat alimentària i nutrició, article 40, punt 5, únicament es farà una adaptació de menú pels alumnes amb al·lèrgies o intol·leràncies alimentàries
diagnosticades per especialistes i que mitjançant certificat mèdic corresponent acreditin la impossibilitat d'ingerir determinats aliments que perjudiquin la seva salut.

Fa poc vaig
descobrir els
mercats setmanals
als diferents pobles i
ciutats...
Ara ja em reservo
una horeta cada
dissabte al matí per
anar a visitar els
pagesos i comprar
fruites i hortalisses
per a tota la
setmana!
El producte de
proximitat té molts
avantatges:
· Frescor: passa
menys temps des de
la seva recol·lecció
fins al consum.
· Descens de la
petjada ecològica:
al no haver-lo de
transportar, no
necessitem
combustibles per a
moure'l.
· Economia local: els
pagesos locals
segueixen conreant.

MARÇ - VEGETARIÀ

ESCOLA DE BORDILS
Dimarts

Dilluns
2

Puré de patata al forn amb formatge

Mongeta verda i pastanaga bullida amb
un rajolí d'oli

3

Estofat casolà de cigrons ECO amb patata

Fruita

Fruita ECO

9

Arròs a la cassola (amb sofregit de ceba i
verdures)

Dijous

Dimecres

Trossets de tofu guisats amb verduretes i
salseta (tomata i ceba)

Estofat de patata (pastanaga i pèsol)

Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador,
treball d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau
(pau@totoci.net/ 638.97.79.50)

Espaguetis integrals a la carbonara (crema
4
de llet i ceba)

10

Divendres
5

Crema de mongeta seca, pastanaga i ceba

Truita francesa amb enciam ECO i blat de moro Llom de seità al forn amb enciam ECO i olives
Fruita

Trinxat de patata, col i mongetes
blanques

Arròs amb verduretes (patata, mongeta,
pastanaga i pèsol)

Espirals a l'aroma de pesto

Iogurt ECO

12

Crema de carabassa amb pipes

Truita de carbassó amb enciam ECO i
pastanaga

Filet de seità a la planxa amb enciam ECO i
olives

Hamburguesa vegetal a la planxa amb xips

Tofu al forn amb amanida de canonges i blat
de moro

Estofat casolà de llenties ECO i arròs

Iogurt ECO

Fruita

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita

Arròs integral amb verduretes (patata,
mongeta, pastanaga i pèsol)

16

Crema porro i ceba amb crostonets de pa
17
torrat

Tallarines amb oli

18

6

Tofu macerat a la llimona a la planxa amb
enciam ECO i tomata

Fruita ECO

11

Consell del mes!

Patata, pastanaga i patata bullida amb un
19
rajolí d'oli

Puré de patata al forn amb formatge

13

20

Llom de seità arrebossat de la cuinera amb
xampinyons saltejats amb all i julivert

Mongetes blanques amb arròs a la jardinera
(pastanaga, pèsol i mongeta)

Seità al forn amb enciam ECO i pastanaga

Truita francesa amb enciam ECO i tomata

Tofu a la planxa amb enciam ECO i olives

Iogurt ECO

Fruita ECO

Fruita

Fruita

Fruita ECO

Arròs a la cassola (amb sofregit de ceba i
verdures)

23

Macarrons a la napolitana amb tomata
natural

24

Patata i cigrons ECO bullits amb un rajolí
d'oli

25

Crema de pastanaga i carabassa

26

Minestra de verdures (pastanaga,
mongeta verda i pèsol)

27

Truita d'albergínia i ceba amb enciam ECO i
pastanaga

Seità macerat al curri a la planxa amb enciam
ECO i blat de moro

Hamburguesa vegetal a la planxa amb enciam
ECO i olives

Tofu al forn amb samfaina de verdures
(carbassó i albergínia)

Estofat casolà de llenties ECO i arròs, amb
sofregit de tomata i ceba

Iogurt ECO

Fruita

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita

Patata i pastanaga bullida amb un rajolí
d'oli

30

Crema de carbassó i pastanaga

31

Mandonguilles de cigrons guisades amb pebrot
i tomata

Fesols saltejats amb panses, pinyons i alls
tendres

Iogurt ECO

Fruita

Revisat per Cristina Planella Farrugia, col·legiada al Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya.
La fruita d'aquest mes serà: pera, poma, mandarina, plàtan i taronja.
Atenent-nos a la Llei 17/2001 de seguretat alimentària i nutrició, article 40, punt 5, únicament es farà una adaptació de menú pels alumnes amb al·lèrgies o intol·leràncies alimentàries
diagnosticades per especialistes i que mitjançant certificat mèdic corresponent acreditin la impossibilitat d'ingerir determinats aliments que perjudiquin la seva salut.

Fa poc vaig
descobrir els
mercats setmanals
als diferents pobles i
ciutats...
Ara ja em reservo
una horeta cada
dissabte al matí per
anar a visitar els
pagesos i comprar
fruites i hortalisses
per a tota la
setmana!
El producte de
proximitat té molts
avantatges:
· Frescor: passa
menys temps des de
la seva recol·lecció
fins al consum.
· Descens de la
petjada ecològica:
al no haver-lo de
transportar, no
necessitem
combustibles per a
moure'l.
· Economia local: els
pagesos locals
segueixen conreant.

MARÇ - SENSE LACTOSA

ESCOLA DE BORDILS
Dimarts

Dilluns
Puré de patata al forn sense formatge

1

Mongeta verda i pastanaga bullida amb
un rajolí d'oli

2

Estofat casolà de cigrons ECO amb patata

Fruita

Fruita ECO

Estofat de patates amb pastanga i pèsols

8

Pizza de verdures i gambes i fruita
Arròs a la cassola (amb sofregit de ceba i
porc)

9

Iogurt sense lactosa
Fruita
Pollastre al forn amb patata i carxofa laminada, Mongeta i patata amb oli, ou passat per aigua i
fruita
pa i iogurt sense lactosa
Arròs integral amb verduretes (patata,
mongeta, pastanaga i pèsol)

15

Crema de porro (sense làctics) amb
crostonets de pa torrat

Espaguetis integrals amb oli

3

Consell del mes!

Divendres

Crema de mongeta seca, pastanaga i
ceba(sense làctics)

4

Arròs amb verduretes (patata, mongeta,
pastanaga i pèsol)

5

Truita francesa amb enciam ECO i blat de moro

Bacallà al forn amb enciam ECO i olives

Filet de lluç a la planxa amb enciam ECO i
tomàquet

Fruita

Fruita ECO

Iogurt sense lactosa

Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb
Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall
Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita
pastanaga ratllada i fruita
d'indi i fruita

Filet de gall d'indi a la planxa amb enciam ECO i
olives

Truita de carbassó amb enciam ECO i
pastanaga

Dijous

Dimecres

Fricandó de vedella amb verduretes i salseta
(tomata i ceba)

Orada al forn amb patata, carbassó i pebrot i
iogurt sense lactosa

Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador,
treball d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau
(pau@totoci.net/ 638.97.79.50)

16

Trinxat de patata, col i mongetes
blanques

10

Espirals a l'aroma del pesto

11

Crema de carbassa amb pipes (sense
làctics)

12

Hamburguesa a la planxa amb xips

Lluç al forn amb amanida de canonges i blat de
moro

Estofat casolà de llenties ECO i arròs (amb
sofregit de tomata i ceba)

Fruita ECO
Pa amb tomata, rap a la planxa amb enciam,
pastanaga i fruita

Fruita ECO
Crema de verdures, llonza de porc a la planxa i
fruita

Fruita

Tallarines amb oli

17

Pèsol, pastanaga i patata bullida amb un
rajolí d'oli

18

Tallarines amb salmó i gamba i fruita
Puré de patata al forn sense formatge

19

Filet de pollastre arrebossat de la cuinera amb
xampinyons saltejats amb all i julivert

Mongetes blanques amb arròs a la jardinera
(pastanaga, pèsol i mongeta)

Filet de lluç al forn amb enciam ECO i
pastanaga

Truita a la francesa amb enciam ECO i tomata

Salsitxes al forn amb pebrots i ceba

Iogurt sense lactosa
Crema de carbassó, filet de gall d'indi amb pa
amb tomata i fruita

Fruita ECO
Espirals de colors amb oli, llenguado a la planxa
amb enciam i fruita

Fruita
Bròquil verd amb patata i oli, bistec de cavall a
la planxa i fruita

Fruita
Cuscús amb verduretes, sardines a la planxa i
iogurt sense lactosa

Sopa Minestrone amb fideus, truita d'espinacs i
fruita

Arròs a la cassola (amb sofregit de ceba i
porc)

Macarrons a la napolitana amb tomàquet
23
natural

Patata i cigrons ECO bullits amb un rajolí
d'oli d'oliva

Crema de pastanaga i carbassa (sense
làctics)

Truita d'albergínia i ceba amb enciam ECO i
pastanaga

Lluç a la planxa amb enciam ECO i blat de moro

Filet de pollastre a la planxa amb enciam ECO i
olives

Iogurt sense lactosa

Fruita

22

Fruita ECO

Crema de carbassó, truita francesa amb pa amb
Salmó a la papillote amb patates al caliu i fruita
tomata i fruita
Patata i pastanaga bullida amb un rajolí
d'oli

29

Mandonguilles sense gluten ni lactosa guisades
amb pebrot i tomata

Crema de carbassó i pastanaga (sense
làctics)

24

Sèmola, costelletes de conill a la planxa amb
amanida i iogurt de soja

25

Fruita ECO

Minestra de verdures (pastanaga,
mongeta verda i pèsol)

Bacallà al forn amb samfaina de verdures
(carbassó i albergínia)

Estofat casolà de llenties ECO i arròs (amb
sofregit de tomata i ceba)

Fruita ECO

Fruita

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de vedella i Arròs bullit caldós, lluç a la planxa amb tomata
fruita
amanida i fruita

30

Fesols saltejats amb panses, pinyons i alls
tendres

Iogurt ECO

Fruita

Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, sípia a
la planxa i fruita

Cuscús amb verduretes, filet de gall d'indi a la
panxa i fruita

26

Revisat per Cristina Planella Farrugia, col·legiada al Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya.
La fruita d'aquest mes serà: pera, poma, mandarina, plàtan i taronja.
Atenent-nos a la Llei 17/2001 de seguretat alimentària i nutrició, article 40, punt 5, únicament es farà una adaptació de menú pels alumnes amb al·lèrgies o intol·leràncies alimentàries
diagnosticades per especialistes i que mitjançant certificat mèdic corresponent acreditin la impossibilitat d'ingerir determinats aliments que perjudiquin la seva salut.

Fa poc vaig
descobrir els
mercats setmanals
als diferents pobles i
ciutats...
Ara ja em reservo
una horeta cada
dissabte al matí per
anar a visitar els
pagesos i comprar
fruites i hortalisses
per a tota la
setmana!
El producte de
proximitat té molts
avantatges:
· Frescor: passa
menys temps des de
la seva recol·lecció
fins al consum.
· Descens de la
petjada ecològica:
al no haver-lo de
transportar, no
necessitem
combustibles per a
moure'l.
· Economia local: els
pagesos locals
segueixen conreant.

MARÇ - SENSE GLUTEN

ESCOLA DE BORDILS
Dimarts

Dilluns
Puré de patata al forn amb formatge

2

Mongeta verda i pastanaga bullida amb
un rajolí d'oli

3

Estofat casolà de cigrons ECO amb patata

Fruita

Fruita ECO

Estofat de patates amb pastanga i pèsols

9

10

Filet de gall d'indi a la planxa amb enciam ECO i
olives

Truita de carbassó amb enciam ECO i
pastanaga

Iogurt ECO
Fruita
Pollastre al forn amb patata i carxofa laminada, Mongeta i patata amb oli, ou passat per aigua i
fruita
pa i iogurt
Arròs integral amb verduretes (patata,
mongeta, pastanaga i pèsol)

16

Crema de porro amb crostonets de pa
torrat

Espaguetis sense gluten a la carbonara
(amb crema de llet i bacó)

Consell del mes!

Divendres

4 Crema de mongeta seca, pastanaga i ceba 5

Arròs amb verduretes (patata, mongeta,
pastanaga i pèsol)

6

Truita francesa amb enciam eco i blat de moro

Bacallà al forn amb enciam ECO i olives

Filet de lluç a la planxa amb enciam ECO i
tomàquet

Fruita

Fruita ECO

Iogurt ECO

Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb
Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall
Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita
pastanaga ratllada i fruita
d'indi i fruita

Pizza sense gluten de verdures i gambes
Arròs a la cassola (amb sofregit de ceba i
porc)

Dijous

Dimecres

Fricandó de vedella amb verduretes i salseta
(tomata i ceba)

Orada al forn amb patata, carbassó i pebrot i
iogurt

Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador,
treball d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau
(pau@totoci.net/ 638.97.79.50)

17

Trinxat de patata, col i mongetes
blanques

11

Pasta sense gluten a l'aroma del pesto

12

Crema de carbassa amb pipes

13

Hamburguesa a la planxa amb xips

Lluç al forn amb amanida de canonges i balt de
moro

Estofat casolà de llenties ECO i arròs (amb
sofregit de tomata i ceba)

Fruita ECO
Pa sense gluten amb tomata, rap a la planxa
amb enciam, pastanaga i fruita

Fruita ECO
Crema de verdures, llonza de porc a la planxa i
fruita

Fruita

Pasta sense gluten amb oli

18

Pèsol, pastanaga i patata bullida amb un
rajolí d'oli

19

Pasta sense gluten amb salmó i gamba i fruita
Puré de patata al forn amb formatge

20

Filet de pollastre a la planxa de la cuinera amb
xampinyons saltejats amb all i julivert

Mongetes blanques amb arròs a la jardinera
(pastanaga, pèsol i mongeta)

Filet de lluç al forn amb enciam ECO i
pastanaga

Truita a la francesa amb enciam ECO i tomata

Salsitxes al forn amb pebrots i ceba

Iogurt ECO
Crema de carbassó, filet de gall d'indi amb pa
amb tomata i fruita

Fruita ECO
pasta sense gluten amb oli, llenguado a la
planxa amb enciam i fruita

Fruita
Bròquil verd amb patata i oli, bistec de cavall a
la planxa i fruita

Fruita
Cuscús amb verduretes, sardines a la planxa i
iogurt

Sopa Minestrone amb pasta sense gluten, truita
d'espinacs i fruita

Arròs a la cassola (amb sofregit de ceba i
porc)

23

Truita d'albergínia i ceba amb enciam ECO i
pastanaga

Espirals sense gluten a la napolitana amb
24
tomata natural

Patata i cigrons ECO bullits amb un rajolí
d'oli d'oliva

Lluç a la planxa amb enciam ECO i blat de moro

Filet de pollastre a la planxa amb enciam ECO i
olives

Bacallà al forn amb samfaina de verdures
(carbassó i albergínia)

Estofat casolà de llenties ECO i arròs (amb
sofregit de tomata i ceba)

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita

Iogurt ECO

Frutia

Salmó a la papillote amb patates al caliu i fruita

Crema de carbassó, truita francesa amb pa
sense gluten amb tomata i fruita

Patata i pastanaga bullida amb un rajolí
d'oli

30

Mandonguilles guisades amb pebrot i tomata

Fruita ECO

Crema de carbassó i pastanaga

25

Crema de pastanaga i carbassa

26

Minestra de verdures (pastanaga,
mongeta verda i pèsol)

Purè de patata, costelletes de conill a la planxa Bròquil verd amb patata i oli, bistec de vedella i Arròs bullit caldós, lluç a la planxa amb tomata
amb amanida i iogurt
fruita
amanida i fruita

31

Fesols saltejats amb panses, pinyons i alls
tendres

Iogurt ECO

Fruita

Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, sípia a
la planxa i fruita

Cuscús amb verduretes, filet de gall d'indi a la
panxa i fruita

27

Revisat per Cristina Planella Farrugia, col·legiada al Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya.
La fruita d'aquest mes serà: pera, poma, mandarina, plàtan i taronja.
Atenent-nos a la Llei 17/2001 de seguretat alimentària i nutrició, article 40, punt 5, únicament es farà una adaptació de menú pels alumnes amb al·lèrgies o intol·leràncies alimentàries
diagnosticades per especialistes i que mitjançant certificat mèdic corresponent acreditin la impossibilitat d'ingerir determinats aliments que perjudiquin la seva salut.

Fa poc vaig
descobrir els
mercats setmanals
als diferents pobles i
ciutats...
Ara ja em reservo
una horeta cada
dissabte al matí per
anar a visitar els
pagesos i comprar
fruites i hortalisses
per a tota la
setmana!
El producte de
proximitat té molts
avantatges:
· Frescor: passa
menys temps des de
la seva recol·lecció
fins al consum.
· Descens de la
petjada ecològica:
al no haver-lo de
transportar, no
necessitem
combustibles per a
moure'l.
· Economia local: els
pagesos locals
segueixen conreant.

MARÇ - SENSE GLUTEN NI LACTOSA

ESCOLA DE BORDILS
Dimarts

Dilluns
Puré de patata al forn sense formatge

2

Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador,
treball d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau
(pau@totoci.net/ 638.97.79.50)

Dijous

Dimecres

Mongeta verda i pastanaga bullida amb
un rajolí d'oli

3

Espaguetis sense gluten amb oli

4

Consell del mes!

Divendres

Crema de mongeta seca, pastanaga i ceba
(sense làctics)

5

Arròs amb verduretes (patata, mongeta,
pastanaga i pèsol)

6

Fricandó de vedella amb verduretes i salseta
(tomata i ceba)

Estofat casolà de cigrons ECO amb patata

Truita francesa amb enciam ECO i blat de moro

Bacallà al forn amb enciam ECO i olives

Filet de lluç a la planxa amb enciam ECO i
tomàquet

Fruita

Fruita ECO

Fruita

Fruita ECO

Iogurt sense lactosa

Orada al forn amb patata, carbassó i pebrot i
iogurt sense lactosa
Estofat de patates amb pastanga i pèsols

9

Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb
Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall
Pizza sense gluten de verdures i gambes i fruita
Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita
pastanaga ratllada i fruita
d'indi i fruita
Arròs a la cassola (amb sofregit de ceba i
porc)

10

Filet de gall d'indi a la planxa amb enciam ECO i
olives

Truita de carbassó amb enciam ECO i
pastanaga

Iogurt sense lactosa
Fruita
Pollastre al forn amb patata i carxofa laminada, Mongeta i patata amb oli, ou passat per aigua i
fruita
pa i iogurt de soja
Arròs integral amb verduretes (patata,
mongeta, pastanaga i pèsol)

16

Crema de porro i ceba (sense làctics ni
crostonets)

17

Trinxat de patata, col i mongetes
blanques

11

Pasta sense gluten a l'aroma del pesto

12

Crema de carbassa amb pipes (sense
làctics)

13

Hamburguesa a la planxa amb xips

Lluç al forn amb amanida de canonges i blat de
moro

Estofat casolà de llenties ECO i arròs (amb
sofregit de tomata i ceba)

Fruita ECO
Pa sense gluten amb tomata, rap a la planxa
amb enciam, pastanaga i fruita

Fruita ECO
Crema de verdures, llonza de porc a la planxa i
fruita

Fruita

Pasta sense gluten amb oli

18

Pèsol, pastanaga i patata bullida amb un
rajolí d'oli

19

Pasta sense gluten amb salmó i gamba i fruita
Puré de patata al forn sense formatge

20

Filet de pollastre a la planxa de la cuinera amb
xampinyons saltejats amb all i julivert

Mongetes blanques amb arròs a la jardinera
(pastanaga, pèsol i mongeta)

Filet de lluç al forn amb enciam ECO i
pastanaga

Truita a la francesa amb enciam ECO i tomata

Salsitxes al forn amb pebrots i ceba

Iogurt sense lactosa
Crema de carbassó, filet de gall d'indi amb pa
amb tomata i fruita

Fruita ECO
pasta sense gluten amb oli, llenguado a la
planxa amb enciam i fruita

Fruita
Bròquil verd amb patata i oli, bistec de cavall a
la planxa i fruita

Fruita
Cuscús amb verduretes, sardines a la planxa i
iogurt sense lactosa

Sopa Minestrone amb pasta sense gluten, truita
d'espinacs i fruita

Patata i cigrons ECO bullits amb un rajolí
d'oli d'oliva

Crema de pastanaga i carbassa (sense
làctics)

Arròs a la cassola (amb sofregit de ceba i
porc)

1

Truita d'albergínia i ceba amb enciam ECO i
pastanaga

Espirals sense gluten a la napolitana amb
tomata natural

Lluç a la planxa amb enciam ECO i blat de moro

Iogurt sense lactosa

Fruita

Salmó a la papillote amb patates al caliu i fruita

Crema de carbassó, truita francesa amb pa
sense gluten amb tomata i fruita

Patata i pastanaga bullida amb un rajolí
d'oli

Crema de carbassó i pastanaga (sense
làctics)

8

Mandonguilles (sense gluten ni lactosa)
guisades amb pebrot i tomata

2

3

4

Fruita ECO

Minestra de verdures (pastanaga,
mongeta verda i pèsol)

5

Filet de pollastre a la planxa amb enciam ECO i
olives

Bacallà al forn amb samfaina de verdures
(carbassó i albergínia)

Estofat casolà de llenties ECO i arròs (amb
sofregit de tomata i ceba)

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita

Purè de patata, costelletes de conill a la planxa Bròquil verd amb patata i oli, bistec de vedella i Arròs bullit caldós, lluç a la planxa amb tomata
amb amanida i iogurt de soja
fruita
amanida i fruita

9

Fesols saltejats amb panses, pinyons i alls
tendres

Iogurt sense lactosa

Fruita

Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, sípia a
la planxa i fruita

Cuscús amb verduretes, filet de gall d'indi a la
panxa i fruita

Revisat per Cristina Planella Farrugia, col·legiada al Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya.
La fruita d'aquest mes serà: pera, poma, mandarina, plàtan i taronja.
Atenent-nos a la Llei 17/2001 de seguretat alimentària i nutrició, article 40, punt 5, únicament es farà una adaptació de menú pels alumnes amb al·lèrgies o intol·leràncies alimentàries
diagnosticades per especialistes i que mitjançant certificat mèdic corresponent acreditin la impossibilitat d'ingerir determinats aliments que perjudiquin la seva salut.

Fa poc vaig
descobrir els
mercats setmanals
als diferents pobles i
ciutats...
Ara ja em reservo
una horeta cada
dissabte al matí per
anar a visitar els
pagesos i comprar
fruites i hortalisses
per a tota la
setmana!
El producte de
proximitat té molts
avantatges:
· Frescor: passa
menys temps des de
la seva recol·lecció
fins al consum.
· Descens de la
petjada ecològica:
al no haver-lo de
transportar, no
necessitem
combustibles per a
moure'l.
· Economia local: els
pagesos locals
segueixen conreant.

MARÇ - SENSE PORC

ESCOLA DE BORDILS
Dimarts

Dilluns
Puré de patata al forn amb formatge

2

Mongeta verda i pastanaga bullida amb
un rajolí d'oli

3

Estofat casolà de cigrons ECO amb patata

Fruita

Fruita ECO

Estofat de patates amb pastanga i pèsols

9

Truita de carbassó amb enciam ECO i tomata

10

Filet de gall d'indi a la planxa amb enciam ECO i
olives

Iogurt ECO
Fruita
Pollastre al forn amb patata i carxofa laminada, Mongeta i patata amb oli, ou passat per aigua i
fruita
pa i iogurt
Arròs integral amb verduretes (patata,
mongeta, pastanaga i pèsol)

16

Espaguetis integrals a la carbonara (amb
crema de llet i ceba)

Divendres

4 Crema de mongeta seca, pastanaga i ceba 5

Filet de lluç a la planxa amb enciam ECO i
tomàquet

Fruita

Fruita ECO

Iogurt ECO

Crema de porro i ceba amb crostonets de
17
pa torrat

Trinxat de patata, col i mongetes
blanques

11

Espirals a l'aroma del pesto

12

Estofat casolà de llenties ECO i arròs (amb
sofregit de tomata i ceba)

Fruita ECO
Pa amb tomata, rap a la planxa amb enciam,
pastanaga i fruita

Fruita ECO
Crema de verdures, llonza de porc a la planxa i
fruita

Fruita

Tallarines amb oli

18

Pèsol, pastanaga i patata bullida amb un
rajolí d'oli

19

Iogurt ECO
Crema de carbassó, filet de gall d'indi amb pa
amb tomata i fruita

Fruita ECO
Espirals de colors amb oli, llenguado a la planxa
amb enciam i fruita

Fruita
Bròquil verd amb patata i oli, bistec de cavall a
la planxa i fruita

Fruita
Cuscús amb verduretes, sardines a la planxa i
iogurt

Arròs a la cassola (amb sofregit de ceba i
pollastre)

Macarrons a la napolitana amb tomàquet
24
natural

Patata i cigrons ECO bullits amb un rajolí
d'oli d'oliva

Lluç a la planxa amb enciam ECO i blat de moro

Filet de pollastre a la planxa amb enciam ECO i
olives

25

Iogurt ECO

Fruita

Fruita ECO

Salmó a la papillote amb patates al caliu

Crema de carbassó, truita francesa amb pa amb
tomata i fruita

Sèmola, costelletes de conill a la planxa amb
amanida i iogurt

Pollastre a la planxa amb amanida d'enciam i
olives

Crema de carbassó i pastanaga

Crema de pastanaga i carbassa

26

Tallarines amb salmó i gamba i fruita
Puré de patata al forn amb formatge

Fruita ECO
Sopa Minestrone amb fideus, truita d'espinacs i
fruita
Minestra de verdures (pastanaga,
mongeta verda i pèsol)

Fruita
Cuscús amb verduretes, filet de gall d'indi a la
panxa i fruita

27

Bacallà al forn amb samfaina de verdures
(carbassó i albergínia)

Estofat casolà de llenties ECO i arròs (amb
sofregit de tomata i ceba)

Fruita ECO

Fruita

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de vedella i Arròs bullit caldós, lluç a la planxa amb tomata
fruita
amanida i fruita

Fesols saltejats amb panses, pinyons i alls
tendres

Iogurt ECO

20

Salsitxes de pollastre al forn amb pebrots i
ceba

31

Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, sípia a
la planxa i fruita

13

Lluç al forn amb amanida de canonges i blat de
moro

Truita a la francesa amb enciam ECO i tomata

30

Crema de carbassa amb pipes

Hamburguesa a la planxa amb xips

Filet de lluç al forn amb enciam ECO i
pastanaga

Patata i pastanaga bullida amb un rajolí
d'oli

6

Bacallà al forn amb enciam ECO i olives

Mongetes blanques amb arròs a la jardinera
(pastanaga, pèsol i mongeta)

Truita d'albergínia i ceba amb enciam ECO i
pastanaga

Arròs amb verduretes (patata, mongeta,
pastanaga i pèsol)

Truita francesa amb enciam eco i blat de moro

Filet de pollastre arrebossat de la cuinera amb
xampinyons saltejats amb all i julivert

23

Consell del mes!

Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb
Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall
Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita
pastanaga ratllada i fruita
d'indi i fruita

Pizza de verdures i gambes i fruita
Arròs a la cassola (amb sofregit de ceba i
pollastre)

Dijous

Dimecres

Fricandó de vedella amb verduretes i salseta
(tomata i ceba)

Orada al forn amb patata, carbassó i pebrot i
iogurt

Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador,
treball d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau
(pau@totoci.net/ 638.97.79.50)

Revisat per Cristina Planella Farrugia, col·legiada al Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya.
La fruita d'aquest mes serà: pera, poma, mandarina, plàtan i taronja.
Atenent-nos a la Llei 17/2001 de seguretat alimentària i nutrició, article 40, punt 5, únicament es farà una adaptació de menú pels alumnes amb al·lèrgies o intol·leràncies alimentàries
diagnosticades per especialistes i que mitjançant certificat mèdic corresponent acreditin la impossibilitat d'ingerir determinats aliments que perjudiquin la seva salut.

Fa poc vaig
descobrir els
mercats setmanals
als diferents pobles i
ciutats...
Ara ja em reservo
una horeta cada
dissabte al matí per
anar a visitar els
pagesos i comprar
fruites i hortalisses
per a tota la
setmana!
El producte de
proximitat té molts
avantatges:
· Frescor: passa
menys temps des de
la seva recol·lecció
fins al consum.
· Descens de la
petjada ecològica:
al no haver-lo de
transportar, no
necessitem
combustibles per a
moure'l.
· Economia local: els
pagesos locals
segueixen conreant.

