MARÇ BASAL

ESCOLA DE BORDILS
Dilluns
Fideuada amb sofregit de ceba i
verdures

Dimarts
1

2

Lluç al forn amb enciam ECO i
pastanaga

Truita de pernil amb enciam ECO,
canonges i olives

Iogurt ECO

Fruita ECO

Puré de patata, remenat d'ou amb escarola i blat Bledes i patates saltejades amb oli, hamburguesa
de moro i fruita
de vedella i iogurt

Puré de patata al forn amb
formatge

8

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

Mongeta verda i pastanaga
9
bullida amb un rajolí d'oli
Truita de patata i pastanaga amb
farina de cigrons amb enciam ECO i
blat de moro
Fruita ECO

Orada al forn amb patata, carbassó i pebrot i
iogurt

Espirals a l'aroma del pesto

15

Lluç al forn amb amanida de canonges
i blat de moro

Patata, pastanaga i mongeta
tendra bullida

3

Llom al forn amb salsa de formatge

16

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

Divendres

Crema de porro i carbassa amb
pipes de carbassa

4

Lassanya de llenties amb salsa de
tomata

Patata i cigrons ECO bullits amb
un rajolí d'oli
Botifarra al forn amb enciam ECO

Fruita

Fruita

Fruita ECO

Minestra de verdures amb formatge, rap a la
planxa amb tomata amanida i fruita

Carxofes al forn, cuixa de pollastre a la planxa
amb pa i fruita

Espaguetis integrals a la
bolonyesa amb soja texturitzada 10
ECO
Pernilets de pollastre al forn amb
ceba i pastanaga
Fruita

Crema de mongeta seca,
pastanaga i ceba

11

Bacallà al forn amb enciam ECO i
olives

Filet de lluç a la planxa amb enciam
ECO i tomàquet
Iogurt ECO

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita

Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall
d'indi i fruita

Truita de carbassó amb enciam ECO i
pastanaga

Crema de carbassa amb pipes

Fruita

Fruita ECO

Iogurt ECO

Fruita

Mongeta i patata amb oli, ou passat per aigua i
pa i iogurt

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

Pollastre al forn amb patata i carxofa laminada,
fruita

Tallarines amb salmó i gamba i fruita

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

23

Estofat casolà de cigrons ECO amb
patata
Fruita ECO

Tallarines amb oli

24

Filet de lluç al forn amb enciam ECO i Truita a la francesa amb enciam ECO i
pastanaga
tomata
Fruita

Espirals de colors amb oli, llenguado a la planxa Bròquil verd amb patata i oli, bistec de cavall a la
amb enciam i fruita
planxa i fruita

29

30

VACANCES DE SETMANA SANTA

El menú inclou servei de pa.
Els dimecres es donarà el pa integral.

Pèsol, pastanaga i patata bullida
25
amb un rajolí d'oli

31

19

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

Fruita ECO

Crema de porro amb crostonets
de pa torrat

12

Fruita ECO

Trinxat de patata, col i mongetes
Estofat de patates amb pastanaga
17
18
blanques
i pèsols
Hamburguesa a la planxa amb xips

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

Crema de verdures, llonza de por a la planxa i
fruita

Arròs integral amb verduretes
(patata, mongeta, pastanaga i 22
pèsol)
Filet de pollastre arrebossat de la
cuinera amb xampinyons saltejats
amb all i julivert
Iogurt ECO

5

Arròs amb bolets, truita a la francesa amb
enciam i olives i fruits secs

Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb
pastanaga ratllada i fruita

Pizza de verdures i gambes

Amanida verda de temporada
amb formatge i fruits secs

Dijous

Dimecres

Arròs amb salsa de tomata
natural

Consell del mes!

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)

Puré de patata al forn amb
formatge

26

Salsitxes al forn amb pebrots i ceba

Fruita

Fruita ECO

Cuscús amb verduretes, sardines a la planxa i
iogurt

Sopa Minestrone amb fideus, truita d'espinacs i
fruita

A part de la cuina,
m'encanta fer
esport. I per estar
ben en forma, a
més d'entrenar o
jugar sovint, és
importantíssima
una bona
alimentació.
Després d'entrenar,
el meu cos
necessita 3
nutrients per a
recuperar-se.
Seguiu llegint, que
quan acabeu
tindreu claríssims
quins són!
· Carbohidrats: la
benzina del nostre
cos. Ho trobem en
els cerals i derivats,
i després
d'entrenar, ho
podeu prendre en
forma d'entrepà.
· Proteïna: ajudarà
als meus músculs a
crèixer més i més.
Podem menjar-la
amb el formatge
fresc, pernil salat o
llegums.
· Aigua: recuperar
els líquids perduts
és important.

MARÇ VEGETARIÀ

ESCOLA DE BORDILS
Dilluns
Fideuada amb sofregit de ceba i
verdures

Dimarts
1

Arròs amb salsa de tomata
natural

Dimecres
2

Consell del mes!

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)

Patata, pastanaga i mongeta
tendra bullida

Dijous
3

Divendres

Crema de porro i carbassa amb
pipes de carbassa

4

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

5

Tofu amb espècies al forn amb
enciam ECO i pastanaga

Truita a la francesa amb enciam ECO,
canonges i olives

Seità a la planxa amb salsa de
formatge

Lassanya de llenties amb salsa de
tomata

Hamburguesa vegetal amb enciam
ECO

Iogurt ECO

Fruita ECO

Fruita

Fruita

Fruita ECO

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

8

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

Espirals a l'aroma de pesto

15

Mongeta verda i pastanaga
9
bullida amb un rajolí d'oli
Truita de patata i pastanaga amb
farina de cigrons amb enciam ECO i
blat de moro
Fruita ECO

Amanida verda de temporada
amb formatge i fruits secs

16

Tofu al forn amb amanida de
canonges i blat de moro

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

Fruita ECO

Fruita

Tallarines amb oli

Crema porro i ceba amb
crostonets de pa torrat

22

23

Estofat casolà de cigrons ECO amb
patata

Fruita

Fruita ECO

30

VACANCES DE SETMANA SANTA

El menú inclou servei de pa.
Els dimecres es donarà el pa integral.

Fruita

Fruita ECO

Trinxat de patata, col i mongetes
17
blanques

Estofat de patates amb pèsols i
pastanaga

18

Iogurt ECO

Arròs integral amb verduretes
Patata, pastanaga i patata bullida
25
(patata, mongeta, pastanaga i 24
amb un rajolí d'oli
pèsol)
Llom de seità arrebossat de la cuinera
Truita francesa amb enciam ECO i
amb xampinyons saltejats amb all i
tomata
julivert
Iogurt ECO
Fruita

31

Puré de patata al forn amb
formatge

12

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

Hamburguesa vegetal a la planxa amb Truita de carbassó amb enciam ECO i
xips
pastanaga
Fruita ECO

Seità al forn amb enciam ECO i
pastanaga

29

Espaguetis integrals a la
Crema de mongeta seca,
11
bolonyesa de soja texturitzada 10
pastanaga i ceba
ECO
Llom de seità al forn amb ceba i
Llom de seità al forn amb enciam ECO
pastanaga
i olives

Crema de carabassa amb pipes

19

Estofat casolà de llenties ECO i arròs
Fruita

26

BUFFET LLIURE de l'ESCOLA de
BORDILS!

A part de la cuina,
m'encanta fer
esport. I per estar
ben en forma, a
més d'entrenar o
jugar sovint, és
importantíssima
una bona
alimentació.
Després d'entrenar,
el meu cos
necessita 3
nutrients per a
recuperar-se.
Seguiu llegint, que
quan acabeu
tindreu claríssims
quins són!
· Carbohidrats: la
benzina del nostre
cos. Ho trobem en
els cerals i derivats,
i després
d'entrenar, ho
podeu prendre en
forma d'entrepà.
· Proteïna: ajudarà
als meus músculs a
crèixer més i més.
Podem menjar-la
amb el formatge
fresc, pernil salat o
llegums.
· Aigua: recuperar
els líquids perduts
és important.
Vinga, a entrenar!

MARÇ - S/GLUTEN

ESCOLA DE BORDILS
Dilluns
Fideuada sense gluten amb
sofregit de ceba i verdures

Dimarts
1

Dimecres

Arròs amb salsa de tomata
natural

2

Lluç al forn amb enciam ECO i
pastanaga

Truita de pernil amb enciam ECO,
canonges i olives

Iogurt ECO

Fruita ECO

Puré de patata, remenat d'ou amb escarola i blat Bledes i patates saltejades amb oli, hamburguesa
de moro i fruita
de vedella i iogurt

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

8

Filet de lluç a la planxa amb enciam
ECO i tomàquet
Iogurt ECO
Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall
d'indi i fruita

Pasta sense gluten a l'aroma del
15
pesto
Lluç al forn amb amanida de canonges
i balt de moro

Mongeta verda i pastanaga
9
bullida amb un rajolí d'oli
Truita de patata i pastanaga amb
farina de cigrons amb enciam ECO i
blat de moro
Fruita ECO
Pizza sense gluten de verdures i gambes

Amanida verda de temporada
amb formatge i fruits secs

16

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

Fruita ECO

Fruita

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

Mongeta i patata amb oli, ou passat per aigua i
pa i iogurt

Pasta sense gluten amb oli

22

Crema de porro amb crostonets
de pa torrat

23

Filet de lluç al forn amb enciam ECO i
pastanaga

Estofat casolà de cigrons ECO amb
patata

Fruita

Fruita ECO

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de cavall a la pasta sense gluten amb oli, llenguado a la planxa
planxa i fruita
amb enciam i fruita

29

30

VACANCES DE SETMANA SANTA

El menú inclou servei de pa.
Els dimecres es donarà el pa integral.

Consell del mes!

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

Patata, pastanaga i mongeta
tendra bullida

3

Llom al forn amb salsa de formatge

Divendres

Crema de porro i carbassa amb
pipes de carbassa

4

Lassanya de llenties amb salsa de
tomata

Patata i cigrons ECO bullits amb
un rajolí d'oli

5

Botifarra al forn amb enciam ECO

Fruita

Fruita

Fruita ECO

Arròs amb bolets, truita a la francesa amb
enciam i olives i fruits secs

Minestra de verdures amb formatge, rap a la
planxa amb tomata amanida i fruita

Carxofes al forn, cuixa de pollastre a la planxa
amb pa sense gluten i fruita

Espaguetis sense gluten a la
bolonyesa de soja texturitzada 10
ECO
Pernilets de pollastre al forn amb
ceba i pastanaga

Crema de mongeta seca,
pastanaga i ceba

11

Puré de patata al forn amb
formatge

12

Bacallà al forn amb enciam ECO i
olives

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

Fruita

Fruita ECO

Fruita

Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb
pastanaga ratllada i fruita

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita

Orada alforn, carbassó, pebrot i iogurt

Trinxat de patata, col i mongetes
17
blanques

Estofat de patates amb pèsols i
pastanaga

18

Hamburguesa a la planxa amb xips

Truita de carbassó amb enciam ECO i
pastanaga

Fruita ECO

Iogurt ECO

Pa sense gluten amb tomata, rap a la planxa amb Pollastre al forn amb patata i carxofa laminada i
enciam, pastanaga i fruita
fruita

Arròs integral amb verduretes
Pèsol, pastanaga i patata bullida
25
(patata, mongeta, pastanaga i 24
amb un rajolí d'oli
pèsol)
Filet de pollastre a la planxa de la
Truita a la francesa amb enciam ECO i
cuinera amb xampinyons saltejats
tomata
amb all i julivert
Iogurt ECO
Fruita

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

31

Cuscús amb verduretes, sardines a la planxa i
iogurt

Crema de carbassa amb pipes

19

Estofat casolà de llenties ECO i arròs
(amb sofregit de tomata i ceba)
Fruita
Pasta sense gluten amb salmó i gamba i fruita

26

BUFFET LLIURE de l'ESCOLA de
BORDILS!
Sopa Minestrone amb pasta sense gluten, truita
d'espinacs i fruita

A part de la cuina,
m'encanta fer
esport. I per estar
ben en forma, a
més d'entrenar o
jugar sovint, és
importantíssima
una bona
alimentació.
Després d'entrenar,
el meu cos
necessita 3
nutrients per a
recuperar-se.
Seguiu llegint, que
quan acabeu
tindreu claríssims
quins són!
· Carbohidrats: la
benzina del nostre
cos. Ho trobem en
els cerals i derivats,
i després
d'entrenar, ho
podeu prendre en
forma d'entrepà.
· Proteïna: ajudarà
als meus músculs a
crèixer més i més.
Podem menjar-la
amb el formatge
fresc, pernil salat o
llegums.
· Aigua: recuperar
els líquids perduts
és important.
Vinga, a entrenar!

MARÇ - S/GLUTEN NI LACTOSA

ESCOLA DE BORDILS
Dilluns
Fideuada sense gluten amb
sofregit de ceba i verdures

Dimarts
1

Dimecres

Arròs amb salsa de tomata
natural

2

Lluç al forn amb enciam ECO i
pastanaga

Truita de pernil amb enciam ECO,
canonges i olives

Iogurt sense lactosa

Fruita ECO

Puré de patata, remenat d'ou amb escarola i blat Bledes i patates saltejades amb oli, hamburguesa
de moro i fruita
de vedella i iogurt

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

8

Filet de lluç a la planxa amb enciam
ECO i tomàquet
Iogurt sense lactosa
Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall
d'indi i fruita

Pasta sense gluten a l'aroma del
15
pesto
Lluç al forn amb amanida de canonges
i blat de moro

Mongeta verda i pastanaga
9
bullida amb un rajolí d'oli
Truita de patata i pastanaga amb
farina de cigrons amb enciam ECO i
blat de moro
Fruita ECO
Pizza sense gluten de verdures i gambes i fruita

Amanida verda de temporada
amb formatge i fruits secs

16

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

Fruita ECO

Fruita

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

Mongeta i patata amb oli, ou passat per aigua i
pa i iogurt de soja

Pasta sense gluten amb oli

22

Crema de porro i ceba (sense
làctics ni crostonets)

23

Filet de lluç al forn amb enciam ECO i
pastanaga

Estofat casolà de cigrons ECO amb
patata

Fruita

Fruita ECO

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de cavall a la pasta sense gluten amb oli, llenguado a la planxa
planxa i fruita
amb enciam i fruita

29

30

VACANCES DE SETMANA SANTA

El menú inclou servei de pa.
Els dimecres es donarà el pa integral.

Consell del mes!

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

Patata, pastanaga i mongeta
tendra bullida

3

Divendres

Crema de porro i carbassa amb
pipes de carbassa (sense làctics)

4

Lassanya sense gluten amb salsa de
tomata de llenties

Llom al forn amb enciam ECO

Patata i cigrons ECO bullits amb
un rajolí d'oli

5

Botifarra al forn amb enciam ECO

Fruita

Fruita

Fruita ECO

Arròs amb bolets, truita a la francesa amb
enciam i olives i fruits secs

Minestra de verdures amb formatge, rap a la
planxa amb tomata amanida i fruita

Carxofes al forn, cuixa de pollastre a la planxa
amb pa sense gluten i fruita

Espaguetis sense gluten a la
bolonyesa de soja texturitzada 10
ECO
Pernilets de pollastre al forn amb
ceba i pastanaga

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

11

Puré de patata al forn sense
formatge

12

Bacallà al forn amb enciam ECO i
olives

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

Fruita

Fruita ECO

Fruita

Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb
pastanaga ratllada i fruita

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita

Orada al forn, carbassó, pebrot i iogurt

Trinxat de patata, col i mongetes
17
blanques

Estofat de patates amb pèsols i
pastanaga

18

Hamburguesa a la planxa amb xips

Truita de carbassó amb enciam ECO i
pastanaga

Fruita ECO

Iogurt ECO

Pa sense gluten amb tomata, rap a la planxa amb Pollastre al forn amb patata i carxofa laminada i
enciam, pastanaga i fruita
fruita

Arròs integral amb verduretes
Pèsol, pastanaga i patata bullida
25
(patata, mongeta, pastanaga i 24
amb un rajolí d'oli
pèsol)
Filet de pollastre a la planxa de la
Truita a la francesa amb enciam ECO i
cuinera amb xampinyons saltejats
tomata
amb all i julivert
Iogurt sense lactosa
Fruita

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

31

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

Crema de carbassa amb pipes
(sense làctics)

19

Estofat casolà de llenties ECO i arròs
(amb sofregit de tomata i ceba)
Fruita
Pasta sense gluten amb salmó i gamba i fruita

26

BUFFET LLIURE de l'ESCOLA de
BORDILS!
Sopa Minestrone amb pasta sense gluten, truita
d'espinacs i fruita

A part de la cuina,
m'encanta fer
esport. I per estar
ben en forma, a
més d'entrenar o
jugar sovint, és
importantíssima
una bona
alimentació.
Després d'entrenar,
el meu cos
necessita 3
nutrients per a
recuperar-se.
Seguiu llegint, que
quan acabeu
tindreu claríssims
quins són!
· Carbohidrats: la
benzina del nostre
cos. Ho trobem en
els cerals i derivats,
i després
d'entrenar, ho
podeu prendre en
forma d'entrepà.
· Proteïna: ajudarà
als meus músculs a
crèixer més i més.
Podem menjar-la
amb el formatge
fresc, pernil salat o
llegums.
· Aigua: recuperar
els líquids perduts
és important.

MARÇ - SENSE LACTOSA

ESCOLA DE BORDILS
Dilluns
Fideuada (amb sofregit de cba i
verdures)

Dimarts
1

Dimecres

Arròs amb salsa de tomata
natural

2

Lluç al forn amb enciam ECO i
pastanaga

Truita de pernil amb enciam ECO,
canonges i olives

Iogurt sense lactosa

Fruita ECO

Puré de patata, remenat d'ou amb escarola i blat Bledes i patates saltejades amb oli, hamburguesa
de moro i fruita
de vedella i iogurt

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

8

Filet de lluç a la planxa amb enciam
ECO i tomàquet
Iogurt sense lactosa
Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall
d'indi i fruita

Espirals a l'aroma del pesto

15

Lluç al forn amb amanida de canonges
i blat de moro

Mongeta verda i pastanaga
9
bullida amb un rajolí d'oli
Truita de patata i pastanaga amb
farina de cigrons amb enciam ECO i
blat de moro
Fruita ECO
Pizza de verdures i gambes i fruita

Amanida verda de temporada
amb formatge i fruits secs

16

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

Dijous

Patata, pastanaga i mongeta
tendra bullida

3

Divendres

Crema de porro i carbassa amb
pipes de carbassa (sense làctics)

4

Lassanya de llenties amb salsa de
tomata

Llom al forn amb enciam ECO

Patata i cigrons ECO bullits amb
un rajolí d'oli

Fruita

Fruita

Fruita ECO

Arròs amb bolets, truita a la francesa amb
enciam i olives i fruits secs

Minestra de verdures amb formatge, rap a la
planxa amb tomata amanida i fruita

Carxofes al forn, cuixa de pollastre a la planxa
amb pa i fruita

Espaguetis integrals a la
bolonyesa de soja texturitzada 10
ECO
Pernilets de pollastre al forn amb
ceba i pastanaga

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

11

Puré de patata al forn sense
formatge

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

Fruita

Fruita ECO

Fruita

Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb
pastanaga ratllada i fruita

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita

Orada al forn, carbassó, pebrot i iogurt

Trinxat de patata, col i mongetes
17
blanques
Hamburguesa a la planxa amb xips

Estofat de patates amb pèsols i
pastanaga

18

Truita de carbassó amb enciam ECO i
pastanaga

Crema de carbassa amb pipes
(sense làctics)

Fruita

Fruita ECO

Iogurt ECO

Fruita

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

Pollastre al forn amb patata i carxofa laminada i
fruita

Tallarines amb salmó i gamba i fruita

23

Filet de lluç al forn amb enciam ECO i
Estofat casolà de cigrons amb patata
pastanaga
Fruita

Fruita ECO

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de cavall a la Espirals de colors amb oli, llenguado a la planxa
planxa i fruita
amb enciam i fruita

29

30

VACANCES DE SETMANA SANTA

El menú inclou servei de pa.
Els dimecres es donarà el pa integral.

Arròs integral amb verduretes
Pèsol, pastanaga i patata bullida
25
(patata, mongeta, pastanaga i 24
amb un rajolí d'oli
pèsol)
Filet de pollastre arrebossat de la
Truita a la francesa amb enciam ECO i
cuinera amb xampinyons saltejats
tomata
amb all i julivert
Iogurt sense lactosa
Fruita
Crema de carbassó, filet de gall d'indi amb pa
amb tomata i fruita

31

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

19

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

Mongeta i patata amb oli, ou passat per aigua i
pa i iogurt sense lactosa

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

12

Bacallà al forn amb enciam ECO i
olives

Fruita ECO

22

5

Botifarra al forn amb enciam ECO

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

Tallarines amb oli

Consell del mes!

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)
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BUFFET LLIURE de l'ESCOLA de
BORDILS!
Sopa Minestrone amb fideus, truita d'espinacs i
fruita

A part de la cuina,
m'encanta fer
esport. I per estar
ben en forma, a
més d'entrenar o
jugar sovint, és
importantíssima
una bona
alimentació.
Després d'entrenar,
el meu cos
necessita 3
nutrients per a
recuperar-se.
Seguiu llegint, que
quan acabeu
tindreu claríssims
quins són!
· Carbohidrats: la
benzina del nostre
cos. Ho trobem en
els cerals i derivats,
i després
d'entrenar, ho
podeu prendre en
forma d'entrepà.
· Proteïna: ajudarà
als meus músculs a
crèixer més i més.
Podem menjar-la
amb el formatge
fresc, pernil salat o
llegums.
· Aigua: recuperar
els líquids perduts
és important.

MARÇ - SENSE PORC

ESCOLA DE BORDILS
Dilluns
Fideuada (amb sofregit de ceba i
verdures)

Dimarts
1

Arròs amb salsa de tomata
natural

Dimecres
2

Lluç al forn amb enciam ECO i
pastanaga

Truita a la francesa amb enciam ECO,
canonges i olives

Iogurt ECO

Fruita ECO

Puré de patata, remenat d'ou amb escarola i blat Bledes i patates saltejades amb oli, hamburguesa
de moro i fruita
de vedella i iogurt

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

8

Filet de lluç a la planxa amb enciam
ECO i tomàquet
Iogurt ECO

Mongeta verda i pastanaga
9
bullida amb un rajolí d'oli
Truita de patata i pastanaga amb
farina de cigrons amb enciam ECO i
blat de moro
Fruita ECO

Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall
d'indi i fruita

Espirals a l'aroma del pesto

15

Lluç al forn amb amanida de canonges
i blat de moro

Pizza de verdures i gambes i fruita

Amanida verda de temporada
amb formatge i fruits secs

16

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

Dijous

Patata, pastanaga i mongeta
tendra bullida

3

Pollastre a la planxa amb salsa de
formatge

Divendres

Crema de porro i carbassa amb
pipes de carbassa

4

Lassanya de llenties amb salsa de
tomata

Patata i cigrons ECO bullits amb
un rajolí d'oli

Fruita

Fruita

Fruita ECO

Arròs amb bolets, truita a la francesa amb
enciam i olives i fruits secs

Minestra de verdures amb formatge, rap a la
planxa amb tomata amanida i fruita

Carxofes al forn, cuixa de pollastre a la planxa
amb pa i fruita

Espaguetis integrals a la
bolonyesa de soja texturitzada 10
ECO
Pernilets de pollastre al forn amb
ceba i pastanaga

Crema de mongeta seca,
pastanaga i ceba

11

Puré de patata al forn amb
formatge

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

Fruita

Fruita ECO

Fruita

Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb
pastanaga ratllada i fruita

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita

Orada al forn, carbassó, pebrot i iogurt

Trinxat de patata, col i mongetes
17
blanques
Hamburguesa a la planxa amb xips

Estofat de patates amb pèsols i
pastanaga

18

Truita de carbassó amb enciam ECO i
pastanaga

Crema de carbassa amb pipes

Fruita

Fruita ECO

Iogurt ECO

Fruita

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

Pollastre al forn amb patata i carxofa laminada i
fruita

Tallarines amb salmó i gamba i fruita

23

Filet de lluç al forn amb enciam ECO i
pastanaga

Estofat casolà de cigrons ECO amb
patata

Fruita

Fruita ECO

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de cavall a la Espirals de colors amb oli, llenguado a la planxa
planxa i fruita
amb enciam i fruita

29

30

VACANCES DE SETMANA SANTA

El menú inclou servei de pa.
Els dimecres es donarà el pa integral.

Arròs integral amb verduretes
Pèsol, pastanaga i patata bullida
25
(patata, mongeta, pastanaga i 24
amb un rajolí d'oli
pèsol)
Filet de pollastre arrebossat de la
Truita a la francesa amb enciam ECO i
cuinera amb xampinyons saltejats
tomata
amb all i julivert
Iogurt ECO
Fruita
Crema de carbassó, filet de gall d'indi amb pa
amb tomata i fruita

31

Cuscús amb verduretes, sardines a la planxa i
iogurt

19

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

Mongeta i patata amb oli, ou passat per aigua i
pa i iogurt

Crema de porro i ceba amb
crostonets de pa torrat

12

Bacallà al forn amb enciam ECO i
olives

Fruita ECO

22

5

Salsitxes de pollastre al forn amb
enciam ECO

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

Tallarines amb oli

Consell del mes!

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)

26

BUFFET LLIURE de l'ESCOLA de
BORDILS!
Sopa Minestrone amb fideus, truita d'espinacs i
fruita

A part de la cuina,
m'encanta fer
esport. I per estar
ben en forma, a més
d'entrenar o jugar
sovint, és
importantíssima una
bona alimentació.
Després d'entrenar,
el meu cos necessita
3 nutrients per a
recuperar-se. Seguiu
llegint, que quan
acabeu tindreu
claríssims quins són!
· Carbohidrats: la
benzina del nostre
cos. Ho trobem en
els cerals i derivats, i
després d'entrenar,
ho podeu prendre en
forma d'entrepà.
· Proteïna: ajudarà
als meus músculs a
crèixer més i més.
Podem menjar-la
amb el formatge
fresc, pernil salat o
llegums.
· Aigua: recuperar
els líquids perduts és
important.
Vinga, a entrenar!

