BASAL - DESEMBRE

ESCOLA DE BORDILS
Dilluns

Dimecres

Dimarts

Dijous

Trinxat de patata, col i mongetes
blanques ECO

1

Hambuguesa de llegums amb
carabassó arrebossat al forn

6

Divendres

Espirals integrals a l'aroma del
pesto a banda

2

Fruita + Coca de Iogurt*

Fruita ECO

Fruita

sopa d’arròs, peix blanc, amanida i fruita

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

Tallarines amb salmó i gamba i fruita

8

FESTIU

Arròs integral amb verduretes
9
(mongeta, pastanaga i pèsol)
Filet de pollastre arrebossat de la
cuinera amb xampinyons naturals
saltejats amb all i julivert
Iogurt ECO

Iogurt ECO

Fruita

Crema de carbassó, truita francesa amb pa amb
Verdura al vapor, gall d'indi amb amanida i fruita
tomata i fruita

Patata i pastanaga bullida amb un
20
rajolí d'oli
Lluç al forn amb enciam ECO,
pastanaga i remolatxa ratllada
Iogurt ECO
Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, ou
amanida i fruita

Crema de carbassó i pastanaga

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

Crema de pastanaga i carbassa

Crema de porro amb crostonets
de pa torrat

10

Estofat casolà de cigrons ECO amb
patata
Fruita ECO

16

Peix fresc de mercat amb patates a
daus al forn

Minestra de verdures (pastanaga,
17
mongeta verda i pèsol)
Parmentier de patata amb llit d'
Azukis i amanida verda

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita + Coca de Pastanaga*

Sèmola, peix amb amanida i fruita

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de vedella i
fruita

torrada amb escalivada i formatge amb nous i
fruita

22

MENÚ ESPECIAL DE NADAL
VOTACIÓ DELS INFANTS

23

24

VACANCES DE NADAL

Cuscús amb verduretes, conill i fruita

27

28

29

VACANCES DE NADAL

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista cristina Planella Farrugia (CAT020).

(*)El
Elsservei
dies deinclou
Fruita+Coca
aiguacasolana
i pa. no es serveix pa

15

Filet de pollastre a la planxa amb
enciam ECO i olives

21

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

3

Espirals de colors amb oli,gall d'indi amaniada i
fruita

Crema de carbassó, truita patates, fruita

Macarrons integrals a la
Arròs amb verduretes i salsa de
13 napolitana amb tomata natural a 14
soja ECO
banda
Truita d'albergínia i ceba amb enciam Lluç a la planxa amb enciam ECO i
ECO i pastanaga
cogombre

Crema de carbassa amb pipes

Lluç al forn amb amanida de canonges Salsitxes al forn amb pebrots, patata i
i cogombre
ceba

7

FESTIU
DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

FESTIU

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)

El pà serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres.
(*) Els dies de Fruita i Coca casolana no es serveix pa.

30

31

A casa sempre hi
tinc un parell de
fiambreres de caldo
al congelador.
Com? Que voleu
saber com el faig?
És molt fàcil!
Dissabte al matí
vaig al mercat, i
compro porro,
pastanagues, api,
nap i xirivíes, i
també alguna cosa
de carn, carcasses
de pollastre, un
parell de cuixes i
algun òs de porc o
de vedella. Si
m'animo, també
compro carn picada
per fer pilota. A la
tarda, tot ha de
bullir moltes hores,
primer la carn i
després la verdura.
Mentre bull, el vaig
provant. Afegeixo
una mica de sal
quan cal i quan ja
m'agrada, el colo, el
deixo refredar i cap
al congelador!
Que aprofiti!

VEGETARIÀ - DESEMBRE

ESCOLA DE BORDILS
Dilluns

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)

Dimecres

Dimarts

Trinxat de patata, col i mongetes
blanques ECO

6

1

27

Fruita ECO

Fruita

8

Fruita ECO

22

MENÚ ESPECIAL DE NADAL
VOTACIÓ DELS INFANTS

28

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista cristina Planella Farrugia (CAT020).
El pà serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres.
(*) Els dies de Fruita i Coca casolana no es serveix pa.

Arròs integral amb verduretes
9
(mongeta, pastanaga i pèsol)
Filet de tofu arrebossat de la cuinera
amb xampinyons naturals saltejats
amb all i julivert
Iogurt ECO

Crema de pastanaga i carbassa

16

Crema de porro amb crostonets
de pa torrat

3

10

Estofat casolà de cigrons ECO amb
patata
Fruita ECO

Minestra de verdures (pastanaga,
17
mongeta verda i pèsol)

Seità amb patates a daus al forn

Parmentier de patata amb llit d'
Azukis i amanida verda

Fruita ECO

Fruita + Coca de Pastanaga*

23

24

VACANCES DE NADAL

29

VACANCES DE NADAL

(*)El
Elsservei
dies deinclou
Fruita+Coca
aiguacasolana
i pa. no es serveix pa

Crema de carbassa amb pipes

Fruita + Coca de Iogurt*

Macarrons integrals a la
Amanida variada (enciam ECO,
13 napolitana amb tomata natural a 14
15
pastanaga, tomata, poma i nous)
banda
Truita d'albergínia i ceba amb enciam
Tofu a la planxa amb amanida
Patata i cigrons ECO bullits amb un
ECO i pastanaga
d'enciam ECO i cogombre
rajolí d'oli d'oliva

Patata i pastanaga bullida amb un
20 Crema de carbassó i pastanaga 21
rajolí d'oli
Seità macerat amb espècies al forn Mongetes blanques ECO amb arròs a
amb enciam ECO, pastanaga i
la jardinera (pastanaga, pèsol i
remolatxa ratllada
mongeta)
Iogurt ECO
Fruita

2

Salsitxes vegetals al forn amb
pebrots, patata i ceba

FESTIU

Fruita

Espirals integrals a l'aroma del
pesto a banda

Filet de seità al forn amb amanida de
canonges i cogombre

Arròs amb verduretes i salsa de
soja ECO

Iogurt ECO

Divendres

Hambuguesa de llegums amb
carabassó arrebossat al forn

7

FESTIU
DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

FESTIU

Dijous

Consell del mes!

30

31

A casa sempre hi
tinc un parell de
fiambreres de
caldo al
congelador.
Com? Que voleu
saber com el faig?
És molt fàcil!
Dissabte al matí
vaig al mercat, i
compro porro,
pastanagues, api,
nap i xirivíes, i
també alguna cosa
de carn, carcasses
de pollastre, un
parell de cuixes i
algun òs de porc o
de vedella. Si
m'animo, també
compro carn
picada per fer
pilota. A la tarda,
tot ha de bullir
moltes hores,
primer la carn i
després la verdura.
Mentre bull, el vaig
provant. Afegeixo
una mica de sal
quan cal i quan ja
m'agrada, el colo,
el deixo refredar i
cap al congelador!
Que aprofiti!

SENSE GLUTEN - DESEMBRE

ESCOLA DE BORDILS
Dimarts

Dilluns

Dijous

Dimecres
Trinxat de patata, col i mongetes
blanques ECO

1

Hambuguesa de llegums amb
carabassó arrebossat al forn

6

Divendres

Espirals integrals sense gluten
amb pesto a banda

2

Fruita ECO

Fruita

Sopa d’arròs, peix blanc, amanida i fruita

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

Tallarines sense gluten amb salmó i gamba i
fruita

8

FESTIU

Macarrons integrals sense gluten
a la napolitana amb tomata
14
natural a banda
Truita d'albergínia i ceba amb enciam Lluç a la planxa amb enciam ECO i
ECO i pastanaga
cogombre
13

Iogurt ECO

Fruita

Crema de carbassó, truita francesa amb pa amb
Verdura al vapor., gall d'indi amb amanida i fruita
tomata i fruita

Patata i pastanaga bullida amb un
20
rajolí d'oli
Lluç al forn amb enciam ECO i
pastanaga i remolatxa ratllada
Iogurt ECO
Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, ou
amanida i fruita

Crema de carbassó i pastanaga

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

15

Filet de pollastre a la planxa amb
enciam ECO i olives

Arròs integral amb verduretes
Crema de porro amb crostonets
9
10
(mongeta, pastanaga i pèsol)
de pa torrat sense gluten
Filet de pollastre arrebossat sense
Estofat casolà de cigrons ECO amb
gluten de la cuinera amb xampinyons
patata
naturals saltejats amb all i julivert
Iogurt ECO
Fruita ECO
Espirals de colors sense gluten amb oli,gall dindi
amaniada i fruita

Crema de pastanaga i carbassa

16

Peix fresc de mercat amb patates a
daus al forn

Minestra de verdures (pastanaga,
17
mongeta verda i pèsol)
Parmentier de patata amb llit d'
Azukis i amanida verda

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita + Coca de Pastanaga*

Sèmola sense gluten, peix amb amanida i fruita

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de vedella i
fruita

Torrada sense gluten amb escalivada i formatge
amb nous i fruita

22

23

24

21

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

3

Fruita + Coca de Iogurt*

Crema de carbassó, truita patates, fruita

Arròs amb verduretes i salsa de
soja ECO

Crema de carbassa amb pipes

Lluç al forn amb amanida de canonges Salsitxes al forn amb pebrots, patata i
i cogombre
ceba

7

FESTIU
DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

FESTIU

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)

MENÚ ESPECIAL DE NADAL
VOTACIÓ DELS INFANTS

VACANCES DE NADAL

Cuscús amb verduretes, conill i fruita

27

28

29

VACANCES DE NADAL

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista cristina Planella Farrugia (CAT020).

(*) El
Elsservei
dies deinclou
Fruita+Coca
casolana
aigua
i pa. no es serveix pa

El pà serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres.
(*) Els dies de Fruita i Coca casolana no es serveix pa.

30

31

A casa sempre hi
tinc un parell de
fiambreres de caldo
al congelador.
Com? Que voleu
saber com el faig?
És molt fàcil!
Dissabte al matí
vaig al mercat, i
compro porro,
pastanagues, api,
nap i xirivíes, i
també alguna cosa
de carn, carcasses
de pollastre, un
parell de cuixes i
algun òs de porc o
de vedella. Si
m'animo, també
compro carn picada
per fer pilota. A la
tarda, tot ha de
bullir moltes hores,
primer la carn i
després la verdura.
Mentre bull, el vaig
provant. Afegeixo
una mica de sal
quan cal i quan ja
m'agrada, el colo, el
deixo refredar i cap
al congelador!
Que aprofiti!

SENSE LACTOSA - DESEMBRE

ESCOLA DE BORDILS
Dimarts

Dilluns

Dijous

Dimecres
Trinxat de patata, col i mongetes
blanques ECO

1

Hambuguesa de llegums amb
carabassó arrebossat al forn

6

Divendres

Espirals integrals a l'aroma del
pesto a banda

2

Fruita + Coca de Iogurt*

Fruita ECO

Fruita

Sopa d’arròs, peix blanc, amanida i fruita

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

Tallarines amb salmó i gamba i fruita

8

FESTIU

Arròs integral amb verduretes
9
(mongeta, pastanaga i pèsol)
Filet de pollastre arrebossat de la
cuinera amb xampinyons naturals
saltejats amb all i julivert
Iogurt ECO

Iogurt ECO

Fruita

Crema de carbassó, truita francesa amb pa amb
Verdura al vapor., gall d'indi amb amanida i fruita
tomata i fruita

Patata i pastanaga bullida amb un
20
rajolí d'oli
Lluç al forn amb enciam ECO,
pastanaga i remolatxa ratllada
Iogurt ECO
Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, ou
amanida i fruita

Crema de carbassó i pastanaga

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

15

Filet de pollastre a la planxa amb
enciam ECO i olives

Crema de pastanaga i carbassa

Crema de porro amb crostonets
de pa torrat

10

Estofat casolà de cigrons ECO amb
patata
Fruita ECO

16

Peix fresc de mercat amb patates a
daus al forn

Minestra de verdures (pastanaga,
17
mongeta verda i pèsol)
Parmentier de patata amb llit d'
Azukis i amanida verda

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita + Coca de Pastanaga*

Sèmola, peix amb amanida i fruita

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de vedella i
fruita

torrada amb escalivada i formatge amb nous i
fruita

21

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

3

Espirals de colors amb oli,gall d'indi amaniada i
fruita

Crema de carbassó, truita patates, fruita

Macarrons integrals a la
Arròs amb verduretes i salsa de
13 napolitana amb tomata natural a 14
soja ECO
banda
Truita d'albergínia i ceba amb enciam Lluç a la planxa amb enciam ECO i
ECO i pastanaga
cogombre

Crema de carbassa amb pipes

Lluç al forn amb amanida de canonges Salsitxes al forn amb pebrots, patata i
i cogombre
ceba

7

FESTIU
DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

FESTIU

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)

22

MENÚ ESPECIAL DE NADAL
VOTACIÓ DELS INFANTS

23

24

VACANCES DE NADAL

Cuscús amb verduretes, conill i fruita

27

28

29

VACANCES DE NADAL

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista cristina Planella Farrugia (CAT020).

(*) El
Elsservei
dies deinclou
Fruita+Coca
casolana
aigua
i pa. no es serveix pa

El pà serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres.
(*) Els dies de Fruita i Coca casolana no es serveix pa.

30

31

A casa sempre hi
tinc un parell de
fiambreres de caldo
al congelador.
Com? Que voleu
saber com el faig?
És molt fàcil!
Dissabte al matí
vaig al mercat, i
compro porro,
pastanagues, api,
nap i xirivíes, i
també alguna cosa
de carn, carcasses
de pollastre, un
parell de cuixes i
algun òs de porc o
de vedella. Si
m'animo, també
compro carn picada
per fer pilota. A la
tarda, tot ha de
bullir moltes hores,
primer la carn i
després la verdura.
Mentre bull, el vaig
provant. Afegeixo
una mica de sal
quan cal i quan ja
m'agrada, el colo, el
deixo refredar i cap
al congelador!
Que aprofiti!

SENSE GLUTEN NI LACTOSA - DESEMBRE

ESCOLA DE BORDILS
Dimarts

Dilluns

Dijous

Dimecres
Trinxat de patata, col i mongetes
blanques ECO

1

Hambuguesa de llegums amb
carabassó arrebossat al forn

6

Divendres

Espirals integrals sense gluten a
l'aroma del pesto a banda

2

Fruita ECO

Fruita

Sopa d’arròs, peix blanc, amanida i fruita

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

Tallarines sense gluten amb salmó i gamba i
fruita

8

FESTIU

Macarrons integrals sense gluten
a la napolitana amb tomata
14
natural a banda
Truita d'albergínia i ceba amb enciam Lluç a la planxa amb enciam ECO i
ECO i pastanaga
cogombre
13

Iogurt ECO

Fruita

Crema de carbassó, truita francesa amb pa amb
Verdura al vapor., gall d'indi amb amanida i fruita
tomata i fruita

Patata i pastanaga bullida amb un
20
rajolí d'oli
Lluç al forn amb enciam ECO,
remolatxa i pastanaga ratllada
Iogurt ECO
Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, ou
amanida i fruita

Crema de carbassó i pastanaga

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

15

Filet de pollastre a la planxa amb
enciam ECO i olives

Arròs integral amb verduretes
Crema de porro amb crostonets
9
10
(mongeta, pastanaga i pèsol)
de pa torrat sense gluten
Filet de pollastre arrebossat sense
Estofat casolà de cigrons ECO amb
gluten de la cuinera amb xampinyons
patata
naturals saltejats amb all i julivert
Iogurt ECO
Fruita ECO
Espirals de colors sense gluten amb oli,gall dindi
amaniada i fruita

Crema de pastanaga i carbassa

16

Peix fresc de mercat amb patates a
daus al forn

Minestra de verdures (pastanaga,
17
mongeta verda i pèsol)
Parmentier de patata amb llit d'
Azukis i amanida verda

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita + Coca de Pastanaga*

Sèmola, peix amb amanida i fruita

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de vedella i
fruita

torrada amb escalivada i formatge amb nous i
fruita

21

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

3

Fruita + Coca de Iogurt*

Crema de carbassó, truita patates, fruita

Arròs amb verduretes i salsa de
soja ECO

Crema de carbassa amb pipes

Lluç al forn amb amanida de canonges Salsitxes al forn amb pebrots, patata i
i cogombre
ceba

7

FESTIU
DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

FESTIU

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)

22

MENÚ ESPECIAL DE NADAL
VOTACIÓ DELS INFANTS

23

24

VACANCES DE NADAL

Cuscús amb verduretes, conill i fruita

27

28

29

VACANCES DE NADAL

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista cristina Planella Farrugia (CAT020).

(*) Els
dies de inclou
Fruita+Coca
casolana
El servei
aigua
i pa. no es serveix pa

El pà serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres.
(*) Els dies de Fruita i Coca casolana no es serveix pa.

30

31

A casa sempre hi
tinc un parell de
fiambreres de caldo
al congelador.
Com? Que voleu
saber com el faig?
És molt fàcil!
Dissabte al matí
vaig al mercat, i
compro porro,
pastanagues, api,
nap i xirivíes, i
també alguna cosa
de carn, carcasses
de pollastre, un
parell de cuixes i
algun òs de porc o
de vedella. Si
m'animo, també
compro carn picada
per fer pilota. A la
tarda, tot ha de
bullir moltes hores,
primer la carn i
després la verdura.
Mentre bull, el vaig
provant. Afegeixo
una mica de sal
quan cal i quan ja
m'agrada, el colo, el
deixo refredar i cap
al congelador!
Que aprofiti!

SENSE PORC - DESEMBRE

ESCOLA DE BORDILS
Dimarts

Dilluns

Dijous

Dimecres
Trinxat de patata, col i mongetes
blanques ECO

6

1

Divendres

Espirals integrals a l'aroma del
pesto

2

Salsitxes de pollastre al forn amb
pebrots, patata i ceba

Fruita + Coca de Iogurt*

Fruita ECO

Fruita

Sopa d’arròs, peix blanc, amanida i fruita

Crema de verdures, truita a la francesa i fruita

Tallarines amb salmó i gamba i fruita

Arròs integral amb verduretes
9
(mongeta, pastanaga i pèsol)
Filet de pollastre arrebossat de la
cuinera amb xampinyons naturals
saltejats amb all i julivert
Iogurt ECO

Crema de porro amb crostonets
de pa torrat

8

Iogurt ECO

Fruita

Crema de carbassó, truita francesa amb pa amb
Verdura al vapor., gall d'indi amb amanida i fruita
tomata i fruita

Patata i pastanaga bullida amb un
20
rajolí d'oli
Lluç al forn amb enciam ECO,
pastanaga ratllada i remolatxa
Iogurt ECO
Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, ou
amanida i fruita

27

Crema de carbassó i pastanaga

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

Filet de pollastre a la planxa amb
enciam ECO i olives

Fruita ECO

16

Peix fresc de mercat amb patates a
daus al forn

Minestra de verdures (pastanaga,
17
mongeta verda i pèsol)
Parmentier de patata amb llit d'
Azukis i amanida verda

Fruita ECO

Fruita + Coca de Pastanaga*

Sèmola, peix amb amanida i fruita

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de vedella i
fruita

Torrada amb escalivada i formatge amb nous i
fruita

22

MENÚ ESPECIAL DE NADAL
VOTACIÓ DELS INFANTS

23

24

VACANCES DE NADAL

Cuscús amb verduretes, conill i fruita

28

29

VACANCES DE NADAL

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista cristina Planella Farrugia (CAT020).
El servei inclou aigua i pa.
El pà serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres.
(*) Els dies de Fruita i Coca casolana no es serveix pa.

(*) Els dies de Fruita+Coca casolana no es serveix pa

Crema de pastanaga i carbassa

Estofat casolà de cigrons ECO amb
patata

Fruita ECO

21

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

15

10

Espirals de colors amb oli,gall d'indi amaniada i
fruita

Crema de carbassó, truita patates, fruita

Macarrons integrals a la
13 napolitana amb tomata natural a 14
banda
Truita d'albergínia i ceba amb enciam Lluç a la planxa amb enciam ECO i
ECO i pastanaga
cogombre

3

Lluç al forn amb amanida de canonges
i cogombre

FESTIU

Arròs amb verduretes i salsa de
soja ECO

Crema de carbassa amb pipes

Hambuguesa de llegums amb
carabassó arrebossat al forn

7

FESTIU
DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

FESTIU

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)

30

31

A casa sempre hi
tinc un parell de
fiambreres de caldo
al congelador.
Com? Que voleu
saber com el faig?
És molt fàcil!
Dissabte al matí
vaig al mercat, i
compro porro,
pastanagues, api,
nap i xirivíes, i
també alguna cosa
de carn, carcasses
de pollastre, un
parell de cuixes i
algun òs de porc o
de vedella. Si
m'animo, també
compro carn picada
per fer pilota. A la
tarda, tot ha de
bullir moltes hores,
primer la carn i
després la verdura.
Mentre bull, el vaig
provant. Afegeixo
una mica de sal
quan cal i quan ja
m'agrada, el colo, el
deixo refredar i cap
al congelador!
Que aprofiti!

