
BASAL - NOVEMBRE

1
Arròs amb verduretes i salsa de 

soja ECO
2

Macarrons integrals a la 
napolitana amb tomata natural a 

banda
3

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

4

Patata i pastanaga bullida amb un 
rajolí d'oli

7 Crema de carbassó i pastanaga 8
Arròs integral amb salsa de 

tomata natural a banda
9 Sopa de brou amb colzes 10

Patata i pèsols bullits amb un 
rajolí d'oli

11

Fideuada amb sofregit de ceba i 
verdures

14
Arròs integrals amb salsa de 

tomata natural a banda
15

Pèsols, pastanaga i mongeta 
tendra bullida

16
Crema de porro i carbassa amb 

pipes de carbassa
17

Patata i cigrons ECO bullits amb 
un rajolí d'oli

18

Arròs amb verduretes (mongeta, 
pastanaga i pèsol)

21
Mongeta verda, pastanaga i 

patata bullida amb un rajolí d'oli
22

Amanida variada (enciam ECO, 
pastanaga, tomàquet, poma i 

olives)
23

Crema de mongeta seca, 
pastanaga i ceba

24
Puré de patata al forn amb Flocs 

ECO i formatge
25

Espirals integrals a l'aroma del 
pesto

28
Humus de cigrons amb bastonets 

de pa i amanida de tomata
29

Ensaladilla (mongeta, patata, 
pastanaga i pèsols) amb 

maionesa a banda
30

FESTIU

ESCOLA DE BORDILS 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)

Truita de verdures amb enciam ECO i 
pastanaga

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
cogombre

Filet de pollastre a la planxa amb 
enciam ECO i olives

Fruita ECO

Iogurt ECO amb fruita natural Fruita Fruita ECO

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

tomata i fruita
Sèmola, peix amb amanida i fruita

Lluç al forn amb enciam ECO i 
pastanaga ratllada

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

mongeta)

Truita de carbassó amb enciam ECO i 
olives

Mandonguilles guisades amb pebrot i 
tomata

Peix fresc amb carabassó arrebossat

Iogurt ECO Fruita Fruita Fruita ECO
Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, ou 

amanida i fruita
Cuscús amb verduretes, conill i fruita

Mongeta verda, bròquil blanc i patata, peix amb 
amanida i fruita

verdura i patata bullida, truita, amanida i fruita 
peix al forn amb carabasso, ceba pastanaga i 

patata, fruita

Lluç al forn amb enciam ECO i 
pastanaga

Truita a la francesa amb enciam ECO, 
canonges i olives

Llom i daus de moniato al forn amb 
salsa de formatge a banda

Lassanya amb bolonyesa de llenties
Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba i pastanaga

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita Fruita Fruita ECO
Bledes i patates saltejades amb oli, hamburguesa 

de vedella i iogurt
Bròquil i patata bullida, peix amanida i fruita

Sopa pasta, remenat d'ou amb escarola i blat de 
moro i fruita

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

Carxofes i patates al forn, remenat d’ous amb 
bolets, amandia i fruita

Truita de pernil dolç amb enciam ECO 
i cogombre

Peix fresc de mercat amb arròs 
saltejat

Fruita Fruita ECO Fruita Fruita ECO Iogurt ECO

Lluç al forn amb amanida de canonges 
i cogombre

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

Seità arrebossat amb amanida enciam 
ECO i olives

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigró ECO amb enciam ECO

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

Espaguetis integrals a la bolonyesa 
amb soja ECO texturitzada ECO a 

banda

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

Fruita

Sopa d’arròs, peix blanc, amanida i fruita 

Orada al forn amb patata, carbassó i pebrot i 
fruita 

espirals saltejats amb verdures i gambes, 
amanida i fruita

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

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita
Verdura i patata bullida, broqueta de gall d'indi i 

fruita 

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

fruita

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Hola! Us desitjo que 
tingueu un gran mes 
de Novembre!
Vau gaudir les 
castanyes? Jo em vaig 
posar les  botes, de 
moniatos, castanyes i 
bolets que vaig anar a 
recollir el dia 31 al 
matí. Boníssim tot! 
Avui us porto un 
parell de receptes que 
podeu fer amb 
carbassa, espero que 
les gaudiu. Avui hi ha 
una recepta dolça!

· Carbassa gratinada 
amb formatge. Talleu, 
peleu i bulliu la 
carbassa a trossos 
grossos. Un cop 
estigui tendre, la 
podeu xafar amb una 
forquilla fins a donar-
li consistència de 
purè. Ho poseu en 
una font, una mica de 
formatge per sobre i 
cap al forn fins que 
estigui gratinat.

· Bunyols de 
carbassa. 
Si us ha sobrat una 
mica de purè, el 
podeu aprofitar! 
Muntem clares d'ou al 
punt de neu, i 
barregem la farina, el 
sucre , el llevat, la sal i 
els dos rovells. Hi 
barregem el puré i les 
clares d'ou. Amb una 
mànega de 
pastisseria, en fem 
boletes, que fregim  
en oli. Ho escorrem i 
decorem amb una  
mica de sucre. Un 
triomf segur! 

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista Cristina Planella Farrugia (CAT020).
El servei inlcou pa i aigua.
El pa serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres. 
Totes les preparacions que duen salses o gratinat, se serveixen amb la guarnició a banda, i són els propis infants qui escull si en volen i en quina quantitat. 



VEGETARIÀ - NOVEMBRE

1
Arròs amb verduretes i salsa de 

soja ECO
2

Macarrons integrals a la 
napolitana amb tomata natural a 

banda
3

Amanida variada amb enciam 
ECO, pastanaga, tomaquet, poma 

i nous
4

Patata i pastanaga bullida amb un 
rajolí d'oli

7 Crema de carbassó i pastanaga 8
Arròs integral amb salsa de 

tomata natural a banda
9 Sopa de brou amb colzes 10

Patata i pèsols bullits amb un 
rajolí d'oli

11

Fideuada amb sofregit de ceba i 
verdures

14
Arròs integrals amb salsa de 

tomata natural a banda
15

Pèsols, pastanaga i mongeta 
tendra bullida

16
Crema de porro i carbassa amb 

pipes de carbassa
17

Amanida de mongeta verda i 
tomata

18

Arròs amb verduretes (mongeta, 
pastanaga i pèsol)

21
Mongeta verda, pastanaga i 

patata bullida amb un rajolí d'oli
22

Amanida variada (enciam ECO, 
pastanaga, tomàquet, poma i 

olives)
23

Crema de mongeta seca, 
pastanaga i ceba

24
Puré de patata al forn amb 

formatge
25

Espirals integrals a l'aroma del 
pesto

28
Humus de cigrons amb bastonets 

de pa i amanida de tomata
29

Trinxat de patata, col i mongetes 
blanques ECO

30

ESCOLA DE BORDILS 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)

Truita de verdures amb enciam ECO i 
pastanaga

Tofu a la planxa amb amanida 
d'enciam ECO i cogombre

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

Iogurt ECO amb fruita natural Fruita Fruita ECOFESTIU

Seità macerat amb espècies al forn 
amb enciam ECO i pastanaga ratllada

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

mongeta)

Truita de carbassó amb enciam ECO i 
olives

Mandonguilles de cigrons amb pebrot 
i tomata

Tofu al forn amb carabassó arrebossat

Iogurt ECO Fruita Fruita Fruita ECO Fruita ECO

Seità al forn amb enciam ECO i 
pastanaga

Truita a la francesa amb enciam ECO, 
canonges i olives

Filet de tofu al forn amb ceba i 
pastanaga

Lassanya amb bolonyesa de llenties
Patata i cigrons ECO bullits amb un 

rajolí d'oli

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita Fruita Fruita ECO

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigró ECO amb enciam ECO

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

Espaguetis integrals a la bolonyesa 
amb soja ECO texturitzada ECO a 

banda

Truita de pernil dolç amb enciam ECO 
i cogombre

Filet de seità amb arròs saltejat

Fruita Fruita ECO Fruita Fruita ECO Iogurt ECO

Filet de seità al forn amb amanida de 
canonges i cogombre

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

Seità arrebossat amb amanida enciam 
ECO i olives

Fruita ECO Fruita Fruita ECO

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista Cristina Planella Farrugia (CAT020).
El servei inlcou pa i aigua.
El pa serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres. 
Totes les preparacions que duen salses o gratinat, se serveixen amb la guarnició a banda, i són els propis infants qui escull si en volen i en quina quantitat. 

Hola! Us desitjo que 
tingueu un gran mes 
de Novembre!
Vau gaudir les 
castanyes? Jo em vaig 
posar les  botes, de 
moniatos, castanyes i 
bolets que vaig anar a 
recollir el dia 31 al 
matí. Boníssim tot! 
Avui us porto un 
parell de receptes que 
podeu fer amb 
carbassa, espero que 
les gaudiu. Avui hi ha 
una recepta dolça!

· Carbassa gratinada 
amb formatge. Talleu, 
peleu i bulliu la 
carbassa a trossos 
grossos. Un cop 
estigui tendre, la 
podeu xafar amb una 
forquilla fins a donar-
li consistència de 
purè. Ho poseu en 
una font, una mica de 
formatge per sobre i 
cap al forn fins que 
estigui gratinat. 

· Bunyols de 
carbassa. 
Si us ha sobrat una 
mica de purè, el 
podeu aprofitar! 
Muntem clares d'ou al 
punt de neu, i 
barregem la farina, el 
sucre , el llevat, la sal i 
els dos rovells. Hi 
barregem el puré i les 
clares d'ou. Amb una 
mànega de 
pastisseria, en fem 
boletes, que fregim  
en oli. Ho escorrem i 
decorem amb una  
mica de sucre. Un 
triomf segur! 



SENSE GLUTEN - NOVEMBRE

1
Arròs amb verduretes i salsa de 

soja ECO
2

Macarrons integrals sense gluten 
a la napolitana amb tomata 

natural a banda
3

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

4

Patata i pastanaga bullida amb un 
rajolí d'oli

7 Crema de carbassó i pastanaga 8
Arròs integral amb salsa de 

tomata natural a banda
9

Sopa de brou amb colzes sense 
gluten

10
Patata i pèsols bullits amb un 

rajolí d'oli
11

Fideuada sense gluten amb 
sofregit de ceba i verdures

14
Arròs integrals amb salsa de 

tomata natural a banda
15

Pèsols, pastanaga i mongeta 
tendra bullida

16
Crema de porro i carbassa amb 

pipes de carbassa
17

Patata i cigrons ECO bullits amb 
un rajolí d'oli

18

Arròs amb verduretes (mongeta, 
pastanaga i pèsol)

21
Mongeta verda, pastanaga i 

patata bullida amb un rajolí d'oli
22

Amanida variada (enciam ECO, 
pastanaga, tomàquet, poma i 

olives)
23

Crema de mongeta seca, 
pastanaga i ceba

24
Puré de patata al forn amb 

formatge
25

Espirals integrals sense gluten 
amb pesto a banda

28
Humus de cigrons amb bastonets 
de pa sense gluten i amanida de 

tomata
29

Trinxat de patata, col i mongetes 
blanques ECO

30

Fruita ECO Fruita Fruita ECO

Fruita ECO Fruita Fruita ECO Iogurt ECO

Lluç al forn amb amanida de canonges 
i cogombre

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

Seità arrebossat amb pa torrat s/g i 
amanida enciam ECO i olives

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigró ECO amb enciam ECO

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

Espaguetis integrals S/G a la 
bolonyesa amb soja ECO texturitzada 

ECO a banda

Truita de pernil dolç amb enciam ECO 
i cogombre

Peix fresc de mercat amb arròs 
saltejat

Fruita

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita Fruita Fruita ECO

Lluç al forn amb enciam ECO i 
pastanaga

Truita a la francesa amb enciam ECO, 
canonges i olives

Llom i daus de moniato al forn amb 
salsa de formatge a banda

Lassanya sense gluten amb bolonyesa 
de llenties

Pernilets de pollastre al forn amb 
ceba i pastanaga

Lluç al forn amb enciam ECO i 
pastanaga ratllada

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

mongeta)

Truita de carbassó amb enciam ECO i 
olives

Mandonguilles guisades amb pebrot i 
tomata

Peix fresc amb carabassó arrebossat  
S/G

Iogurt ECO Fruita Fruita Fruita ECO Fruita ECO

Filet de pollastre a la planxa amb 
enciam ECO i olives

Iogurt ECO amb fruita natural Fruita Fruita ECOFESTIU

ESCOLA DE BORDILS 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)

Truita de verdures amb enciam ECO i 
pastanaga

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
cogombre

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

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

Hola! Us desitjo que 
tingueu un gran mes 
de Novembre!
Vau gaudir les 
castanyes? Jo em vaig 
posar les  botes, de 
moniatos, castanyes i 
bolets que vaig anar a 
recollir el dia 31 al 
matí. Boníssim tot! 
Avui us porto un 
parell de receptes que 
podeu fer amb 
carbassa, espero que 
les gaudiu. Avui hi ha 
una recepta dolça!

· Carbassa gratinada 
amb formatge. Talleu, 
peleu i bulliu la 
carbassa a trossos 
grossos. Un cop 
estigui tendre, la 
podeu xafar amb una 
forquilla fins a donar-
li consistència de 
purè. Ho poseu en 
una font, una mica de 
formatge per sobre i 
cap al forn fins que 
estigui gratinat. 

· Bunyols de carbassa. 
Si us ha sobrat una 
mica de purè, el 
podeu aprofitar! 
Muntem clares d'ou al 
punt de neu, i 
barregem la farina, el 
sucre , el llevat, la sal i 
els dos rovells. Hi 
barregem el puré i les 
clares d'ou. Amb una 
mànega de 
pastisseria, en fem 
boletes, que fregim  
en oli. Ho escorrem i 
decorem amb una  
mica de sucre. Un 
triomf segur! 



SENSE LACTOSA - NOVEMBRE

1
Arròs amb verduretes i salsa de 

soja ECO
2

Macarrons integrals a la 
napolitana amb tomata natural a 

banda
3

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

4

Patata i pastanaga bullida amb un 
rajolí d'oli

7 Crema de carbassó i pastanaga 8
Arròs integral amb salsa de 

tomata natural a banda
9 Sopa de brou amb colzes 10

Patata i pèsols bullits amb un 
rajolí d'oli

11

Fideuada amb sofregit de ceba i 
verdures

14
Arròs integrals amb salsa de 

tomata natural a banda
15

Pèsols, pastanaga i mongeta 
tendra bullida

16
Crema de porro i carbassa amb 

pipes de carbassa
17

Patata i cigrons ECO bullits amb 
un rajolí d'oli

18

Arròs amb verduretes (mongeta, 
pastanaga i pèsol)

21
Mongeta verda, pastanaga i 

patata bullida amb un rajolí d'oli
22

Amanida variada (enciam ECO, 
pastanaga, tomàquet, poma i 

olives)
23

Crema de mongeta seca, 
pastanaga i ceba

24
Puré de patata al forn amb 

formatge sense lactosa
25

Espirals integrals a l'aroma del 
pesto

28
Humus de cigrons amb bastonets 

de pa i amanida de tomata
29

Trinxat de patata, col i mongetes 
blanques ECO

30

Fruita ECO Fruita Fruita ECO

Fruita ECO Fruita Fruita ECO Iogurt sense lactosa

Lluç al forn amb amanida de canonges 
i cogombre

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

Seità arrebossat amb amanida enciam 
ECO i olives

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigró ECO amb enciam ECO

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

Espaguetis integrals S/G a la 
bolonyesa amb soja ECO texturitzada 

ECO a banda

Truita de pernil dolç amb enciam ECO 
i cogombre

Peix fresc de mercat amb arròs 
saltejat

Fruita

Fruita ECO Iogurt sense lactosa Fruita Fruita Fruita ECO

Lluç al forn amb enciam ECO i 
pastanaga

Truita a la francesa amb enciam ECO, 
canonges i olives

Llom i daus de moniato al forn amb 
salsa de formatge S/L a banda

Lassanya amb bolonyesa de llenties
Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba i pastanaga

Lluç al forn amb enciam ECO i 
pastanaga ratllada

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

mongeta)

Truita de carbassó amb enciam ECO i 
olives

Mandonguilles guisades amb pebrot i 
tomata

Peix fresc amb carabassó arrebossat 

Iogurt sense lactosa Fruita Fruita Fruita ECO Fruita ECO

Filet de pollastre a la planxa amb 
enciam ECO i olives

Iogurt ECO amb fruita natural Fruita Fruita ECOFESTIU

ESCOLA DE BORDILS 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)

Truita de verdures amb enciam ECO i 
pastanaga

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
cogombre
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Consell del mes!

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista Cristina Planella Farrugia (CAT020).
El servei inlcou pa i aigua.
El pa serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres. 
Totes les preparacions que duen salses o gratinat, se serveixen amb la guarnició a banda, i són els propis infants qui escull si en volen i en quina quantitat. 

Hola! Us desitjo que 
tingueu un gran mes 
de Novembre!
Vau gaudir les 
castanyes? Jo em vaig 
posar les  botes, de 
moniatos, castanyes i 
bolets que vaig anar a 
recollir el dia 31 al 
matí. Boníssim tot! 
Avui us porto un 
parell de receptes que 
podeu fer amb 
carbassa, espero que 
les gaudiu. Avui hi ha 
una recepta dolça!

· Carbassa gratinada 
amb formatge. Talleu, 
peleu i bulliu la 
carbassa a trossos 
grossos. Un cop 
estigui tendre, la 
podeu xafar amb una 
forquilla fins a donar-
li consistència de 
purè. Ho poseu en 
una font, una mica de 
formatge per sobre i 
cap al forn fins que 
estigui gratinat. 

· Bunyols de carbassa. 
Si us ha sobrat una 
mica de purè, el 
podeu aprofitar! 
Muntem clares d'ou al 
punt de neu, i 
barregem la farina, el 
sucre , el llevat, la sal i 
els dos rovells. Hi 
barregem el puré i les 
clares d'ou. Amb una 
mànega de 
pastisseria, en fem 
boletes, que fregim  
en oli. Ho escorrem i 
decorem amb una  
mica de sucre. Un 
triomf segur! 



SENSE GLUTEN NI LACTOSA - NOVEMBRE

1
Arròs amb verduretes i salsa de 

soja ECO
1

Macarrons integrals S/G a la 
napolitana amb tomata natural a 

banda
2

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

3

Patata i pastanaga bullida amb un 
rajolí d'oli

6 Crema de carbassó i pastanaga 7
Arròs integral amb salsa de 

tomata natural a banda
8 Sopa de brou amb colzes 9

Patata i pèsols bullits amb un 
rajolí d'oli

10

Fideuada S/G amb sofregit de 
ceba i verdures

13
Arròs integrals amb salsa de 

tomata natural a banda
14

Pèsols, pastanaga i mongeta 
tendra bullida

15
Crema de porro i carbassa amb 

pipes de carbassa
16

Patata i cigrons ECO bullits amb 
un rajolí d'oli

17

Arròs amb verduretes (mongeta, 
pastanaga i pèsol)

20
Mongeta verda, pastanaga i 

patata bullida amb un rajolí d'oli
21

Amanida variada (enciam ECO, 
pastanaga, tomàquet, poma i 

olives)
22

Crema de mongeta seca, 
pastanaga i ceba

23
Puré de patata al forn amb 

formatge sense lactosa
24

Espirals integrals sense gluten a 
l'aroma del pesto

27
Humus de cigrons amb bastonets 

de pa i amanida de tomata
28

Trinxat de patata, col i mongetes 
blanques ECO

29

Fruita ECO Fruita Fruita ECO

Fruita ECO Fruita Fruita ECO Iogurt sense lactosa

Lluç al forn amb amanida de canonges 
i cogombre

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

Seità arrebossat amb pa torrat s/g 
amanida enciam ECO i olives

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigró ECO amb enciam ECO

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

Espaguetis integrals S/G a la 
bolonyesa amb soja ECO texturitzada 

ECO a banda

Truita de pernil dolç amb enciam ECO 
i cogombre

Peix fresc de mercat amb arròs 
saltejat

Fruita

Fruita ECO Iogurt sense lactosa Fruita Fruita Fruita ECO

Lluç al forn amb enciam ECO i 
pastanaga

Truita a la francesa amb enciam ECO, 
canonges i olives

Llom i daus de moniato al forn amb 
salsa de formatge sense lactosa a 

banda
Lassanya amb bolonyesa de llenties

Pernilets de pollastre al forn amb 
ceba i pastanaga

Lluç al forn amb enciam ECO i 
pastanaga ratllada

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

mongeta)

Truita de carbassó amb enciam ECO i 
olives

Mandonguilles guisades amb pebrot i 
tomata

Peix fresc amb carabassó arrebossat  
S/G

Iogurt sense lactosa Fruita Fruita Fruita ECO Fruita ECO

Filet de pollastre a la planxa amb 
enciam ECO i olives

Iogurt ECO amb fruita natural Fruita Fruita ECOFESTIU

ESCOLA DE BORDILS 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)

Truita de verdures amb enciam ECO i 
pastanaga

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
cogombre

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista Cristina Planella Farrugia (CAT020).
El servei inlcou pa i aigua.
El pa serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres. 
Totes les preparacions que duen salses o gratinat, se serveixen amb la guarnició a banda, i són els propis infants qui escull si en volen i en quina quantitat. 

Hola! Us desitjo que 
tingueu un gran mes 
de Novembre!
Vau gaudir les 
castanyes? Jo em vaig 
posar les  botes, de 
moniatos, castanyes i 
bolets que vaig anar a 
recollir el dia 31 al 
matí. Boníssim tot! 
Avui us porto un 
parell de receptes que 
podeu fer amb 
carbassa, espero que 
les gaudiu. Avui hi ha 
una recepta dolça!

· Carbassa gratinada 
amb formatge. Talleu, 
peleu i bulliu la 
carbassa a trossos 
grossos. Un cop 
estigui tendre, la 
podeu xafar amb una 
forquilla fins a donar-
li consistència de 
purè. Ho poseu en 
una font, una mica de 
formatge per sobre i 
cap al forn fins que 
estigui gratinat. 

· Bunyols de 
carbassa. 
Si us ha sobrat una 
mica de purè, el 
podeu aprofitar! 
Muntem clares d'ou al 
punt de neu, i 
barregem la farina, el 
sucre , el llevat, la sal i 
els dos rovells. Hi 
barregem el puré i les 
clares d'ou. Amb una 
mànega de 
pastisseria, en fem 
boletes, que fregim  
en oli. Ho escorrem i 
decorem amb una  
mica de sucre. Un 
triomf segur! 



SENSE PORC - NOVEMBRE

1
Arròs amb verduretes i salsa de 

soja ECO
1

Macarrons integrals a la 
napolitana amb tomata natural a 

banda
2

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

3

Patata i pastanaga bullida amb un 
rajolí d'oli

6 Crema de carbassó i pastanaga 7
Arròs integral amb salsa de 

tomata natural a banda
8 Sopa de brou vegetal amb colzes 9

Patata i pèsols bullits amb un 
rajolí d'oli

10

Fideuada amb sofregit de ceba i 
verdures

13
Arròs integrals amb salsa de 

tomata natural a banda
14

Pèsols, pastanaga i mongeta 
tendra bullida

15
Crema de porro i carbassa amb 

pipes de carbassa
16

Patata i cigrons ECO bullits amb 
un rajolí d'oli

17

Arròs amb verduretes (mongeta, 
pastanaga i pèsol)

20
Mongeta verda, pastanaga i 

patata bullida amb un rajolí d'oli
21

Amanida variada (enciam ECO, 
pastanaga, tomàquet, poma i 

olives)
22

Crema de mongeta seca, 
pastanaga i ceba

23
Puré de patata al forn amb 

formatge
24

Espirals integrals a l'aroma del 
pesto

27
Humus de cigrons amb bastonets 

de pa i amanida de tomata
28

Trinxat de patata, col i mongetes 
blanques ECO

29

FESTIU

Lluç al forn amb amanida de canonges 
i cogombre

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

Seità arrebossat amb amanida enciam 
ECO i olives

Fruita Fruita ECO

Fruita ECO Fruita Fruita ECO

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigró ECO amb enciam ECO

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

Espaguetis integrals a la bolonyesa 
amb soja ECO texturitzada ECO a 

banda

Truita de formatge amb enciam ECO i 
cogombre

Peix fresc de mercat amb arròs 
saltejat

Fruita Fruita ECO Iogurt ECO

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita Fruita Fruita ECO

Lluç al forn amb enciam ECO i 
pastanaga

Truita a la francesa amb enciam ECO, 
canonges i olives

Pit de pollastre i daus de moniato al 
forn amb salsa de formatge a banda

Lassanya amb bolonyesa de llenties
Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba i pastanaga

Lluç al forn amb enciam ECO i 
pastanaga ratllada

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

mongeta)

Truita de carbassó amb enciam ECO i 
olives

Mandonguilles de cigrons amb pebrot 
i tomata

Peix fresc amb carabassó arrebossat

Iogurt ECO Fruita Fruita Fruita ECO Fruita ECO

Iogurt ECO amb fruita natural Fruita Fruita ECO

ESCOLA DE BORDILS 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)

Truita de verdures amb enciam ECO i 
pastanaga

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
cogombre

Filet de pollastre a la planxa amb 
enciam ECO i olives

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista Cristina Planella Farrugia (CAT020).
El servei inlcou pa i aigua.
El pa serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres. 
Totes les preparacions que duen salses o gratinat, se serveixen amb la guarnició a banda, i són els propis infants qui escull si en volen i en quina quantitat. 

Hola! Us desitjo que 
tingueu un gran mes 
de Novembre!
Vau gaudir les 
castanyes? Jo em vaig 
posar les  botes, de 
moniatos, castanyes i 
bolets que vaig anar a 
recollir el dia 31 al 
matí. Boníssim tot! 
Avui us porto un 
parell de receptes que 
podeu fer amb 
carbassa, espero que 
les gaudiu. Avui hi ha 
una recepta dolça!

· Carbassa gratinada 
amb formatge. Talleu, 
peleu i bulliu la 
carbassa a trossos 
grossos. Un cop 
estigui tendre, la 
podeu xafar amb una 
forquilla fins a donar-
li consistència de 
purè. Ho poseu en 
una font, una mica de 
formatge per sobre i 
cap al forn fins que 
estigui gratinat.

· Bunyols de carbassa. 
Si us ha sobrat una 
mica de purè, el 
podeu aprofitar! 
Muntem clares d'ou al 
punt de neu, i 
barregem la farina, el 
sucre , el llevat, la sal i 
els dos rovells. Hi 
barregem el puré i les 
clares d'ou. Amb una 
mànega de 
pastisseria, en fem 
boletes, que fregim  
en oli. Ho escorrem i 
decorem amb una  
mica de sucre. Un 
triomf segur! 


