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**TURO DE CAN MATES** 

Fruita del mes: poma, pera, plàtan, taronja i mandarina. 

BERENARS:  

Entrepà i suc, coca casolana i suc. iogurt amb galetes i pa amb xocolata i suc. 
Aquets berenars es serveixen de manera rotatòria.  
Per tal de treballar i divulgar als nostres alumnes els valors de la sostenibilitat social, ambiental i alimentària, es serveixen: 

� Postres làctics de granja elaborats en una cooperativa d’inserció sociolaboral de la Garrotxa. 
� Fruita de cultiu ECOLÒGIC, amb una freqüència d’un/ dos cops per setmana. 
� Sucre  blanc o morè per endolcir els iogurts. 
� Pa blanc i integral per acompanyament dels plats. 
� Els llegums, la pasta i l’arròs semi integral són de cultiu ECOLOGIC 

 
MENU REVISAT PER: MARINA PERUGINI, Llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments. Experta universitària en dietètica i nutrició humana. 

Dimecres 1 Dijous 2 Divendres 3 

 

Macarrons amb 
tomàquet i formatge 
Pollastre al forn amb 
enciam i blat de moro 
Iogurt 

Llenties, pastanaga i 
sofregit de tomàquet 
Ous durs amb tomàquet 
gratinats 
Fruita 

Espinacs amb patates 
Fricandó de vedella amb 
xampinyons 
Fruita 

Dilluns 6 Dimarts 7 Dimecres 8 Dijous 9 Divendres 10 
Mongeta tendra, 
patates i pastanaga  
Escalopa de pollastre 
amb enciam i blat de 
moro 
Fruita 

Espirals amb tomàquet i 
formatge 
Filet de lluç al vapor 
amb verduretes 
Fruita  

Patates guisades amb 
pastanaga i pèsols 
Llom al forn amb enciam 
i olives 
Iogurt 
 

Mongetes blanques 
estofades amb  
pastanaga i sofregit de 
tomàquet  
Botifarra a la graella 
amb enciam i tomàquet 
Fruita  

Paella mixta 
(arròs, sèpia, calamar, 
gamba, musclos, 
costella porc). 
Truita francesa amb 
pernil, enciam i 
pastanaga 
Fruita 

Dilluns 13 Dimarts 14 Dimecres 15 Dijous 16 Divendres 17 
Escudella de galets 
Pollastre al forn amb 
enciam i pastanaga 
Fruita 
 

Patates gratinades amb 
formatge  
Filet de lluç al forn amb 
tomàquet i blat de moro 
Fruita  

Arròs blanc amb  
Fricandó de vedella amb 
xampinyons i amanida 
de enciam i tomàquet 
Iogurt 

Bròquil  amb patates 
Ous durs amb beixamel 
gratinats 
Fruita 

Llenties, patates, 
pastanaga i sofregit de 
tomàquet 
Calamars a la romana 
amb enciam i olives 
Fruita 

Dilluns 20 Dimarts 21 Dimecres 22 Dijous 23 Divendres 24 
Crema de carbassó 
Filet de llenguado 
arrebossat amb enciam 
i blat de moro 
Fruita 

Patates al forn 
Rodó de vedella al forn 
amb carbassó. 
albergínia i pebrot 
Fruita 
 

Cigrons estofats amb 
patates, pastanaga i 
sofregit de tomàquet 
Truita de patates amb 
tomàquet i olives 
Natilla de xocolata 

 
 

FESTA 

 
 

FESTA 
 

Dilluns 27 Dimarts 28 Dimecres 29 
Sopa de peix 
(arròs) 
Hamburguesa de 
pollastre a la planxa 
amb enciam i tomàquet 
Fruita 

Llenties Estofades 
(ceba, porro i tomàquet) 

Lluç orli (varetes 

arrebossades) amb enciam 
i blat de moro 
Fruita 

Mongeta tendra amb 
patates 
Pollastre al forn amb 
pastanaga i enciam 
Iogurt 

*Condicions de conservació 
Plat calent: Temperatura de conservació ≥ 65ºC. Mantenir en 
armari calent fins el moment de servir. Plat fred: Temperatura 
de conservació ≤ 8ºC. Mantenir al frigorífic fins el moment de 
servir. 
Tot el menjar és per consum immediat. 
** Els peixos que utilitzem han estat sotmesos a temperatures 
iguals o inferiors a -20ºC durant més de 24 hores, segons 
RD1420/2006. 


