
 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - TEL. 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrició per oferir-vos la màxima qualitat dietètica en la  programació dels nostres menús . 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana. 

Incloem pa cada dia. Els dimecres i divendres 
és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals, làctics). 

El peix fresc que es servirà serà segons       
mercat, entre ells poden ser: filet de lluç,      
llobarro, orada, bacallà, fogoner, seitó. 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la           
Garrotxa. 

Iogurt sense sucre a elecció del centre. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli de 
gira-sol alt oleic per fregir. Utilització de sal 
iodada per l’elaboració dels nostres plats. 

En compliment del Reglament núm. 1169/2011 
(UE) sobre la informació alimentària                 
facilitada al consumidor. La Vostra Cuina 
disposa de la informació  sobre els al·lèrgens 
dels aliments que  componen els menús que 
s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació                
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al  
moment de servir-ho.  

Plat fred: Temperatura de conservació              
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment de 
servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

 
Dimarts 1 

Dia de la proteïna vegetal 
Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 

 Mongeta tendra i patata 

Mandonguilles de llegums amb 
tomàquet i blat de moro 

Fruita de temporada 

Empedrat de mongetes 
(tomàquet, ou dur, tonyina i 
olives) 
Broqueta de pollastre amb 
xampinyons 
Iogurt 

Macarrons ECO a la carbonara 

Peix fresc al forn amb enciam i 
quinoa 
Fruita de temporada 

Amanida alemanya (patates, 
Frankfurt, olives i salsa de 
mostassa) 

Truita a la francesa amb       
enciam i pastanaga fresca 

Fruita de temporada 

Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 

Arròs ECO integral amb        
tomàquet 
Filet de lluç orli amb tomàquet i 
blat de moro 
Fruita de temporada 

Ensalada russa fresca 

Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb tomàquet i           
remolatxa 

Fruita de temporada 

Espaguetis amb pesto 
Peix fresc al forn amb samfai-
na 

Fruita de temporada 

Bròquil fresc amb patata 
Pollastre al forn amb llimona i 
llorer-amanida d’enciam i blat de 
moro 

Iogurt 

Amanida de llenties (pernil 
dolç, tomàquet, olives,         
pastanaga i vinagreta) 
Truita de formatge amb enciam 
i quinoa 
Fruita de temporada 

Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

Amanida César (enciam,       
tomàquet, blat de moro,          
pollastre rostit, crostons i 
salsa Cèsar) 
Truita de patata amb pisto 
Fruita de temporada 

Hummus 
Costelles al forn amb tomàquet 
i pastanaga fresca ratllada 
Fruita de temporada 
  

Amanida de patata (tomàquet, 
tonyina, olives i ou dur) 
Calamars fresc a la romana 
amb tomàquet i soja 
Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre a la taronja amb      
enciam i pastanaga ratllada 
Iogurt 
  

Espirals ECO a la napolitana 
amb formatge 
Peix fresc al forn amb enciam i 
quinoa 
Fruita de temporada 

Dilluns 21 Dimarts 22    

Pèsols i patata saltats amb all i 
julivert 
Truita de tonyina amb        
tomàquet i blat de moro 
Fruita de temporada 

Pizza de pernil dolç i formatge 
Fingers de pollastre (elaborats 
per la cuinera) amb ketchup 
Patates xips 
Gelat 

 

 

 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - TEL. 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrició per oferir-vos la màxima qualitat dietètica en la  programació dels nostres menús . 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana. 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, làctics). 

El peix fresc que es servirà serà segons       
mercat, entre ells poden ser: filet de lluç,      
llobarro, orada, bacallà, fogoner, seitó. 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la           
Garrotxa. 

Iogurt sense sucre a elecció del centre. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli de 
gira-sol alt oleic per fregir. Utilització de sal 
iodada per l’elaboració dels nostres plats. 

*Arrebossat pel cuiner sense gluten, llet ni ou 

En compliment del Reglament núm. 1169/2011 
(UE) sobre la informació alimentària                 
facilitada al consumidor. La Vostra Cuina 
disposa de la informació  sobre els al·lèrgens 
dels aliments que  componen els menús que 
s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació                
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al  
moment de servir-ho.  

Plat fred: Temperatura de conservació              
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment de 
servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

 Dimarts 1 Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 

 Mongeta tendra i patata  

Gall dindi a la planxa amb       
tomàquet i blat de moro 

Fruita de temporada 

Empedrat de mongetes 
(tomàquet, ou dur, tonyina i 
olives) 
Broqueta de pollastre amb 
xampinyons 
Iogurt 

Macarrons (s/gluten) a la         
carbonara 

Peix fresc al forn amb enciam i 
quinoa 
Fruita de temporada 

Amanida de patata (patates, 
tomàquet, olives) 

Truita a la francesa amb        
enciam i pastanaga fresca 

Fruita de temporada 

Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 

Arròs ECO integral amb        
tomàquet 
Filet de lluç arrebossat*  amb 
tomàquet i blat de moro 
Fruita de temporada 

Ensalada russa fresca 

Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb tomàquet i          
remolatxa 

Fruita de temporada 

Espaguetis (s/gluten) amb  
pesto (s/gluten) 
Peix fresc al forn amb          
samfaina 

Fruita de temporada 

Bròquil fresc amb patata 
Pollastre al forn amb llimona i 
llorer-amanida d’enciam i blat de 
moro 

Iogurt 

Amanida de llenties (pernil 
dolç, tomàquet, olives,                 
pastanaga i vinagreta (s/
gluten)) 
Truita de formatge amb enciam 
i quinoa 
Fruita de temporada 

Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

Amanida variada (enciam,         
tomàquet, blat de moro,           
pollastre rostit,) 
Truita de patata amb samfaina 
Fruita de temporada 

Hummus 
Costelles al forn amb tomàquet 
i pastanaga fresca ratllada 
Fruita de temporada 

Amanida de patata (tomàquet, 
tonyina, olives i ou dur) 
Fingers de peix sense gluten 
amb tomàquet i soja 
Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre a la taronja (s/gluten) 
amb enciam i pastanaga ratllada 
Iogurt 

Espirals (s/gluten) a la          
napolitana amb formatge 
Peix fresc al forn amb enciam i 
quinoa 
Fruita de temporada 

Dilluns 21 Dimarts 22    

Pèsols i patata saltats amb all i 
julivert 
Truita de tonyina amb          
tomàquet i blat de moro 
Fruita de temporada 

Pizza (s/gluten) de pernil dolç i 
formatge 
Fingers sense gluten de           
pollastre amb ketchup 
Patates xips 
Gelat (s/gluten) 

 

 

 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - TEL. 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrició per oferir-vos la màxima qualitat dietètica en la  programació dels nostres menús . 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana. 

Incloem pa cada dia. Els dimecres i divendres 
és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals). 

El peix fresc que es servirà serà segons       
mercat, entre ells poden ser: filet de lluç,      
llobarro, orada, bacallà, fogoner, seitó. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli de 
gira-sol alt oleic per fregir. Utilització de sal 
iodada per l’elaboració dels nostres plats. 

*Arrebossat pel cuiner sense gluten, llet ni ou 

En compliment del Reglament núm. 1169/2011 
(UE) sobre la informació alimentària                 
facilitada al consumidor. La Vostra Cuina 
disposa de la informació  sobre els al·lèrgens 
dels aliments que  componen els menús que 
s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació                
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al  
moment de servir-ho.  

Plat fred: Temperatura de conservació              
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment de 
servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

 
Dimarts 1 

Dia de la proteïna vegetal 
Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 

 Mongeta tendra i patata 

Gall dindi a la planxa amb       
tomàquet i blat de moro 

Fruita de temporada 

Empedrat de mongetes 
(tomàquet, ou dur, tonyina i 
olives) 
Broqueta de pollastre amb 
xampinyons 
Iogurt de soja 

Macarrons ECO amb tomàquet 

Peix fresc al forn amb enciam i 
quinoa 
Fruita de temporada 

Amanida de patata (patates, 
Frankfurt (s/lactosa ni plv)/ 
tomàquet, olives ) 

Truita a la francesa amb        
enciam i pastanaga fresca 

Fruita de temporada 

Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 

Arròs ECO integral amb           
tomàquet 
Filet de lluç arrebossat* amb 
tomàquet i blat de moro 
Fruita de temporada 

Ensalada russa fresca                 
(s/lactosa ni plv)/oli d’oliva 

Llom a la planxa amb tomàquet i 
remolatxa 

Fruita de temporada 

Espaguetis amb pesto               
(s/lactosa ni plv) 
Peix fresc al forn amb            
samfaina 

Fruita de temporada 

Bròquil fresc amb patata 
Pollastre al forn amb llimona i 
llorer-amanida d’enciam i blat de 
moro 

Iogurt  de soja 

Amanida de llenties (pernil dolç 
(s/lactosa ni plv), tomàquet, 
olives, pastanaga i vinagreta) 
Truita francesa amb enciam i 
quinoa 
Fruita de temporada 

Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

Amanida variada (enciam, tomà-
quet, blat de moro, pollastre 
rostit, crostons) 
Truita de patata amb samfaina 
Fruita de temporada 

Hummus 
Costelles al forn amb tomàquet 
i pastanaga fresca ratllada 
Fruita de temporada 
  

Amanida de patata (tomàquet, 
tonyina, olives i ou dur) 
Fingers de peix sense gluten 
amb tomàquet i soja 
Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre a la taronja (s/lactosa 
ni plv) amb enciam i pastanaga 
ratllada 
Iogurt de soja  

Espirals ECO a la napolitana 
Peix fresc al forn amb enciam i 
quinoa 
Fruita de temporada 

Dilluns 21 Dimarts 22    

Pèsols i patata saltats amb all i 
julivert 
Truita de tonyina amb           
tomàquet i blat de moro 
Fruita de temporada 

Pasta amb tomàquet 
Fingers de pollastre sense  
gluten amb ketchup 
Patates xips 
Gelat  de soja 

 

 

 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - TEL. 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrició per oferir-vos la màxima qualitat dietètica en la  programació dels nostres menús . 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana. 

Incloem pa cada dia. Els dimecres i divendres 
és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals, làctics). 

El peix fresc que es servirà serà segons       
mercat, entre ells poden ser: filet de lluç,      
llobarro, orada, bacallà, fogoner, seitó. 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la           
Garrotxa. 

Iogurt sense sucre a elecció del centre. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli de 
gira-sol alt oleic per fregir. Utilització de sal 
iodada per l’elaboració dels nostres plats. 

*Arrebossat pel cuiner sense gluten, llet ni ou 

En compliment del Reglament núm. 1169/2011 
(UE) sobre la informació alimentària                 
facilitada al consumidor. La Vostra Cuina 
disposa de la informació  sobre els al·lèrgens 
dels aliments que  componen els menús que 
s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació                
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al  
moment de servir-ho.  

Plat fred: Temperatura de conservació              
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment de 
servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

 
Dimarts 1 

Dia de la proteïna vegetal 
Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 

 Mongeta tendra i patata 

Gall dindi a la planxa amb  to-
màquet i blat de moro 

Fruita de temporada 

Empedrat de mongetes 
(tomàquet, enciam, tonyina i 
olives) 
Broqueta de pollastre amb 
xampinyons 
Iogurt 

Macarrons (s/ou) a la carbonara 

Peix fresc al forn amb enciam i 
quinoa 
Fruita de temporada 

Amanida alemanya (patates, 
Frankfurt (s/ou) /tomàquet, 
olives) 

Pollastre planxa amb enciam i 
pastanaga fresca 

Fruita de temporada 

Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 

Arròs ECO integral amb        
tomàquet 
Filet de lluç arrebossat* amb 
tomàquet i blat de moro 
Fruita de temporada 

Ensalada russa fresca (s/ou) 
amb oli d’oliva 

Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb tomàquet i           
remolatxa 

Fruita de temporada 

Espaguetis (s/ou)  amb pesto 
Peix fresc al forn amb samfai-
na 

Fruita de temporada 

Bròquil fresc amb patata 
Pollastre al forn amb llimona i 
llorer-amanida d’enciam i blat de 
moro 

Iogurt 

Amanida de llenties (pernil 
dolç, tomàquet, olives,          
pastanaga i vinagreta) 
Peix planxa amb enciam i quinoa 
Fruita de temporada 

Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

Amanida variada (enciam, tomà-
quet, blat de moro, pollastre 
rostit, crostons) 
Pollastre planxa amb samfaina 
Fruita de temporada 

Hummus 
Costelles al forn amb tomàquet 
i pastanaga fresca ratllada 
Fruita de temporada 
  

Amanida de patata (tomàquet, 
tonyina, olives) 
Fingers de peix sense gluten 
amb tomàquet i soja 
Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre a la taronja amb enci-
am i pastanaga ratllada 
Iogurt 
  

Espirals (s/ou) a la napolitana 
amb formatge 
Peix fresc al forn amb enciam i 
quinoa 
Fruita de temporada 

Dilluns 21 Dimarts 22    

Pèsols i patata saltats amb all i 
julivert 
Peix planxa amb tomàquet i blat 
de moro 
Fruita de temporada 

Pizza de pernil york i formatge 
(s/ou) 
Fingers sense gluten de           
pollastre amb ketchup 
Patates xips 
Gelat (s/ou) 

 

 

 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - TEL. 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrició per oferir-vos la màxima qualitat dietètica en la  programació dels nostres menús . 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana. 

Incloem pa cada dia. Els dimecres i divendres 
és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals, làctics). 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la           
Garrotxa. 

Iogurt sense sucre a elecció del centre. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli de 
gira-sol alt oleic per fregir. Utilització de sal 
iodada per l’elaboració dels nostres plats. 

En compliment del Reglament núm. 1169/2011 
(UE) sobre la informació alimentària                 
facilitada al consumidor. La Vostra Cuina 
disposa de la informació  sobre els al·lèrgens 
dels aliments que  componen els menús que 
s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació                
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al  
moment de servir-ho.  

Plat fred: Temperatura de conservació              
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment de 
servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

 
Dimarts 1 

Dia de la proteïna vegetal 
Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 

 Mongeta tendra i patata 

Gall dindi planxa o forn amb 
tomàquet i blat de moro 

Fruita de temporada 

Empedrat de mongetes 
(tomàquet, ou dur, enciam i 
olives) 
Broqueta de pollastre amb 
xampinyons 
Iogurt 

Macarrons ECO a la carbonara 

Gall dindi al forn amb enciam i 
quinoa 
Fruita de temporada 

Amanida alemanya (patates, 
Frankfurt, olives i salsa de 
mostassa) 

Truita a la francesa amb         
enciam i pastanaga fresca 

Fruita de temporada 

Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 

Arròs ECO integral amb         
tomàquet 
Pollastre arrebossat amb      
tomàquet i blat de moro 
Fruita de temporada 

Ensalada russa fresca (s/peix) 

Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb tomàquet i               
remolatxa 

Fruita de temporada 

Espaguetis amb pesto 
Gall dindi al forn amb samfaina 

Fruita de temporada 

Bròquil fresc amb patata 
Pollastre al forn amb llimona i 
llorer-amanida d’enciam i blat de 
moro 

Iogurt 

Amanida de llenties (pernil 
dolç, tomàquet, olives,                 
pastanaga i vinagreta) 
Truita de formatge amb enciam 
i quinoa 
Fruita de temporada 

Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

Amanida César (enciam,             
tomàquet, blat de moro, pollas-
tre rostit, crostons) 
Truita de patata amb pisto 
Fruita de temporada 

Hummus 
Costelles al forn amb tomàquet 
i pastanaga fresca ratllada 
Fruita de temporada 
  

Amanida de patata (tomàquet, 
enciam, olives i ou dur) 
Gall dindi a la planxa amb         
tomàquet i soja 
Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre a la taronja amb          
enciam i pastanaga ratllada 
Iogurt 
  

Espirals ECO a la napolitana 
amb formatge 
Gall dindi al forn amb enciam i 
quinoa 
Fruita de temporada 

Dilluns 21 Dimarts 22    

Pèsols i patata saltats amb all i 
julivert 
Truita francesa amb tomàquet i 
blat de moro 
Fruita de temporada 

Pizza de pernil dolç i formatge 
Fingers de pollastre (elaborats 
per la cuinera) amb ketchup 
Patates xips 
Gelat 

 

 

 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - TEL. 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrició per oferir-vos la màxima qualitat dietètica en la  programació dels nostres menús . 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana. 

Incloem pa cada dia. Els dimecres i divendres 
és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, llegums, cereals, làctics). 

El peix fresc que es servirà serà segons       
mercat, entre ells poden ser: filet de lluç,      
llobarro, orada, bacallà, fogoner, seitó. 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la           
Garrotxa. 

Iogurt sense sucre a elecció del centre. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli de 
gira-sol alt oleic per fregir. Utilització de sal 
iodada per l’elaboració dels nostres plats. 

En compliment del Reglament núm. 1169/2011 
(UE) sobre la informació alimentària                 
facilitada al consumidor. La Vostra Cuina 
disposa de la informació  sobre els al·lèrgens 
dels aliments que  componen els menús que 
s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació                
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al  
moment de servir-ho.  

Plat fred: Temperatura de conservació              
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment de 
servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

 
Dimarts 1 

Dia de la proteïna vegetal 
Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 

 Mongeta tendra i patata 

Gall dindi a la planxa amb         
enciam i cogombre 

Iogurt natural 

Amanida variada (enciam,        
olives, ou dur i tonyina) 
Broqueta de pollastre amb 
xampinyons 
Iogurt natural 

Macarrons ECO a la carbonara 

Peix fresc al forn amb enciam i 
quinoa 
Iogurt natural 

Amanida de patata (patata, 
olives, enciam i cogombre) 

Truita a la francesa amb          
enciam i olives 

Iogurt natural 

Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 

Arròs ECO blanc amb all i  
julivert 
Filet de lluç orli amb enciam i 
cogombre 
Iogurt natural 

Mongeta tendra amb patata i 
oli d’oliva 

Hamburguesa de vedella            
(s/soja) a la planxa amb  enciam 
i cogombre 

Iogurt natural 

Espaguetis amb formatge 
Peix fresc al forn amb enciam i 
cogombre 

Iogurt natural 

Bròquil fresc amb patata 
Pollastre al forn amb                 
llorer-amanida d’enciam i       
cogombre 

Iogurt natural 

Patata al vapor amb oli d’oliva 
Truita de formatge amb enciam 
i quinoa 
Iogurt natural 

Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

Amanida variada (enciam,         
pollastre, crostons, olives) 
Truita de patata amb enciam i 
cogombre 
Iogurt natural 

Crema de patata 
Costelles al forn amb enciam i 
cogombre 
Iogurt natural 

Amanida de patata (tonyina, 
olives i ou dur) 
Peix a la planxa amb enciam i 
cogombre 
Iogurt natural 

Arròs amb all i julivert 
Pollastre al forn amb enciam i 
cogombre 
Iogurt natural 

Espirals ECO amb formatge 
Peix fresc al forn amb enciam i 
quinoa 
Iogurt natural 

  

Dilluns 21 Dimarts 22    

Patata saltada amb all i julivert 
Truita de tonyina amb enciam i 
cogombre 
Iogurt natural 

Pizza de pernil dolç i formatge 
Fingers de pollastre 
Patates xips 
Iogurt natural 
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Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrició per oferir-vos la màxima qualitat dietètica en la  programació dels nostres menús . 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana. 

Incloem pa cada dia. Els dimecres i divendres 
és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals, làctics). 

El peix fresc que es servirà serà segons       
mercat, entre ells poden ser: filet de lluç,      
llobarro, orada, bacallà, fogoner, seitó. 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la           
Garrotxa. 

Iogurt sense sucre a elecció del centre. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli de 
gira-sol alt oleic per fregir. Utilització de sal 
iodada per l’elaboració dels nostres plats. 

El gramatge mencionat al menú sempre és en 
cuit (pasta, patata, arròs, llegums, cereals , 
etc) 

• 1R de fruita = 100g kiwi, mandarina, poma, 
préssec, taronja, nectarina, pera, piña natu-
ral, cireres 

• 1R de fruita = 200g meló, maduixes, síndria 

• 1R de fruita = 50g platan, raïm 

Les racions pautades han estat extretes de la 
Fudanción para la Diabetes. 
www.fundaciondiabetes.org  

En compliment del Reglament núm. 1169/2011 
(UE) sobre la informació alimentària                 
facilitada al consumidor. La Vostra Cuina 
disposa de la informació  sobre els al·lèrgens 
dels aliments que  componen els menús que 
s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació                
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al  
moment de servir-ho.  

Plat fred: Temperatura de conservació              
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment de 
servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

 
Dimarts 1 

Dia de la proteïna vegetal 
Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 

 Mongeta tendra i patata 
(75g=1.5R) 

Mandonguilles de llegums
(83g=2R) amb tomàquet i blat 
de moro (25g=0.5R) 

Fruita de temporada (1R)  

Empedrat de mongetes (175g 
mongetes =3.5R) (tomàquet, ou 
dur, tonyina i olives) 
Broqueta de pollastre amb 
xampinyons 
Iogurt(1.5R) 

Macarrons ECO (150g=3R) a la 
carbonara 

Peix fresc al forn amb enciam i 
quinoa (48g=1R) 
Fruita de temporada(1R) 

Amanida alemanya (patates 
(200g=4R), Frankfurt, olives) 

Truita a la francesa amb        
enciam i pastanaga fresca 

Fruita de temporada(1R) 

Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 

Arròs ECO integral 
(100g=2.5R) amb tomàquet 
Filet de lluç orli (15g farina=1R) 
amb tomàquet i blat de moro 
(25g=0.5R) 
Fruita de temporada(1R) 

Ensalada russa fresca (patata 
150g=3R, pèsols 100g=1R) 

Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb tomàquet i                 
remolatxa 

Fruita de temporada (1R) 

Espaguetis (200g=4R) amb 
tomàquet 
Peix fresc al forn amb              
samfaina 

Fruita de temporada(1R) 

Bròquil fresc amb patata 
(150g=3R) 
Pollastre al forn amb llimona i 
llorer-amanida d’enciam i blat de 
moro (25g=0,5R) 

Iogurt(1.5R) 

Amanida de llenties (150g=3R) 
(pernil dolç, tomàquet, olives, 
pastanaga ) 
Truita de formatge amb enciam 
i quinoa (48g=1R) 
Fruita de temporada(1R) 

Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

Amanida variada (enciam,       
tomàquet, blat de moro 
(25g=0,5R), pollastre rostit) 
Truita de patata (100g=2R) 
amb samfaina + Pa (30g=1,5R) 
Fruita de temporada(1R) 

Hummus (82g=4R) 
Costelles al forn amb tomàquet 
i pastanaga fresca ratllada 
Fruita de temporada(1R)  

Amanida de patata  (150g=3R) 
(tomàquet, tonyina, olives i ou 
dur) 
Fingers de peix sense gluten 
(2.5 unitats=1R) amb tomàquet i 
soja 
Fruita de temporada(1R)  

Arròs (133g=3.5R) amb                 
tomàquet 
Pollastre al forn amb enciam i 
pastanaga ratllada 
Iogurt(1.5R) 
  

Espirals ECO (150g=3R) a la 
napolitana amb formatge 
Peix fresc al forn amb enciam i 
quinoa (48g=1R) 
Fruita de temporada(1R) 

Dilluns 21 Dimarts 22    

Pèsols (200g=2R) i patata 
(75g=1.5R) saltats amb all i 
julivert 
Truita de tonyina amb tomà-
quet i blat de moro(25g=0.5R) 
Fruita de temporada(1R) 

Pasta (75g=1.5R) amb tomàquet 
Pollastre al forn 
Amanida verda 
Gelat(3.5R) 
O 
Pizza de pernil york i formatge 
(65g=2.5R) 
Nuguets de pollastre (3             
unitats=1R) 
Amanida verda 
Iogurt (1,5R) 
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Albercoc Enciam Pruna   

     

Carbassó Cirera Pebrot verd   

     

Ceba Pastanaga Cogombre Meló  

     

Tomàquet Mongeta 
tendra 

Préssec Nectarina  

• Una o dues peces de fruita fresca i palets de                         
pa integral 

• Un grapat de fruits secs crus o torrats (nous, ametlles, avellanes, 
etc.) 

• Pa amb tomàquet, entrepà de formatge, de truita, d'hummus, etc. 

• Un iogurt o un got de llet amb musli 

• Macedònia de fruita fresca amb iogurt 

• Batut de fruita (llet i trossos de fruita fresca) amb fruita seca 

’ ’

• Un plàtan i un grapat de fruita seca (nous, avellanes, ametlles, etc.) 

• Entrepà de truita (ben cuita) 

• Mandarines i un grapat de fruita seca (nous, avellanes, ametlles, 
etc.) 

• Entrepà d'hummus amb escalivada 

• Una pera i un grapat de fruita dessecada (panses, orellanes, prunes 
seques, etc.) 

• Llet amb flocs de blat de moro 

• Bol de iogurt amb daus de poma i musli 

• Pa integral amb rodanxes de tomàquet i oli d'oliva 
verge 

• Macedònia de fruita fresca amb fruits secs picats (avellanes, nous,  
ametlles, etc.) 

• Pa integral de llavors amb tomàquet i formatge tendre 
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Ingredients: 

• 2 iogurts naturals sense sucre 
(també podeu fer servir de gust 
de llimona) 

• Suc de dues llimones 

• Llet condensada (ompliu 3/4 el 
pot del iogurt) . Afegiu tanta llet             
condensada, segons mesures, com 
iogurts hi poseu.  

Amb aquestes quantitats a nosaltres en 
surten tres racions com les de la foto  

Elaboració: 

• Aboqueu 2 iogurts en un bol. 

• Prepareu el suc de dues llimones i afegiu-lo. 

• Mesureu la llet condensada. Ompliu 3/4 de dos iogurts amb llet condensada i 
poseu-los amb la resta d’ingredients. La recepta original omple el pot de  
iogurt amb la llet però nosaltres n’hi posem menys. Proveu diferents              
quantitats per trobar el punt més que més us agradi. 

• Tant senzill i fàcil com batre tots els ingredients molt bé. 

• Deixeu el bol a la nevera un mínim de dues hores perquè la mousse agafi    
consistència. 

• Un cop feta aguanta unes hores amb la consistència de mousse. Després la 
mousse es desinfla i queda més líquid. Podeu provar de fer-la amb el suc  
d’altres fruites. 

RECEPTA DEL MES: 

MOUSSE DE LLIMONA 

Font: Fundació Alicia 

 Dimarts 1 Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 

 Amanida variada 
Pizza casolana amb       
pebrot vermell, carbassó 
i xampinyons 
Fruita de temporada 

Wok d’espirals amb        
verdures en juliana 
Truita de carbassó amb 
tomàquet amanit 
Fruita de temporada 
  

Hummus de cigrons amb 
sèsam torrat i crudités 
de cogombre i pastanaga 
Peix blanc amb salsa  
verda i guarnició de          
verdures 
Fruita de temporada / 
Iogurt 

Sopa d’au i verdures amb 
pasta 
Llom a la planxa amb 
pebrots 
Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 

Saltejat de patata amb 
xampinyons i toc de  
parmesà 
Truita de tonyina amb 
amanida verda 
Fruita de temporada 

Pèsols ofegats 
Peix blau al forn amb llit 
de ceba i pastanaga 
Fruita de temporada /
Iogurt 
  

Gaspatxo 
Wrap casolà amb enciam, 
tomàquet, formatge, 
pollastre, pebrot i ceba 
Fruita de temporada /
Iogurt 

Vichyssoise amb rostes 
Peix blanc a la planxa amb 
ceba caramel·litzada 
Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 
Gall dindi a la planxa amb 
carbassó 
Fruita de temporada 
  

Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

Sopa d’au amb arròs 
Llom de porc amb all i 
julivert i tomàquet         
amanit amb olives verdes 
Fruita de temporada 

Crema de verdures 
Pollastre al forn amb 
llimona i daus d’albergínia 
Fruita de temporada/ 
Iogurt 
  

Cigrons saltejats amb 
ceba i pernil 
Truita d’albergínia amb 
barreja d’enciams 
Fruita de temporada 

 Bacallà a la llauna,        
espinacs a la catalana i 
hummus 
Fruita de temporada/ 
Iogurt 

PLAT ÚNIC 
Nyoquis de patata amb 
daus de gall dindi           
saltejats amb porro, 
ceba, all, pebrot vermell i 
toc de tomàquet amb 
guarnició d’amanida verda 
Fruita de temporada 

Dilluns 21 Dimarts 22    

Espirals saltejat amb 
tomàquets xèrries 
Llom  a la planxa 
Fruita de temporada 

Hummus de llenties amb 
sèsam torrat i crudités 
de carbassó i pastanaga 
Peix blau al forn amb 
samfaina de verdures 
Fruita de temporada 

   


