
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

5HFXSHUDU�OD�VDYLHVD�SRSXODU�GH�O·~V�
KDELWXDO� GHOV� OOHJXPV� D� OD� FXLQD� pV�
XQD� GH� OHV� EDVHV� GH� O·DOLPHQWDFLy�
VDOXGDEOH� G·DYXL� HQ� GLD�� 6yQ� XQ��
DXWqQWLF� WUHVRU� GLHWqWLF� SHO� VHX�
YDORU� QXWULFLRQDO� L� HQV� IDUj� Ep�
DFRVWXPDU-QRV�D�PHQMDU-QH�VRYLQW� 

7UHEDOODU� SHUTXq� OHV� YHUGXUHV� L�
KRUWDOLVVHV�IRUPLQ�SDUW�GH� OD�EDVH�
GH� OD� SLUjPLGH� DOLPHQWjULD� pV����
WDPEp�� XQ� REMHFWLX� EHQHILFLyV� SHU�
D�OD�QRVWUD�VDOXW� 

(OV�PHQMDGRUV�HVFRODUV�VyQ�XQ�ERQ�
HVSDL� SHU� SURPRXUH� L� SRWHQFLDU�
DTXHVW� DOLPHQWV� GLQV� GHO� PHQ~� GH�
O·HVFROD�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � � � � 
 Llenties eco amb arròs Arròs eco amb verdures i tomàquet Crema de remolatxa, patata ceba i 

porro 
Coliflor i patata 

 Truita a la francesa amb pernil dolç 
amb enciam i pipes de gira-sol 

Aletes de pollastre al forn amb 
enciam i blat de moro 

Fideuà de marisc amb allioli Hamburguesa de vedella i porc a la 
planxa amb enciam i pastanaga 

 Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

� � � �� �� 
Crema d'arrels Bledes amb patates saltades amb 

all 
Mongetes seques eco estofades Arròs integral eco amb salsa de 

tomàquet 
Brou de verdures i quinoa 

Arròs amb bolonyesa vegetal (soja 
texturitzada) 

Filet de lluç arrebossat amb enciam 
i blat de moro 

Truita a la francesa amb enciam i 
olives 

Estofat de vedella amb xampinyons Broqueta de pollastre amb patates 

Fruita de temporada Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

�� �� �� �� �� 
Arròs 3 delícies eco (blat de moro, 
pastanaga i pèsols) 

Crema de carbassa Llaços eco amb pesto (pinyons i 
alfàbrega) 

Cigrons eco estofats amb espinacs Mongeta tendra, patata i pastanaga 

Ous durs amb patata i tomàquet al 
forn 

Mandonguilles de llegums a la 
jardinera 

Pollastre amb salsa de llimona amb 
enciam i tomàquet 

Peix fresc arrebossat amb enciam i 
pastanaga 

Costelles de porc amb salsa      
barbacoa amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Fruita de temporada 

�� �� �� �� �� 
Crema de nap i porro Mongeta seca eco amb patates 

saltades amb bacó 
Arròs eco amb xampinyons Caldo de pollastre amb pasta inte-

gral 
Pèsols amb patata saltats amb all 

Macarrons a la bolonyesa vegetal 
(tofu i seitan) 

Bacallà amb samfaina i amanida Llom arrebossat amb enciam i blat 
de moro 

Truita de carbassó amb enciam i 
llavors de gira-sol 

Fajitas de pollastre (tortita de blat, 
pollastre, ceba, enciam i tomàquet) 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Plàtan amb xocolata 

��     

    

    

    

     

Seguim les recomanacions de la “Guia de l’Alimentació Saludable en l’Etapa Escolar” publicada per l’Agencia de Salut Pública de 
Catalunya que segueix els Objectius de desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Aquesta guia, a més de garantir la salut 
de les persones, pretén prendre consciència que amb petites modificacions contribuïm a promoure la producció i el consum     
responsable, la lluita contra el canvi climàtic. 

 

)(67$ 
La cuina es reserva el dret a fer un canvi a últim 
moment, avisant per e-mail als centres. 

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.  

 
 
VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  
Av. Ègara, 50  (08192)                      
Sant Quirze del Vallès  
Tel. 93 721 20 00 
www.vostracuina.com 



 
 

 

 

 
 

 

 

/·DOLPHQWDFLy�HTXLOLEUDGD�KD�GH�FRQVWDU�G·XQ���-����
G·KLGUDWV�GH�FDUERQL����-����GH�JUHL[��L���-����GH�
SURWHwQHV�� $TXHVW� HTXLOLEUL� HV� SRW� DFRQVHJXLU�
GLjULDPHQW� R� VHWPDQDOPHQW�� $TXHVWHV�
UHFRPDQDFLRQV� OHV�GXUHP�D�WHUPH�WHQLQW�HQ�FRPSWH�
TXH� O·DOLPHQWDFLy� V·KD� GH� EDVDU� HQ� YHJHWDOV� GH�
WHPSRUDGD�� 

7HQLP� XQD� SURSRVWD�� &RQHL[HX� HO� SODW� GH� +DUYDUG"�
8V�HO�SUHVHQWHP� 

 

 

 

 

 

 

 

 

$TXHVW�PqWRGH��FUHDW�SHU�H[SHUWV�GH�OD�QXWULFLy��pV�
PROW�~WLO� MD�TXH�SRWV�YHXUH� OHV�SURSRUFLRQV�GH�FDGD�
PDFURQXWULHQW� D� VLPSOH� YLVWD� VHQVH� PHVXUDU� DPE�
JUDPDWJHV�� '·DTXHVWD� PDQHUD� LQFRUSRUHP� HQ� FDGD�
GLQDU� XQD� ERQD� TXDQWLWDW� GH� IUXLWHV� L� YHUGXUHV�� eV�
LGHDO�TXH�VHPSUH�KL�KDJL�PtQLP���FRORUV�GLIHUHQWV�GH�
IUXLWHV� L� YHUGXUHV�� SHU� DL[t� WHQLU� YDULHWDW� GH�
YLWDPLQHV�L�PLQHUDOV�L�SHUTXq�VLJXL�PpV�DWUDFWLX��(OV�
SODWV�DPE�PROWV�FRORUV��DURPHV��FRQGLPHQWV�VyQ�PpV�
JXVWRVRV�L�EHQ�DFFHSWDWV� 

 

 

 
8Q�DOWUH�EHQHILFL�GHO�PqWRGH�GHO�SODW�GH�+DUYDUG�pV�
TXH� Wp� SURSLHWDWV� HGXFDWLYHV� L� GLGjFWLTXHV�� MD� TXH�
SHUPHW�FRQqL[HU�GH�PDQHUD�PROW�UjSLGD�L�YLVXDO�TXLQD�
KD�GH�VHU�OD�SURSRUFLy�DGHTXDGD�GHOV�DOLPHQWV�HQ�XQD�
UDFLy�IjFLOPHQW� LGHQWLILFDEOH�FRP�pV�XQ�SODW��$�PpV��
pV�XQ�PRGHO�G·DOLPHQWDFLy�DSWH�SHU�D�WRWD�OD�IDPtOLD�� 

8V�KHP�SUHSDUDW�XQ�WDOOHU�SHU�DOV�YRVWUHV�ILOOV��

 

$JDIDUHP�XQ�SODW�GH�SOjVWLF�R�SDSHU��KL�WUDoDUHP�OHV�
OtQLHV� FRUUHVSRQHQWV� L�� DPE�UHWDOODEOHV�GH�GLIHUHQWV�
DOLPHQWV��KDXUDQ�G·HODERUDU�HOV�VHXV�SODWV�UHVSHFWDQW�
RQ� YD� FDGD� PDFURQXWULHQW�� $� FRQWLQXDFLy� XV� HQ�
GHL[HP�XQ�H[HPSOH�� 

 

 

 

 

 

 

 

(OV� QRVWUHV� PHQ~V� HVWDQ� IHWV� L� UHYLVDWV� SHU�
GLIHUHQWV� QXWULFLRQLVWHV� SHU� JDUDQWLU� XQD� GLHWD�
HTXLOLEUDGD�� WHQLQW� HQ� FRPSWH� OHV� UHFRPDQDFLRQV� GH�
OHV�GLIHUHQWV�LQVWLWXFLRQV�VDQLWjULHV�� 

 

 

 

 
(Q�HOV�QRVWUHV�PHQ~V�GHVWDTXHP� 

��3UHVqQFLD�GH�SDVWD�L�DUUzV�LQWHJUDO 

��$UUzV�LQWHJUDO�GHO�'HOWD�GH�O·(EUH��SUR[LPLWDW� 

��3D�LQWHJUDO�D�HOHFFLy�GHO�FHQWUH� 

��3URGXFWHV�GH�SUR[LPLWDW��YHUGXUHV��IUXLWD��FDUQ��
OjFWLFV�� 

��/HV�FRPELQDFLRQV�GH�OOHJXPV�VHPSUH�VyQ�DPE�SHL[��
RX��YHUGXUHV�R�FDUQ�EODQFD� 

��6HJXLQW�OHV�IUHT�qQFLHV�UHFRPDQDGHV��WHQLP�QRPpV�
XQ�GLD�GH�FDUQ�YHUPHOOD�R�FDUQ�SURFHVVDGD�D�OD�
VHWPDQD� 

��(OV�DUUHERVVDWV�VyQ�G
HODERUDFLy�SUzSLD� 

��(O�WHPSHK��VHLWDQ ��WRIX�L�VRMD�VyQ�GH�SURFHGqQFLD�
HFROzJLFD�� 

��7RW�HO�SHL[�pV�GH�SHVFD�VRVWHQLEOH� 

��2IHULP�DOV�FHQWUHV�OD�SRVVLELOLWDW�GH�WULDU�HO�LRJXUW�
VHQVH�VXFUH� 

��7RWV�HOV�jSDWV�HOV�FXLQHP�DPE�VDO�LRGDGD� 

��8WLOLW]HP�ROL�G
ROLYD�SHU�FXLQDU��ROL�GH�JLUD-VRO�DOW�
ROHLF�SHU�IUHJLU�L�ROL�G
ROLYD�YHUJH�SHU�DPDQLU� 

   

   

Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrición 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.  

 
 
VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  
Av. Ègara, 50  (08192) Sant Quirze del Vallès  
Tel. 93 721 20 00 — www.vostracuina.com 

EMPRESA SOSTENIBLE 



 
 

 

 

 
 

 

 

· /OHW�DPE�IORFV�GH�EODW�GH�PRUR 

· %RO�GH�LRJXUW�DPE�GDXV�GH�SRPD�L�PXVOL 

· 3D�LQWHJUDO�DPE�URGDQ[HV�GH�WRPjTXHW�L�ROL�G
ROLYD�YHUJH 

· 0DFHGzQLD�GH�IUXLWD�IUHVFD�DPE�IUXLWHV�VHTXHV�SLFDGHV���������������
�DYHOODQHV��QRXV��DPHWOOHV��HWF�� 

· 3D�LQWHJUDO�GH�OODYRUV�DPE�WRPjTXHW�L�IRUPDWJH�WHQGUH 

· ,RJXUW�QDWXUDO�DPE�DUUzV�LQIODW�L�SDQVHV� 

· 8QD�R�GXHV�SHFHV�GH�IUXLWD�IUHVFD�L�EDVWRQHWV�GH���������������������
SD�LQWHJUDO 

· 8Q�JUDSDW�GH�IUXLWHV�VHTXHV�FUXHV�R�WRUUDGHV��QRXV��DPHWOOHV�����������
DYHOODQHV��HWF�� 

· 3D�DPE�WRPjTXHW��HQWUHSj�GH�IRUPDWJH��GH�WUXLWD��G
KXPPXV��HWF� 

· 8Q�LRJXUW�R�XQ�JRW�GH�OOHW�DPE�PXVOL 

· 0DFHGzQLD�GH�IUXLWD�IUHVFD�DPE�LRJXUW 

· %DWXW�GH�IUXLWD��OOHW�L�WURVVRV�GH�IUXLWD�IUHVFD��DPE�IUXLWD�VHFD 

· 8Q�WURV�GH�SD�GH�SHVVLF�FDVROj�L�XQD�SHoD�GH�IUXLWD 

ǯ ǯ
· 8Q�SOjWDQ�L�XQ�JUDSDW�GH�IUXLWD�VHFD��QRXV��DYHOODQHV���

DPHWOOHV��HWF�� 

· 3DOHWV�GH�SDVWDQDJD�L�DSL 

· (QWUHSj�G
KXPPXV�DPE�HVFDOLYDGD 

· 8QD�SHUD�L�XQ�JUDSDW�GH�IUXLWD�GHVVHFDGD��SDQVHV��RUHOODQHV��SUXQHV�
VHTXHV��HWF�� 

 

6,�+(0�',1$7« 32'(0�623$5� 
&HUHDOV��SDWDWD�R�OOHJXPV +RUWDOLVVHV�FUXHV�R�OOHJXPV�FXLWV 

9HUGXUHV &HUHDOV�R�SDWDWD 
������������������&DUQ  3HL[��RX�R�OOHJXPV 

3HL[ &DUQ�PDJUD��RX�R�OOHJXPV 
2X 3HL[��FDUQ�PDJUD�R�OOHJXPV 

)UXLWD /jFWLFV�R�IUXLWD 
/jFWLFV )UXLWD 
/OHJXPV 3HL[��RX�R�FDUQ�PDJUD 

    

%OHGHV (QFLDP &DUEDVVD &DU[RID 

    

&ROLIORU 3DVWDQDJD 3RUUR (VSLQDFV 

    

3RPD .LZL 7DURQMD 3HUD�JURJD 

    

3OjWDQ 0RQJHWD�
WHQGUD 

&HED &RO 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Recuperar la saviesa popular de l’ús 
habitual dels llegums a la cuina és 
una de les bases de l’alimentació 
saludable d’avui en dia. Són un  
autèntic tresor dietètic pel seu 
valor nutricional i ens farà bé 
acostumar-nos a menjar-ne sovint. 

Treballar perquè les verdures i 
hortalisses formin part de la base 
de la piràmide alimentària és,   
també, un objectiu beneficiós per 
a la nostra salut. 

Els menjadors escolars són un bon 
espai per promoure i potenciar 
aquest aliments dins del menú de 
l’escola.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 

 Llenties amb arròs Arròs amb verdures i tomàquet Crema de remolatxa, patata ceba i 
porro 

Coliflor i patata 

 Truita a la francesa amb pernil dolç 
amb enciam i pipes de gira-sol 

Aletes de pollastre al forn amb 
enciam i blat de moro 

Fideuà de marisc amb all i oli (pasta 
sense gluten i ou) 

Hamburguesa de vedella i porc a la 
planxa amb enciam i pastanaga 

 Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

7 8 9 10 11 

Crema d'arrels Bledes amb patata saltats amb all Mongetes seques estofades Arròs INTEGRAL amb salsa de       
tomàquet 

Brou de verdures i quinoa 

Arròs amb bolonyesa vegetal (soja 
texturitzada) 

Fingers de peix (sense gluten, ou i 
llet) amb enciam i blat de moro 

Truita a la francesa amb enciam i 
olives 

Estofat de vedella amb xampinyons Broqueta de pollastre amb patates 

Fruita de temporada Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

14 15 16 17 18 

Arròs 3 delícies (blat de moro, 
pastanaga i pèsols 

Crema de carbassa Pasta sense gluten i ou amb pesto 
(pinyons i alfàbrega) 

Cigrons estofats amb espinacs Mongeta tendra, patata i pastanaga 

Ous durs amb patata i tomàquet al 
forn 

*Mandonguilles de llegums a la 
jardinera 

Pollastre amb salsa de llimona amb 
enciam i tomàquet 

Fingers de peix (sense gluten, ou i 
llet) amb enciam i pastanaga 

Costelles de porc amb salsa          
barbacoa* amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Fruita de temporada 

21 22 23 24 25 

Crema de nap i porro Mongeta seca amb patata saltats 
amb bacó 

Arròs amb xampinyons Sopa d'au amb pasta sense gluten i 
ou 

Pèsols amb patata saltats amb all 

Pasta sense gluten i ou a la         
bolonyesa vegetal (tofu) 

Bacallà amb samfaina i amanida Llom arrebossat (sense gluten, ou i 
llet) amb enciam i blat de moro 

Truita de carbassó amb enciam i 
llavors de gira-sol 

*Fajitas de pollastre (tortita de blat 
de moro, pollastre, ceba, enciam i 
tomàquet) 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Plàtan amb xocolata 

28     

    

FESTA     

   *Sense gluten 

     

Seguim les recomanacions de la “Guia de l’Alimentació Saludable en l’Etapa Escolar” publicada per l’Agencia de Salut Pública de 

Catalunya que segueix els Objectius de desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Aquesta guia, a més de garantir la salut 

de les persones, pretén prendre consciència que amb petites modificacions contribuïm a promoure la producció i el consum     

responsable, la lluita contra el canvi climàtic. 

 

La cuina es reserva el dret a fer un canvi a últim 

moment, avisant per e-mail als centres. 

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.  

 
 
VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  
Av. Ègara, 50  (08192)                      
Sant Quirze del Vallès  
Tel. 93 721 20 00 
www.vostracuina.com 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Recuperar la saviesa popular de l’ús 
habitual dels llegums a la cuina és 
una de les bases de l’alimentació 
saludable d’avui en dia. Són un  
autèntic tresor dietètic pel seu 
valor nutricional i ens farà bé 
acostumar-nos a menjar-ne sovint. 

Treballar perquè les verdures i 
hortalisses formin part de la base 
de la piràmide alimentària és,   
també, un objectiu beneficiós per 
a la nostra salut. 

Els menjadors escolars són un bon 
espai per promoure i potenciar 
aquest aliments dins del menú de 
l’escola.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 

 Llenties amb arròs Arròs amb verdures i tomàquet Crema de remolatxa, patata ceba i 
porro 

Coliflor i patata 

 Truita a la francesa amb enciam i 
pipes de gira-sol 

Aletes de pollastre al forn amb 
enciam i blat de moro 

Fideuà de marisc amb all i oli Hamburguesa de vedella i porc a la 
planxa amb enciam i pastanaga 

 Iogurt* Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

7 8 9 10 11 

Crema d'arrels Bledes amb patata saltats amb all Mongetes seques estofades Arròs INTEGRAL amb salsa de       
tomàquet 

Brou de verdures i quinoa 

Arròs amb bolonyesa vegetal (soja 
texturitzada) 

Fingers de peix (sense gluten, ou i 
llet) amb enciam i blat de moro 

Truita a la francesa amb enciam i 
olives 

Estofat de vedella amb xampinyons Broqueta de pollastre amb patates 

Fruita de temporada Iogurt* Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

14 15 16 17 18 

Arròs 3 delícies (blat de moro, 
pastanaga i pèsols 

Crema de carbassa Llaços amb pesto (pinyons i        
alfàbrega) 

Cigrons estofats amb espinacs Mongeta tendra, patata i pastanaga 

Ous durs amb patata i tomàquet al 
forn 

Mandonguilles de llegums a la 
jardinera 

Pollastre amb salsa de llimona amb 
enciam i tomàquet 

Fingers de peix (sense gluten, ou i 
llet) amb enciam i pastanaga 

Costelles de porc amb salsa       
barbacoa** amb enciam i blat de 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt* Fruita de temporada 

21 22 23 24 25 

Crema de nap i porro Mongeta seca amb patata saltats 
amb bacó 

Arròs amb xampinyons Sopa d'au amb pasta sense gluten i 
ou 

Pèsols amb patata saltats amb all 

Macarrons a la bolonyesa vegetal 
(tofu i seitan) 

Bacallà amb samfaina i amanida Llom arrebossat (sense gluten, ou i 
llet) amb enciam i blat de moro 

Truita de carbassó amb enciam i 
llavors de gira-sol 

Fajitas de pollastre (tortilla de blat, 
pollastre, ceba, enciam i tomàquet) 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt* Plàtan amb xocolata 

28    

*Iogurt:  
- Iogurt de soja: Al·lèrgic proteïnes de la llet 
- Iogurt sense lactosa: Intolerant lactosa FESTA 

   

   

   **Sense llet 

     

Seguim les recomanacions de la “Guia de l’Alimentació Saludable en l’Etapa Escolar” publicada per l’Agencia de Salut Pública de 

Catalunya que segueix els Objectius de desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Aquesta guia, a més de garantir la salut 

de les persones, pretén prendre consciència que amb petites modificacions contribuïm a promoure la producció i el consum     

responsable, la lluita contra el canvi climàtic. 

 

La cuina es reserva el dret a fer un canvi a últim 

moment, avisant per e-mail als centres. 

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.  

 
 
VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  
Av. Ègara, 50  (08192)                      
Sant Quirze del Vallès  
Tel. 93 721 20 00 
www.vostracuina.com 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Recuperar la saviesa popular de l’ús 
habitual dels llegums a la cuina és 
una de les bases de l’alimentació 
saludable d’avui en dia. Són un  
autèntic tresor dietètic pel seu 
valor nutricional i ens farà bé 
acostumar-nos a menjar-ne sovint. 

Treballar perquè les verdures i 
hortalisses formin part de la base 
de la piràmide alimentària és,   
també, un objectiu beneficiós per 
a la nostra salut. 

Els menjadors escolars són un bon 
espai per promoure i potenciar 
aquest aliments dins del menú de 
l’escola.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 

 Llenties amb arròs Arròs amb verdures i tomàquet Crema de remolatxa, patata ceba i 
porro 

Coliflor i patata 

 Gall dindi a la planxa amb amanida Aletes de pollastre al forn amb 
enciam i blat de moro 

Fideuà de verdures (pasta sense 
gluten i ou) 

Hamburguesa de vedella i porc a la 
planxa amb enciam i pastanaga 

 Iogurt de soja Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

7 8 9 10 11 

Crema d'arrels Bledes amb patata saltats amb all Mongetes seques estofades Arròs INTEGRAL amb salsa de           
tomàquet 

Brou de verdures i quinoa 

Arròs amb bolonyesa vegetal (soja 
texturitzada) 

Fingers de peix (sense gluten, ou i 
llet) amb enciam i blat de moro 

Pollastre a la planxa amb guarnició Estofat de vedella amb xampinyons Broqueta de pollastre amb patates 

Fruita de temporada Iogurt de soja Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

14 15 16 17 18 

Arròs 3 delícies (blat de moro, 
pastanaga i pèsols 

Crema de carbassa Pasta sense gluten i ou amb           
tomàquet 

Cigrons estofats amb espinacs Mongeta tendra, patata i pastanaga 

Escalopins de gall dindi amb        
verduretes 

Mandonguilles de llegums a la 
jardinera 

Pollastre amb salsa de llimona amb 
enciam i tomàquet 

Fingers de peix (sense gluten, ou i 
llet) amb enciam i pastanaga 

Costelles de porc amb salsa           
barbacoa* amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt de soja Fruita de temporada 

21 22 23 24 25 

Crema de nap i porro Mongeta seca amb patata saltats 
amb bacó 

Arròs amb xampinyons Sopa d'au amb pasta sense gluten i 
ou 

Pèsols amb patata saltats amb all 

Pasta sense gluten i ou a la           
bolonyesa vegetal (tofu) 

Bacallà amb samfaina i amanida Llom arrebossat (sense gluten, ou i 
llet) amb enciam i blat de moro 

Vedella saltat amb verdures Fajitas de pollastre (tortilla de blat, 
pollastre, ceba, enciam i tomàquet) 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt de soja Plàtan amb xocolata 

28     

    

FESTA     

   *Sense ou 

     

Seguim les recomanacions de la “Guia de l’Alimentació Saludable en l’Etapa Escolar” publicada per l’Agencia de Salut Pública de 

Catalunya que segueix els Objectius de desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Aquesta guia, a més de garantir la salut 

de les persones, pretén prendre consciència que amb petites modificacions contribuïm a promoure la producció i el consum     

responsable, la lluita contra el canvi climàtic. 

 

La cuina es reserva el dret a fer un canvi a últim 

moment, avisant per e-mail als centres. 

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.  

 
 
VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  
Av. Ègara, 50  (08192)                      
Sant Quirze del Vallès  
Tel. 93 721 20 00 
www.vostracuina.com 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Recuperar la saviesa popular de l’ús 
habitual dels llegums a la cuina és 
una de les bases de l’alimentació 
saludable d’avui en dia. Són un  
autèntic tresor dietètic pel seu 
valor nutricional i ens farà bé 
acostumar-nos a menjar-ne sovint. 

Treballar perquè les verdures i 
hortalisses formin part de la base 
de la piràmide alimentària és,   
també, un objectiu beneficiós per 
a la nostra salut. 

Els menjadors escolars són un bon 
espai per promoure i potenciar 
aquest aliments dins del menú de 
l’escola.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 

 Llenties amb arròs Arròs amb verdures i tomàquet Crema de remolatxa, patata ceba i 
porro 

Coliflor i patata 

 Truita a la francesa amb pernil dolç 
amb enciam 

Aletes de pollastre al forn amb 
enciam i blat de moro 

Fideuà de verdures Hamburguesa de vedella i porc a la 
planxa amb enciam i pastanaga 

 Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

7 8 9 10 11 

Crema d'arrels Bledes amb patata saltats amb all Mongetes seques estofades Arròs INTEGRAL amb salsa de          
tomàquet 

Brou de verdures i quinoa 

Arròs amb bolonyesa vegetal (soja 
texturitzada) 

Pollastre amb salsa de llimona Truita a la francesa amb enciam i 
olives 

Estofat de vedella amb xampinyons Broqueta de pollastre amb patates 

Fruita de temporada Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

14 15 16 17 18 

Arròs 3 delícies (blat de moro, 
pastanaga i pèsols) 

Crema de carbassa Llaços amb pesto (pinyons i         
alfàbrega) 

Cigrons estofats amb espinacs Mongeta tendra, patata i pastanaga 

Ous durs amb patata i tomàquet al 
forn 

Mandonguilles de llegums a la 
jardinera 

Pollastre amb salsa de llimona amb 
enciam i tomàquet 

Truita a la francesa amb amanida Costelles de porc amb salsa         
barbacoa amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Fruita de temporada 

21 22 23 24 25 

Crema de nap i porro Mongeta seca amb patata saltats 
amb bacó 

Arròs amb xampinyons Sopa d'au amb pasta integral Pèsols amb patata saltats amb all 

Macarrons a la bolonyesa vegetal 
(tofu i seitan) 

Botifarra de pollastre amb amanida Llom arrebossat amb enciam i blat 
de moro 

Truita de carbassó amb enciam i 
llavors de gira-sol 

Fajitas de pollastre (tortilla de blat, 
pollastre, ceba, enciam i tomàquet) 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Plàtan amb xocolata 

28     

    

FESTA     

    

     

Seguim les recomanacions de la “Guia de l’Alimentació Saludable en l’Etapa Escolar” publicada per l’Agencia de Salut Pública de 

Catalunya que segueix els Objectius de desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Aquesta guia, a més de garantir la salut 

de les persones, pretén prendre consciència que amb petites modificacions contribuïm a promoure la producció i el consum     

responsable, la lluita contra el canvi climàtic. 

 

La cuina es reserva el dret a fer un canvi a últim 

moment, avisant per e-mail als centres. 

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.  

 
 
VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  
Av. Ègara, 50  (08192)                      
Sant Quirze del Vallès  
Tel. 93 721 20 00 
www.vostracuina.com 



SETMANA 3 Dimarts 1-FEBRER Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4

Mongeta tendra i patata Arròs amb oli d'oliva Crema de patata ceba i porro Coliflor i patata

Truita a la francesa Aletes de pollastre al forn Pollastre al forn amb xampinyons Peix al forn

POSTRE Iogurt sense lactosa/Fruita Iogurt sense lactosa/Fruita Iogurt sense lactosa/Fruita Iogurt sense lactosa/Fruita

SETMANA 4 Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11

Crema de carbassó Bledes amb patata saltats amb all Mongeta tendra i patata Arròs amb oli d'oliva Pasta bullida amb oli d'oliva

Filet de lluç al forn amb all i julivert Llenguadina arrebossada Truita a la francesa Vedella amb xampinyons (sense salsa) Broqueta de pollastre amb patates

POSTRE Iogurt sense lactosa/Fruita Iogurt sense lactosa/Fruita Iogurt sense lactosa/Fruita Iogurt sense lactosa/Fruita Iogurt sense lactosa/Fruita

SETMANA 5 Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18

Arròs amb oli d'oliva Crema de porros Llaços amb pesto (pinyons i 
alfábrega)

Bròquil i patata Mongeta tendra i patata

Ous durs amb patata al forn Cueta de bacallà al forn amb 
espàrrecs

Pollastre al forn Filet de lluç arrebossat Truita de tonyina amb espàrrecs

POSTRE Iogurt sense lactosa/Fruita Iogurt sense lactosa/Fruita Iogurt sense lactosa/Fruita Iogurt sense lactosa/Fruita Iogurt sense lactosa/Fruita

SETMANA 6 Dilluns 21 Dimarts 22 Dimecres 23 Dijous 24-DIA DE LA TRUITA Divendres 25-CARNESTOLTES

Crema de nap i porro Bròquil i patata Arròs amb xampinyons Crema de porros Crema de verdures de temporada

Filet de lluç al forn amb carbassó Bacallà al forn Llom arrebossat Truita de carbassó Fajitas de pollastre (tortilla de blat, 
pollastre, ceba)

POSTRE Iogurt sense lactosa/Fruita Iogurt sense lactosa/Fruita Iogurt sense lactosa/Fruita Iogurt sense lactosa/Fruita Iogurt sense lactosa/Fruita

SETMANA 1 Dilluns 28

POSTRE

FRU+SOR+LAC

FEBRER

FRU+SOR+LAC

FRU+SOR+LAC

FRU+SOR+LAC

FRU+SOR+LAC

FESTA

VOSTRA CUINA SL
Reg. San.: 26.12437-B 

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

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



SETMANA 3 Dimarts 1-FEBRER Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4

Llenties (125g=2,5R) eco amb arròs 
(38g=1R)

Arròs (152g=4R) eco amb verdures i 
tomàquet

Crema de remolatxa, patata (50g=1R) 
ceba i porro

Coliflor i patata (200g=4R)

Truita a la francesa amb pernil dolç amb 
enciam i poques pipes de gira-sol

Aletes de pollastre al forn amb enciam i 
poc blat de moro

Fideuà (150g=3R) de marisc amb all i oli Hamburguesa de vedella i porc a la planxa 
amb enciam i pastanaga

POSTRE Iogurt (1,5R) Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R)

SETMANA 4 Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11

Crema d'arrels (50g=1R patata) Bledes amb patata (125g=2,5R) saltats 
amb all

Mongetes seques (150g=3R, 50g 
patata=1R) eco estofades

Arròs integral (120g=3R) eco amb salsa 
de tomàquet

Brou de verdures i quinoa (96g=2R)

Arròs (114g=3R) amb bolonyesa 
vegetal (soja texturitzada)

Filet de lluç arrebossat (15g farina/pa 
=1R) amb enciam i poc blat de moro

Truita a la francesa amb enciam i olives Estofat de vedella amb xampinyons 
(patata 50g=1R)

Broqueta de pollastre amb patates 
(100g=2R)

POSTRE Fruita de temporada (1R) Iogurt (1,5R) Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R)

SETMANA 5 Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18

Arròs (76g=2R) eco 3 delícies (poc 
blat de moro, poca pastanaga i pèsols 
(100g=1R)

Crema de carbassa (patata 100g=2R) Llaços (200g=4R) eco al pesto (pocs 
pinyons i alfàbrega)

Cigrons (125g=2,5R) eco estofats amb 
espinacs

Mongeta tendra, patata (200g=4R) i poca 
pastanaga

Ous durs amb patata (50g=1R) i 
tomàquet al forn

Mandonguilles de llegums (3 unitats 
falafels=2R) a la jardinera

Pollastre amb salsa de llimona amb enciam 
i tomàquet

Peix fresc arrebossat (15g 
farina/pa=1R) amb enciam i poca 
pastanaga

Costelles de porc al forn amb enciam i poc 
blat de moro

POSTRE Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R) Iogurt (1,5R) Fruita de temporada (1R)

SETMANA 6 Dilluns 21 Dimarts 22 Dimecres 23 Dijous 24-DIA DE LA TRUITA Divendres 25-CARNESTOLTES

Crema de nap i porro (50g patata=1R) Mongeta seca (150g=3R) eco amb patata 
(50g=1R) saltats amb bacó

Arròs (114g=3R) eco amb xampinyons Sopa d'au amb pasta integral (100g=2R) Pèsols (200g=2R) amb patata (50g=1R) 
saltats amb all

Macarrons (150g=3R) a la bolonyesa 
vegetal (tofu)

Bacallà amb samfaina-amanida Llom arrebossat (15g farina/pa=1R) amb 
enciam i poc blat de moro

Truita de carbassó amb enciam i poques 
llavors de gira-sol + pa (30g=1,5R)

Fajitas de pollastre (tortita de blat 
20g=1R, pollastre, ceba, enciam i tomàquet)

POSTRE Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R) Iogurt (1,5R) Fruita de temporada (1R)

SETMANA 1 Dilluns 28

POSTRE

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

*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 natural, cireres
  1R de fruita = 200g meló, maduixes, síndria
  1R de fruita = 50g platan, raïm

DIABÈTIC 5R
FESTA

DIABÈTIC 5R

DIABÈTIC 5R

DIABÈTIC 5R

DIABÈTIC 5R

VOSTRA CUINA SL
Reg. San.: 26.12437-B 

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

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


