
 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’objectiu de l’educació per a la 
salut és provocar processos 
d’aprenentatge que ajudin a 
millorar els estils de vida. 

Conjuntament amb l’escola, els 
equips de cuina i de monitorat-
ge treballem considerant la 
salut com a eix essencial de 
l’espai de migdia. 

Volem contribuir a la millora de 
la salut dels infants, joves i 
adults de l’escola des d’aquest 
punt de vista més ampli i global. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 

 Caldo de peix amb pasta integral Arròs amb verdures i tomàquet Trinxat de col i patata Crema de verdures amb quinoa 

 Truita de patates  i amanida        
d'enciam i blat de moro 

Pollastre amb allada i enciam i 
llavors de carbassa 

Peix fresc arrebossat amb enciam i 
pastanaga 

Llom al forn amb xips 

 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

7 8 9 10 11 

Espirals amb tomàquet i formatge Crema d’espàrrecs verds Bròquil i patata Arròs 3 delícies Pèsols estofats 

Truita a la francesa amb enciam i 
pastanaga 

Pizza casolana amb tomàquet, 
formatge i olives 

Mandonguilles a la jardinera Filet de lluç arrebossat amb enciam i 
tomàquet 

Aletes de pollastre al forn amb 
enciam i blat de moro 

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

14 15 16 17 18 

Crema de porro i cigrons Mongeta tendra, patata i pastanaga Mongetes seques estofades Arròs INTEGRAL amb tomàquet Caldo de verdures amb quinoa i 
pasta 

Fideuà de marisc amb allioli Llom al forn amb salsa de peres i 
amanida 

Truita amb formatge i amanida 
d'enciam i olives 

Peix fresc arrebossat amb enciam i 
pastanaga 

Pollastre amb taronja amb patates 

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

21 22 23 24 25 

Llaços amb pesto (alfàbrega i pi-
nyons) 

Crema de pèsols Coliflor i patata Cigrons estofats amb verdures Arròs amb xampinyons 

Seitó arrebossat amb enciam i 
pastanaga 

Truita de carbassó amb enciam i 
olives 

Gall dindi estofat amb verduretes *Croquetes d'espinacs amb enciam i 
llavors de gira-sol 

Costelles de porc amb mel i    
mostassa i amanida 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Natilles de xocolata 

28 29 30 31 

 

Bròquil i patata Crema de carbassa i mongetes 
seques 

Arròs amb verdures i tomàquet Llenties estofades 

Filet de lluç al forn amb samfaina i 
amanida 

Macarrons integrals amb bolonyesa 
vegetal (tofu i seitan) 

Escalopa de llom amb enciam i 
tomàquet 

Broqueta de pollastre amb patates 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

*Totes les croquetes d’espinacs o meitat  
d’espinacs i l’altra meitat de pollastre. A elecció 
del centre 

    

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 



 
 

 

 

 
 

 

 

Els cereals integrals estan conformats per tres 
capes. Quan nosaltres mengem un cereal que no és 
integral hem de saber que li treuen les capes més 
nutritives i que contenen la fibra, les vitamines i els 
minerals. Llavors per què hi ha tanta demanda de 
cereals refinats?  

Les empreses de cereals tenen un potent màrqueting 
i moltes vegades inclouen eslògans per captar pares i 
mares fent creure que aquests cereals ajuden al 
creixement dels seus fills, que contenen vitamines... 
però no és així. A més contenen molts sucres lliures i 
calories buides.  

Per què el consum de cereals integrals no és popular 
entre els consumidors? 

• Per desconeixement de què és un gra sencer o 
dels beneficis que aporten a la salut. 

• Per dificultats d’identificació. 

• Per una mala percepció del gust que tenen. 

• Pel cost. 

• Per la manca de familiaritat amb els mètodes de 
preparació. 

D'altra banda, els cereals integrals proporcionen una 
millora gastrointestinal als consumidors ja que la 
fibra absorbeix aigua, de manera que augmenta el 
pes de la femta i també la quantitat de bacteris 
beneficiosos per al nostre intestí a causa de la 
fermentació de la fibra i dels oligosacàrids.  

També endarrereixen l'aparició de la sensació de 
gana, de manera que els productes integrals ens 
produeixen una major sacietat que els refinats i, en 
conseqüència, un consum menor de calories diàries. 

• Si esmorzes cereals canvia els cereals normals 
pels de civada o blat integrals. 

• En lloc d'utilitzar pa blanc passa’t a l'opció 
integral. 

• Canvia l'arròs blanc per arròs integral, arròs 
silvestre, ordi o quinoa. També els pots utilitzar 
en amanides. 

• En comptes d'usar pa ratllat pots utilitzar flocs 
de civada o segó integrals triturats. 

Sí, és molt bo. I és que no només és bo que els nens 
prenguin cereals o aliments integrals, sinó és que és 
molt més saludable. 

 

Des del mateix moment en què comencen l'alimentació 
complementària, és a dir, a partir dels 6 mesos. 

A més està demostrat que el consum habitual de 
cereals integrals: 

• Millora la salut cardiovascular. 

• Disminueix el risc de diabetis tipus 2. 

• Prevé determinats tipus de càncer com el de 
còlon, recte i estómac. 

• Millora la salut intestinal i evita el restrenyiment 
entre altres avantatges importants. 

 

En els nostres menús destaquem: 

• Presència de pasta i arròs integral 

• Arròs integral del Delta de l’Ebre (proximitat) 

• Pa integral a elecció del centre. 

• Productes de proximitat (verdures, fruita, carn, 
làctics). 

• Les combinacions de llegums sempre són amb peix, 
ou, verdures o carn blanca. 

• Seguint les freqüències recomanades, tenim 
només un dia de carn vermella o carn processada a 
la setmana. 

• Els arrebossats són d'elaboració pròpia. 

• El tempeh, seitan , tofu i soja són de procedència 
ecològica.  

• Tot el peix és de pesca sostenible. 

• Oferim als centres la possibilitat de triar el 
iogurt sense sucre. 

• Tots els àpats els cuinem amb sal iodada. 

• Utilitzem oli d'oliva per cuinar, oli de gira-sol alt 
oleic per fregir i oli d'oliva verge per amanir. 

 

 

 

   

   
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 



 
 

 

 

 
 

 

 

SI HEM DINAT… PODEM SOPAR: 

Cereals, patata o llegums Hortalisses crues o llegums cuits 
Verdures Cereals o patata 

                  Carn  Peix, ou o llegums 
Peix Carn magra, ou o llegums 
Ou Peix, carn magra o llegums 

Fruita Làctics o fruita 

Làctics Fruita 

Llegums Peix, ou o carn magra 

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

• Un grapat de fruites seques crues o torrades (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 tros de pa de pessic casolà i una peça de fruita 

’ ’

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

• Palets de pastanaga i api 

• Entrepà d'hummus amb escalivada 

• Fruita de temporada amb un grapat de fruita dessecada 
(panses,   orellanes, prunes seques, etc.) 

     

 Plàtan Enciam Ceba Bledes 

     

 Mandarina Pèsols Porro Coliflor 

     

 Poma Carxofa Pastanaga Api 

     

 Pera Maduixes Bròquil Taronja 

• 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 fruites seques picades               
(avellanes, nous, ametlles, etc.) 

• Pa integral de llavors amb tomàquet i formatge tendre 

• Iogurt natural amb arròs inflat i panses  



 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’objectiu de l’educació per a la 
salut és provocar processos 
d’aprenentatge que ajudin a 
millorar els estils de vida. 

Conjuntament amb l’escola, els 
equips de cuina i de monitorat-
ge treballem considerant la 
salut com a eix essencial de 
l’espai de migdia. 

Volem contribuir a la millora de 
la salut dels infants, joves i 
adults de l’escola des d’aquest 
punt de vista més ampli i global. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 

 Brou de peix amb pasta sense 
gluten i ou 

Arròs amb verdures i tomàquet Trinxat de col i patata Crema de verdures amb quinoa 

 Truita de patates i amanida         
d'enciam i blat de moro 

Pollastre amb allada i enciam i 
llavors de carbassa 

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

Llom al forn amb xips 

 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

7 8 9 10 11 

Pasta sense gluten i ou amb       
tomàquet i formatge 

Crema d'espàrrecs verds Bròquil i patata Arròs 3 delícies Pèsols estofats  

Truita a la francesa amb enciam i 
pastanaga 

Pizza sense gluten amb tomàquet, 
formatge i olives 

Mandonguilles a la jardinera Fingers de peix arrebossat (sense 
gluten, ou i llet) amb enciam i    
pastanaga 

Aletes de pollastre al forn amb 
enciam i blat de moro 

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

14 15 16 17 18 

Crema de porro i cigrons Mongeta tendra, patata i pastanaga Mongetes seques estofades Arròs INTEGRAL amb tomàquet Sopa de verdures amb quinoa i 
pasta sense gluten i ou 

Fideuà sense gluten i ou a la      
marinera 

Llom al forn amb salsa de peres i 
amanida 

Truita amb formatge i amanida 
d'enciam i olives 

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

Pollastre amb taronja amb patates 

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

21 22 23 24 25 

Pasta sense gluten i ou al pesto 
(alfàbrega i pinyons) 

Crema de pèsols Coliflor i patata Cigrons estofats amb verdures Arròs amb xampinyons 

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

Truita de carbassó amb enciam i 
olives 

Gall dindi estofat amb verduretes Fingers de pollastre (sense gluten, 
ou i llet) amb enciam i llavors de 
gira-sol 

Costelles de porc amb mel i mos-
tassa-amanida 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Natilles de xocolata 

28 29 30 31 

 

Bròquil i patata Crema de carbassa i mongetes 
seques 

Arròs amb verdures i tomàquet Llenties estofades 

Filet de lluç al forn amb samfaina i 
amanida 

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

Llom a la planxa amb enciam i 
tomàquet 

Broqueta de pollastre amb patates 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

 

    

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 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’objectiu de l’educació per a la 
salut és provocar processos 
d’aprenentatge que ajudin a 
millorar els estils de vida. 

Conjuntament amb l’escola, els 
equips de cuina i de monitorat-
ge treballem considerant la 
salut com a eix essencial de 
l’espai de migdia. 

Volem contribuir a la millora de 
la salut dels infants, joves i 
adults de l’escola des d’aquest 
punt de vista més ampli i global. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 

 Caldo de peix amb pasta integral Arròs amb verdures i tomàquet Trinxat de col i patata Crema de verdures amb quinoa 

 Truita de patates i amanida       
d'enciam i blat de moro 

Pollastre amb allada i enciam i 
llavors de carbassa 

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

Llom al forn amb xips 

 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

7 8 9 10 11 

Espirals amb tomàquet Crema d'espàrrecs verds Bròquil i patata Arròs 3 delícies Pèsols estofats  

Truita a la francesa amb enciam i 
pastanaga 

Coca casolana d'escalivada Mandonguilles a la jardinera Fingers de peix arrebossat (sense 
gluten, ou i llet) amb enciam i pasta-
naga 

Aletes de pollastre al forn amb 
enciam i blat de moro 

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

14 15 16 17 18 

Crema de porro i cigrons Mongeta tendra, patata i pastanaga Mongetes seques estofades Arròs INTEGRAL amb tomàquet Sopa de verdures amb quinoa i 
pasta 

Fideuà de marisc amb all i oli Llom al forn amb salsa de peres i 
amanida 

Truita a la francesa i amanida  
d'enciam i olives 

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

Pollastre amb taronja amb patates 

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

21 22 23 24 25 

Llaços al pesto (alfàbrega i      
pinyons) 

Crema de pèsols Coliflor i patata Cigrons estofats amb verdures Arròs amb xampinyons 

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

Truita de carbassó amb enciam i 
olives 

Gall dindi estofat amb verduretes Fingers de pollastre (sense gluten, 
ou i llet) amb enciam i llavors de 
gira-sol 

Costelles de porc amb mel i       
mostassa i amanida 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Natilles de soja de xocolata 

28 29 30 31 

 

Bròquil i patata Crema de carbassa i mongetes 
seques 

Arròs amb verdures i tomàquet Llenties estofades 

Filet de lluç al forn amb samfaina-
amanida 

Macarrons integrals a la bolonyesa 
vegetal (tofu i seitan) 

Llom a la planxa amb enciam i 
tomàquet 

Broqueta de pollastre amb patates 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

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

    

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 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’objectiu de l’educació per a la 
salut és provocar processos 
d’aprenentatge que ajudin a 
millorar els estils de vida. 

Conjuntament amb l’escola, els 
equips de cuina i de monitorat-
ge treballem considerant la 
salut com a eix essencial de 
l’espai de migdia. 

Volem contribuir a la millora de 
la salut dels infants, joves i 
adults de l’escola des d’aquest 
punt de vista més ampli i global. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 

 Caldo de peix amb pasta sense 
gluten i ou 

Arròs amb verdures i tomàquet Trinxat de col i patata Crema de verdures amb quinoa 

 Vedella a la planxa Pollastre amb allada i enciam i 
llavors de carbassa 

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

Llom al forn amb xips 

 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

7 8 9 10 11 

Pasta sense gluten i ou amb         
tomàquet i formatge 

Crema d'espàrrecs verds Bròquil i patata Arròs 3 delícies Pèsols estofats  

Gall dindi a la planxa amb verdures Pizza casolana amb tomàquet, 
formatge i olives 

Mandonguilles a la jardinera Fingers de peix arrebossat (sense 
gluten, ou i llet) amb enciam i       
pastanaga 

Aletes de pollastre al forn amb 
enciam i blat de moro 

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

14 15 16 17 18 

Crema de porro i cigrons Mongeta tendra, patata i pastanaga Mongetes seques estofades Arròs INTEGRAL amb tomàquet Sopa de verdures amb quinoa i 
pasta sense gluten i ou 

Fideuà sense gluten i ou a la      
marinera 

Llom al forn amb salsa de peres i 
amanida 

Gall dindi al curri Fingers de peix (sense gluten, llet i 
ou)  amb enciam i pastanaga 

Pollastre amb taronja amb patates 

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

21 22 23 24 25 

Pasta sense gluten i ou al pesto 
(alfàbrega i pinyons) 

Crema de pèsols Coliflor i patata Cigrons estofats amb verdures Arròs amb xampinyons 

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

Pollastre a la planxa amb guarnició Gall dindi estofat amb verduretes Fingers de pollastre (sense gluten, 
ou i llet) amb enciam i llavors de 
gira-sol 

Costelles de porc amb mel i mos-
tassa-amanida 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Natilles de xocolata 

28 29 30 31 

 

Bròquil i patata Crema de carbassa i mongetes 
seques 

Arròs amb verdures i tomàquet Llenties estofades 

Filet de lluç al forn amb samfaina i 
amanida 

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

Llom a la planxa amb enciam i 
tomàquet 

Broqueta de pollastre amb patates 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

 

    

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 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’objectiu de l’educació per a la 
salut és provocar processos 
d’aprenentatge que ajudin a 
millorar els estils de vida. 

Conjuntament amb l’escola, els 
equips de cuina i de monitorat-
ge treballem considerant la 
salut com a eix essencial de 
l’espai de migdia. 

Volem contribuir a la millora de 
la salut dels infants, joves i 
adults de l’escola des d’aquest 
punt de vista més ampli i global. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 

 Coliflor i patata Arròs amb verdures i tomàquet Trinxat de col i patata Crema de verdures amb quinoa 

 Truita de patates i amanida        
d'enciam i blat de moro 

Pollastre amb allada i enciam i 
llavors de carbassa 

Ous durs amb tomàquet al forn Llom al forn amb xips 

 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

7 8 9 10 11 

Espirals amb tomàquet i formatge Crema d'espàrrecs verds Bròquil i patata Arròs 3 delícies Pèsols estofats  

Truita a la francesa amb enciam i 
pastanaga 

Pizza casolana amb tomàquet, 
formatge i olives 

Mandonguilles a la jardinera Gall dindi amb saltat de verdures Aletes de pollastre al forn amb 
enciam i blat de moro 

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

14 15 16 17 18 

Crema de porro i cigrons Mongeta tendra, patata i pastanaga Mongetes seques estofades Arròs INTEGRAL amb tomàquet Caldo de verdures amb quinoa i 
pasta 

Vedella amb bolets Llom al forn amb salsa de peres i 
amanida 

Truita amb formatge i amanida 
d'enciam i olives 

Hamburguesa de conill a la planxa 
amb amanida 

Pollastre amb taronja amb patates 

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

21 22 23 24 25 

Llaços al pesto (alfàbrega i       
pinyons) 

Crema de pèsols Coliflor i patata Cigrons estofats amb verdures Arròs amb xampinyons 

Vedella amb xampinyons Truita de carbassó amb enciam i 
olives 

Gall dindi estofat amb verduretes Fingers de pollastre (sense gluten, 
ou i llet) amb enciam i llavors de 
gira-sol 

Costelles de porc amb mel i        
mostassa i amanida 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Natilles de xocolata 

28 29 30 31 

 

Bròquil i patata Crema de carbassa i mongetes 
seques 

Arròs amb verdures i tomàquet Llenties estofades 

Escalopins de pollastre amb           
verduretes 

Macarrons integrals a la bolonyesa 
vegetal (tofu i seitan) 

Escalopa de llom amb enciam i 
tomàquet 

Broqueta de pollastre amb patates 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

 

    

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 1 Dimarts 1-MARÇ Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4

Coliflor i patata Arròs amb oli d'oliva Trinxat de col i patata Crema de carbassó

Truita de patata  i amanida d'enciam Pollastre al forn Peix fresc arrebossat amb enciam Llom al forn (sense salsa) amb xips

POSTRE Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa

SETMANA 2 Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11

Espirals amb oli d'oliva Crema d'espàrrecs verds Bròquil i patata Arròs amb oli d'oliva Espinacs amb patata

Truita a la francesa amb enciam Coca casolana d'escalivada Pollastre a la planxa Filet de lluç arrebossat amb enciam Aletes de pollastre al forn amb 
enciam

POSTRE Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa

SETMANA 3 Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18

Crema de porro Mongeta tendra, patata Crema de coliflor Arròs amb oli d'oliva Espinacs amb patata

Pollastre al forn Llom al forn (sense salsa) amb  
amanida

Truita amb formatge i amanida 
d'enciam 

Peix fresc arrebossat amb enciam Pollastre amb patates

POSTRE Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa

SETMANA 4 Dilluns 21 Dimarts 22 Dimecres 23 Dijous 24 Divendres 25

Farfalle al pesto (alfàbrega i pinyons) Espinacs amb patata i fruita seca Coliflor i patata Sopa de ceba i formatge Arròs amb oli d'oliva

Seitó arrebossat amb enciam Truita de carbassó amb enciam i 
olives

Filet de lluç al forn amb all i julivert **Croquetes d'espinacs amb 
enciam 

Costelles de porc al forn

POSTRE Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa

SETMANA 5 Dilluns 28 Dimarts 29 Dimecres 30 Dijous 31

Bròquil i patata Crema de porros Arròs amb oli d'oliva Bròquil i patata

Filet de lluç al forn amb amanida Pit de pollastre a la planxa amb 
carbassó

Escalopa de llom amb enciam Broqueta de pollastre amb patates

POSTRE Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa Fruita o iogurt sense lactosa

FRU+LAC+SOR

FRU+LAC+SOR

FRU+LAC+SOR

FRU+LAC+SOR

FRU+LAC+SOR

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. 



Dimarts 1-MARÇ Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4

Brou de peix amb pasta integral 
(100g=2R)

Arròs (152g=4R) amb verdures i tomàquetTrinxat de col i patata (150g=3R) Crema de verdures amb quinoa (48g 
quinoa=1R) (50g patata=1R)

Truita de patata (100g=2R) i amanida 
d'enciam i blat de moro (poc)

Pollastre amb allada i enciam i llavors 
de carbassa

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

Llom al forn amb xips (20g=1R) + pa 
(20g=1R)

POSTRE Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R)

SETMANA 1 Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11

Espirals (175g=3,5R) amb tomàquet i 
formatge

Crema d'espàrrecs verds (100g 
patata=2R)

Bròquil i patata (150g=3R) Arròs (76g=2R) 3 delícies (poc blat 
de moro, poca pastanaga i pèsols 
(100g=1R)

Pèsols estofats  (300g=3R)

Truita a la francesa amb enciam i 
pastanaga

Pizza casolana (50g=2R) amb 
tomàquet, formatge i olives

Mandonguilles a la jardinera  + pa 
(20g=1R)

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

Aletes de pollastre al forn amb 
enciam i blat de moro (poc) + pa 
(20g=1R)

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

SETMANA 2 Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18

Crema de porro i cigrons (25g 
cigrons=0,5R) (25g patata=0,5R)

Mongeta tendra, patata (150g=3R) i 
pastanaga

Mongeta seques estofades (200g=4R) Arròs INTEGRAL (120g=3R) amb 
tomàquet

Sopa de verdures amb quinoa (48g 
quinoa=1R) i pasta (50g=1R)

Fideuà (150g=3R) de marisc amb all i 
oli

Llom al forn amb salsa de peres 
(50g=0,5R) i amanida

Truita amb formatge i amanida 
d'enciam i olives

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

Pollastre a la taronja 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 3 Dilluns 21 Dimarts 22 Dimecres 23 Dijous 24 Divendres 25

Farfalle (150g=3R) al pesto 
(alfàbrega i pinyons pocs)

Crema de pèsols (200g=2R) (100g 
patata=2R)

Coliflor i patata (150g=3R) Cigrons (100g=2R) estofats amb 
verdures

Arròs (133g=3,5R) amb xampinyons

Seitó arrebossat (15g farina/pa =1R)  
amb enciam i pastanaga

Truita de carbassó amb enciam i 
olives

Gall dindi estofat amb verduretes + 
pa (20g=1R)

**Croquetes d'espinacs (4 
uts=2R) amb enciam i llavors de 
gira-sol

Costelles de porc al forn amb amanida

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

SETMANA 4 Dilluns 28 Dimarts 29 Dimecres 30 Dijous 31

Bròquil i patata (150g=3R) Crema de carbassa (50g patata=1R) i 
mongetes seques (50g=1R)

Arròs (114g=3R) amb verdures i tomàquetLlenties estofades (100g=2R)

Filet de lluç al forn amb samfaina-
amanida + pa (20g=1R)

Macarrons integrals (100g=2R) a la 
bolonyesa vegetal (tofu i seitan)

Escalopa de llom (15g farina/pa 
ratllat=1R)  amb enciam i tomàquet

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

POSTRE Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R)

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

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

*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

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. 


