
 
 

 

 

 
 

 

 

9HUG��JURF��YHUPHOO�� OLOD����Q·KL�KD�GH�
WRWV�HOV�FRORUV�L�HQV�PDQWHQHQ�VDQV�L�
DIHJHL[HQ�YDULHWDW��JXVW�L�WH[WXUD�D�
OHV� QRVWUHV� GLHWHV�� 8QD� GLHWD����������
PRQzWRQD�QR�QRPpV�pV�SRF�VDOXGDEOH�
SHU�D�QRVDOWUHV��WDPEp�pV�SRF�VDOX�
GDEOH� SHU� DO� SODQHWD� SHUTXq� GRQD�
OORF� D�PRQRFXOWLXV� L� D� OD� SqUGXD� GH�
ELRGLYHUVLWDW�� 3HU� DTXHVWD� UDy� pV�
PROW� LPSRUWDQW� YDULDU� HO� FRQVXP�
HQWUH�IUXLWHV�L�YHUGXUHV�GLIHUHQWV�� 

/·2UJDQLW]DFLy� 0XQGLDO� GH� OD� 6D�
OXW�  UHFRPDQD� FRQVXPLU-QH� DOPHQ\V�
���� J� GLDULV� SHU� REWHQLU-QH� HOV��
EHQHILFLV� SHU� D� OD� VDOXW� L� QXWULFLR�
QDOV� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    � 
    Espaguetis amb tomàquet i           

formatge 

    Truita a la francesa amb enciam i 
pastanaga 

    Iogurt 

� � � � � 
Arròs INTEGRAL amb tomàquet Cigrons estofats amb patata,        

pastanaga, ceba i porro 
Caldo de pollastre amb pasta  
integral 

Bledes amb patata saltades amb all Crema de pastanaga 

Filet de lluç a la meunière (amb 
mantega vegetal i suc de llimona) 
amb enciam i olives 

Hamburguesa de verdures amb 
enciam i blat de moro 

Truita de patata i ceba amb enciam 
i pastanaga 

Pollastre al forn amb amanida Salsitxes a la planxa amb enciam i 
llavors de gira-sol 

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

�� �� �� �� �� 

FESTA 

�� �� �� �� �� 
Caldo de verdures amb quinoa i 
pasta integral 

Mongeta tendra, patata i pastanaga Arròs 3 delícies Crema de porro i cigrons 

Truita de carbassó amb enciam i 
pastanaga 

Estofat de porc amb xampinyons, 
ceba, porro, pèsols 

Peix fresc arrebossat amb enciam i 
pastanaga 

Pollastre amb allada amb amanida 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Postre de Sant Jordi 

�� �� �� �� �� 
Arròs amb verdures i tomàquet Llenties estofades amb verdures Espirals a la anglesa (all, formatge, 

orenga i oli d’oliva) 
Coliflor i patata Crema de carbassa i mongetes 

seques 

Truita amb formatge i amanida 
d'enciam i olives 

Costelles de porc al forn amb enci-
am i tomàquet 

Gall dindi estofat amb verduretes Peix fresc arrebossat amb enciam i 
pastanaga 

Pizza casolana amb tomàquet, 
formatge i olives 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt 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. 

 

FESTA 

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 



 
 

 

 

 
 

 

 

(OV� FRORUV�GH� OHV� IUXLWHV� L� YHUGXUHV� VROHQ� HVWDU� YLQFXODWV�
DOV�QXWULHQWV�L�ILWRTXtPLFV�TXH�FRQWHQHQ��)$2�������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&UHL[HPHQW� L� GHVHQYROXSDPHQW� GHOV� QHQV�� /HV� IUXLWHV� L�
YHUGXUHV�VyQ�ULTXHV�HQ�YLWDPLQD�$��FDOFL��IHUUR�L�jFLG�IzOLF��
FRVDO�TXH�SRW�SURPRXUH� OD�ERQD�VDOXW��HQIRUWLU� HO� VLVWHPD�
LPPXQROzJLF� GH� O
LQIDQW� L� DMXGDU� D� SURWHJLU� FRQWUD�
PDODOWLHV��WDQW�DUD�FRP�HQ�HO�IXWXU��;LQ� ������� 

 

 

 

 

 

8QD�YLGD�PpV�OODUJD��6HJRQV�XQ�JUDQ�HVWXGL�UHDOLW]DW�HQ����
SDwVRV�HXURSHXV��OHV�SHUVRQHV�TXH�FRQVXPHL[HQ�PpV�IUXLWHV�L�
YHUGXUHV�YLXHQ�PpV�TXH� OHV�TXH�QR�KR�IDQ� �/HHQGHUV�HW�DO���
������� 

0LOORUD� OD� LPPXQLWDW�� /D� LQJHVWD� DGHTXDGD� GH� IUXLWHV� L�
YHUGXUHV� SRW� UHGXLU� OD� JUDYHWDW� G
DOJXQHV� PDODOWLHV�
LQIHFFLRVHV��(QFDUD�TXH�QR�XV�SURWHJLUDQ�FRQWUD�XQ�YLUXV�FRP�
OD� &29,'-�� �� OD� UHFXSHUDFLy� G
XQD� PDODOWLD� LQIHFFLRVD� pV�
PLOORU� TXDQ� HV� FRQVXPHL[� IUXLWD� L� YHUGXUD� TXH� DPE� GLHWHV�
EDL[HV�HQ�DTXHVW�JUXS�G
DOLPHQWV��&KRZGKXU\�HW�DO�������� 

0HQRU� ULVF� GH� GLDEHWLV�� 8QD� UHYLVLy� VLVWHPjWLFD� L� XQD�
PHWDDQjOLVL� YD� GHWHUPLQDU� TXH� XQD� PDMRU� LQJHVWD� GH�
YHUGXUHV� GH� IXOOD� YHUGD� L� IUXLWHV� HVWj� DVVRFLDGD� DPE� XQD�
UHGXFFLy�VLJQLILFDWLYD�GHO�ULVF�GH�GLDEHWLV�WLSXV����3HU�FDGD�
����SRUFLRQV�GLD�G
LQJHVWD�GH�YHUGXUHV�KL� YD�KDYHU�XQ�����
PHQ\V�GH�ULVF�GH�GLDEHWLV��/L �HW�DO��������� 

0LOORU�VDOXW�LQWHVWLQDO��8QD�GLHWD�ULFD�HQ�IUXLWHV��YHUGXUHV�L�
DOWUHV�DOLPHQWV�G·RULJHQ�YHJHWDO�L�DPE�DOW�FRQWLQJXW�GH�ILEUD�
PLOORUD�OD�IORUD�LQWHVWLQDO�L�WHQGHL[�D�DXJPHQWDU�HOV�EDFWHULV�
DVVRFLDWV�DOV�FRPSRVWRV�DQWLLQIODPDWRULV� YLQFXODWV�D�XQ�ERQ�
PHWDEROLVPH�� 7DPEp� V
KD� GHPRVWUDW� TXH� XQ� PDMRU� FRQVXP�
GH� IUXLWHV� L� YHUGXUHV� UHGXHL[� OD� SUHYDOHQoD� GH� OD�
GLYHUWLFXORVL� DL[t� FRP�G
DOWUHV�SUREOHPHV�GLJHVWLXV�FRP�HOV�
JDVRV�� HO� UHVWUHQ\LPHQW� L� OD� GLDUUHD� �.OLPHQNR�HW� DO��� ������
0D[QHU�HW�DO��������� 

· ,QFORX�� FRP� D� PtQLP�� �� UDFLRQV� DO� GLD� ��� GH� IUXLWHV� L� ��
G
KRUWDOLVVHV�� 

· 6HPSUH�TXH�HW�YLQJXL�GH�JXVW� 

· /HV�IUXLWHV�VyQ�OHV�PLOORUV�SRVWUHV��7DPEp�SRWV�SUHQGUH-
OHV�HQWUH�jSDWV��SHU�HVPRU]DU��D�PLJ�PDWt�R�SHU�EHUHQDU��
4XDOVHYRO�PRPHQW�pV�ER� 

· eV� FRQYHQLHQW� LQFORXUH� KRUWDOLVVHV� HQ� HOV� GRV� jSDWV�
SULQFLSDOV�� HO� GLQDU� L� HO� VRSDU�� 3HUz� WDPEp� HV� SRGHQ�
LQFRUSRUDU�HQ�HQWUHSDQV�L�DOWUHV�PHQMDUV�FRP�O
HVPRU]DU�
R�HO�EHUHQDU��+DV�SURYDW� O·HQWUHSj�G
DOEHUJtQLD� L� SHEURW�
HVFDOLYDW"�,�HO�GH� URGDQ[HV�GH�WRPjTXHW�DPE�UXFD" 

· 6·KD�GH�FRQVXPLU�KDELWXDOPHQW�VHQFHUD�R�D�WURVVRV��QR�
HQ�IRUPD�GH�VXF��(QFDUD�TXH�VLJXL�QDWXUDO�� 

· 7DPEp�HV�SRW�PHQMDU�IUXLWD�GHVVHFDGD�L�GHVKLGUDWDGD��
SDQVHV��RUHOODQHV��ILJXHV�L�SUXQHV�VHTXHV��HWF� 

· 6L� HV� UHQWHQ� Ep�� QR� FDO� SHODU� OHV� IUXLWHV�� /HV�
KRUWDOLVVHV�� VREUHWRW� VL� HV� FRQVXPHL[HQ� FUXHV�� WDPEp�
V
KDQ�GH�UHQWDU�DFXUDGDPHQW� 

· (V�SRGHQ�DQDU�DOWHUQDQW� OHV�SUHSDUDFLRQV�G
KRUWDOLVVHV�
FUXHV��DPDQLGD��JDVSDW[R��HWF���DPE�OHV�FXLWHV��EXOOLGD��
DO� YDSRU�� VDOWDGHV�� DO� IRUQ�� DO� PLFURRQHV�� HQ� FUHPHV� L�
SXUpV��HWF��� 

· 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 

 

3~USXUD�
EODX 

3URSLHWDWV�
DQWLR[LGDQWV�TXH�
SRGHQ�UHGXLU�HOV�
ULVFRV�GH�FjQFHU��
DFFLGHQWV 
FHUHEURYDVFXODUV�L�
PDODOWLHV�FDUGtDTXHV� 

5HPRODW[D��
DOEHUJtQLD��PRUD��
QDELX��UDwP�
QHJUH��SUXQD� 

 

9HUPHOO 

$MXGD�D�GLVPLQXLU�HO�
ULVF�GH�FjQFHU�L�
PLOORUD�OD�VDOXW�
FDUGLRYDVFXODU� 

3HEURW�YHUPHOO��
UDYH��WRPjTXHW��
SRPD�YHUPHOOD��
FLUHUD��UDwP�
YHUPHOOD��
VtQGULD� 

 

7DURQMD
�JURF 

&RQWp�FDURWHQRLGHV�
TXH�DMXGHQ�OD�VDOXW�
RFXODU� 

3DVWDQDJD��
FDUEDVVD��
FDUEDVVy��
OOLPRQD��PDQJR��
PHOy��QHFWDULQD��
WDURQMD��SDSDLD��
SUpVVHF��SLQ\D 

 
0DUUy� 
EODQF 

)LWRTXtPLFV�DPE�
SURSLHWDWV�DQWLYLUDOV�L�
DQWLEDFWHULDQHV�L�
SRWDVVL� 

&ROLIORU��HQGtYLD��
DOO��JLQJHEUH��
SRUUR��FHED��
SOjWDQ��SHUD 

 

9HUG 

)LWRTXtPLFV�DPE�
SURSLHWDWV�
DQWLFDQFHUtJHQHV� 

(VSjUUHF��
PRQJHWD�WHQGUD��
FRO�[LQHVD��
EUzTXLO��FRO��
SHEURW�YHUG��
FRJRPEUH��
HQFLDP��
HVSLQDFV��SRPD�
YHUGD��UDwP�
YHUG��NLZL��OOLPD 



 
 

 

 

 
 

 

 

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 

· 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

     

 3OjWDQ (QFLDP &HED %OHGHV 

     

 &DUEDVVD 3qVROV 3RUUR &ROLIORU 

     

 3RPD 0RQJHWD�
WHQGUD 

3DVWDQDJD $SL 

     

3HEURW�YHUG 3HUD�JURJD 0DGXL[HV 7RPjTXHW 7DURQMD 

· /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� 

· 8Q�JUDSDW�GH�IUXLWD�VHFD��QRXV��DYHOODQHV���DPHWOOHV��HWF�� 

· 3DOHWV�GH�SDVWDQDJD�L�DSL 

· (QWUHSj�G
KXPPXV�DPE�HVFDOLYDGD 

· )UXLWD�GH�WHPSRUDGD�DPE�XQ�JUDSDW�GH�IUXLWD�GHVVHFDGD��SDQVHV����
RUHOODQHV��SUXQHV�VHTXHV��HWF�� 



 
 

 

 

 
 

 

 

9HUG��JURF��YHUPHOO�� OLOD����Q·KL�KD�GH�
WRWV�HOV�FRORUV�L�HQV�PDQWHQHQ�VDQV�L�
DIHJHL[HQ�YDULHWDW��JXVW�L�WH[WXUD�D�
OHV� QRVWUHV� GLHWHV�� 8QD� GLHWD����������
PRQzWRQD�QR�QRPpV�pV�SRF�VDOXGDEOH�
SHU�D�QRVDOWUHV��WDPEp�pV�SRF�VDOX�
GDEOH� SHU� DO� SODQHWD� SHUTXq� GRQD�
OORF� D�PRQRFXOWLXV� L� D� OD� SqUGXD� GH�
ELRGLYHUVLWDW�� 3HU� DTXHVWD� UDy� pV�
PROW� LPSRUWDQW� YDULDU� HO� FRQVXP�
HQWUH�IUXLWHV�L�YHUGXUHV�GLIHUHQWV�� 

/·2UJDQLW]DFLy� 0XQGLDO� GH� OD� 6D�
OXW�  UHFRPDQD� FRQVXPLU-QH� DOPHQ\V�
���� J� GLDULV� SHU� REWHQLU-QH� HOV��
EHQHILFLV� SHU� D� OD� VDOXW� L� QXWULFLR�
QDOV� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    � 
    Pasta sense gluten i ou amb       

tomàquet amb formatge 

    Truita a la francesa amb enciam i 
pastanaga 

    Iogurt 

� � � � � 
Arròs INTEGRAL amb tomàquet Cigrons estofats amb patata,      

pastanaga, ceba i porro 
Sopa d'au amb pasta sense gluten i 
ou 

Bledes amb patata saltats amb all Crema de pastanaga 

Filet de lluç meunière (amb        
mantega vegetal i suc de llimona) 
amb enciam i olives 

Gall dindi amb prunes Truita de patata i ceba amb enciam 
i pastanaga 

Pollastre al forn amb amanida Salsitxes a la planxa amb enciam i 
llavors de gira-sol 

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

�� �� �� �� �� 

FESTA 

�� �� �� �� �� 
Sopa de verdures amb quinoa i 
pasta sense gluten i ou 

Mongeta tendra, patata i pastanaga Arròs 3 delícies Crema de porro i cigrons 

Truita de carbassó amb enciam i 
pastanaga 

Estofat de porc amb xampinyons, 
ceba, porro, pèsols 

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

Pollastre amb allada amb amanida 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Postre de Sant Jordi (sense gluten) 

�� �� �� �� �� 
Arròs amb verdures i tomàquet Llenties estofades amb verdures Pasta sense gluten i ou a la anglesa 

(all, formatge, orenga i oli d’oliva) 
Coliflor i patata Crema de carbassa i mongetes 

seques 

Truita amb formatge i amanida 
d'enciam i olives 

Costelles de porc al forn amb enci-
am i tomàquet 

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

Pizza sense gluten amb tomàquet, 
formatge i olives  

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt 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. 

 

FESTA 

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 



 
 

 

 

 
 

 

 

9HUG��JURF��YHUPHOO�� OLOD����Q·KL�KD�GH�
WRWV�HOV�FRORUV�L�HQV�PDQWHQHQ�VDQV�L�
DIHJHL[HQ�YDULHWDW��JXVW�L�WH[WXUD�D�
OHV� QRVWUHV� GLHWHV�� 8QD� GLHWD����������
PRQzWRQD�QR�QRPpV�pV�SRF�VDOXGDEOH�
SHU�D�QRVDOWUHV��WDPEp�pV�SRF�VDOX�
GDEOH� SHU� DO� SODQHWD� SHUTXq� GRQD�
OORF� D�PRQRFXOWLXV� L� D� OD� SqUGXD� GH�
ELRGLYHUVLWDW�� 3HU� DTXHVWD� UDy� pV�
PROW� LPSRUWDQW� YDULDU� HO� FRQVXP�
HQWUH�IUXLWHV�L�YHUGXUHV�GLIHUHQWV�� 

/·2UJDQLW]DFLy� 0XQGLDO� GH� OD� 6D�
OXW�  UHFRPDQD� FRQVXPLU-QH� DOPHQ\V�
���� J� GLDULV� SHU� REWHQLU-QH� HOV��
EHQHILFLV� SHU� D� OD� VDOXW� L� QXWULFLR�
QDOV� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    � 
    Espaguetis amb tomàquet 

    Truita a la francesa amb enciam i 
pastanaga 

    Iogurt* 

� � � � � 
Arròs INTEGRAL amb tomàquet Cigrons estofats amb patata,        

pastanaga, ceba i porro 
Caldo de pollastre amb pasta  
integral 

Bledes amb patata saltades amb all Crema de pastanaga 

Filet de lluç a la meunière (amb 
mantega vegetal i suc de llimona) 
amb enciam i olives 

Gall dindi amb prunes Truita de patata i ceba amb enciam 
i pastanaga 

Pollastre al forn amb amanida Salsitxes a la planxa amb enciam i 
llavors de gira-sol 

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

�� �� �� �� �� 

FESTA 

�� �� �� �� �� 
Caldo de verdures amb quinoa i 
pasta integral 

Mongeta tendra, patata i pastanaga Arròs 3 delícies Crema de porro i cigrons 

Truita de carbassó amb enciam i 
pastanaga 

Estofat de porc amb xampinyons, 
ceba, porro, pèsols 

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

Pollastre amb allada amb amanida 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Postre de Sant Jordi (sense llet) 

�� �� �� �� �� 
Arròs amb verdures i tomàquet Llenties estofades amb verdures Pasta sense gluten i ou a la anglesa 

(all, orenga i oli d’oliva) 
Coliflor i patata Crema de carbassa i mongetes 

seques 

Truita a la francesa i amanida d'en-
ciam i olives 

Costelles de porc al fornamb enci-
am i tomàquet 

Gall dindi estofat amb verduretes Fingers de peix (sense gluten, ou i 
llet) amb enciam i pastanaga Coca d'escalivada 

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

 

FESTA 

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 



 
 

 

 

 
 

 

 

9HUG��JURF��YHUPHOO�� OLOD����Q·KL�KD�GH�
WRWV�HOV�FRORUV�L�HQV�PDQWHQHQ�VDQV�L�
DIHJHL[HQ�YDULHWDW��JXVW�L�WH[WXUD�D�
OHV� QRVWUHV� GLHWHV�� 8QD� GLHWD����������
PRQzWRQD�QR�QRPpV�pV�SRF�VDOXGDEOH�
SHU�D�QRVDOWUHV��WDPEp�pV�SRF�VDOX�
GDEOH� SHU� DO� SODQHWD� SHUTXq� GRQD�
OORF� D�PRQRFXOWLXV� L� D� OD� SqUGXD� GH�
ELRGLYHUVLWDW�� 3HU� DTXHVWD� UDy� pV�
PROW� LPSRUWDQW� YDULDU� HO� FRQVXP�
HQWUH�IUXLWHV�L�YHUGXUHV�GLIHUHQWV�� 

/·2UJDQLW]DFLy� 0XQGLDO� GH� OD� 6D�
OXW�  UHFRPDQD� FRQVXPLU-QH� DOPHQ\V�
���� J� GLDULV� SHU� REWHQLU-QH� HOV��
EHQHILFLV� SHU� D� OD� VDOXW� L� QXWULFLR�
QDOV� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    � 
    Pasta sense gluten i ou amb        

tomàquet amb formatge 

    Llom amb verdures 

    Iogurt 

� � � � � 
Arròs INTEGRAL amb tomàquet Cigrons estofats amb patata,       

pastanaga, ceba i porro 
Sopa d'au amb pasta sense gluten i 
ou 

Bledes amb patata saltades amb all Crema de pastanaga 

Filet de lluç a la meunière (amb 
mantega vegetal i suc de llimona) 
amb enciam i olives 

Gall dindi amb prunes Vedella saltat amb verdures Pollastre al forn amb amanida Salsitxes a la planxa amb enciam i 
llavors de gira-sol 

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

�� �� �� �� �� 

FESTA 

�� �� �� �� �� 
Sopa de verdures amb quinoa i 
pasta sense gluten i ou 

Mongeta tendra, patata i pastanaga Arròs 3 delícies Crema de porro i cigrons 

Gall dindi a la planxa amb verdures Estofat de porc amb xampinyons, 
ceba, porro, pèsols 

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

Pollastre amb allada amb amanida 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Postre de Sant Jordi (sense ou) 

�� �� �� �� �� 
Arròs amb verdures i tomàquet Llenties estofades amb verdures Pasta sense gluten i ou a la anglesa 

(all, formatge, orenga i oli d’oliva) 
Coliflor i patata Crema de carbassa i mongetes 

seques 

Peix blau al forn amb guarnició Costelles de porc al forn amb enci-
am i tomàquet 

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

Pizza casolana amb tomàquet, 
formatge i olives 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt 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. 

 

FESTA 

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 



 
 

 

 

 
 

 

 

9HUG��JURF��YHUPHOO�� OLOD����Q·KL�KD�GH�
WRWV�HOV�FRORUV�L�HQV�PDQWHQHQ�VDQV�L�
DIHJHL[HQ�YDULHWDW��JXVW�L�WH[WXUD�D�
OHV� QRVWUHV� GLHWHV�� 8QD� GLHWD����������
PRQzWRQD�QR�QRPpV�pV�SRF�VDOXGDEOH�
SHU�D�QRVDOWUHV��WDPEp�pV�SRF�VDOX�
GDEOH� SHU� DO� SODQHWD� SHUTXq� GRQD�
OORF� D�PRQRFXOWLXV� L� D� OD� SqUGXD� GH�
ELRGLYHUVLWDW�� 3HU� DTXHVWD� UDy� pV�
PROW� LPSRUWDQW� YDULDU� HO� FRQVXP�
HQWUH�IUXLWHV�L�YHUGXUHV�GLIHUHQWV�� 

/·2UJDQLW]DFLy� 0XQGLDO� GH� OD� 6D�
OXW�  UHFRPDQD� FRQVXPLU-QH� DOPHQ\V�
���� J� GLDULV� SHU� REWHQLU-QH� HOV��
EHQHILFLV� SHU� D� OD� VDOXW� L� QXWULFLR�
QDOV� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    � 
    Espaguetis amb tomàquet i           

formatge 

    Truita a la francesa amb enciam i 
pastanaga 

    Iogurt 

� � � � � 
Arròs INTEGRAL amb tomàquet Cigrons estofats amb patata,        

pastanaga, ceba i porro 
Caldo de pollastre amb pasta inte-
gral 

Bledes amb patata saltades amb all Crema de pastanaga 

Pollastre al forn amb xampinyons Hamburguesa de verdures amb 
enciam i blat de moro 

Truita de patata i ceba amb enciam 
i pastanaga 

Pollastre al forn amb amanida Salsitxes a la planxa amb enciam i 
llavors de gira-sol 

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

�� �� �� �� �� 

FESTA 

�� �� �� �� �� 
Caldo de verdures amb quinoa i 
pasta integral 

Mongeta tendra, patata i pastanaga Arròs 3 delícies Crema de porro i cigrons 

Truita de carbassó amb enciam i 
pastanaga 

Estofat de porc amb xampinyons, 
ceba, porro, pèsols 

Gall dindi arrebossat amb enciam i 
pastanaga 

Pollastre amb allada amb amanida 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Postre de Sant Jordi 

�� �� �� �� �� 
Arròs amb verdures i tomàquet Llenties estofades amb verdures Espirals a la anglesa (all, formatge, 

orenga i oli d’oliva) 
Coliflor i patata Crema de carbassa i mongetes 

seques 

Truita amb formatge i amanida 
d'enciam i olives 

Costelles de porc al forn amb enci-
am i tomàquet 

Gall dindi estofat amb verduretes Truita paisana amb amanida Pizza casolana amb tomàquet, 
formatge i olives 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt 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. 

 

FESTA 

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 



Divendres 1-ABRIL
Espaguetis (175g=3,5R) amb tomàquet 
amb formatge
Truita a la francesa amb enciam i 
pastanaga

POSTRE Iogurt (1,5R)

SETMANA 5 Dilluns 4 Dimarts 5 Dimecres 6 Dijous 7 Divendres 8

Arròs INTEGRAL  (160g=4R)  amb 
tomàquet

Cigrons (150g=3R) estofats amb 
patata (50g=1R) , pastanaga, ceba i 
porro

Sopa d'au amb pasta integral  
(75g=1,5R)

Bledes amb patata (150g =3R) saltats 
amb all

Crema de pastanaga (150g patata=3R)

Filet de lluç meunière (amb mantega 
vegetal i suc de llimona) amb enciam i 
olives

Hamburguesa de verdures amb 
enciam i blat de moro (poc)

Truita de patata (86g truita=1R) i 
ceba amb enciam i pastanaga + pa 
(20g=1R)

Pollastre al forn i amanida d'enciam i 
olives  + pa (20g=1R)

Salsitxes a la planxa amb enciam i 
llavors de gira-sol  + pa (20g=1R)

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

SETMANA 6 Dilluns 11 Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15

POSTRE

SETMANA 1 Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22

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

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

Arròs (95g=2,5R) 3 delícies (50g 
pèsols=0,5R) 

Crema de porro i cigrons (50g patata 
=1R) (100g cigrons=2R)

Truita de carbassó (96g truita=1R) 
amb enciam i pastanaga + pa (20g=1R)

Estofat de porc amb xampinyons, 
ceba, porro, pèsols + pa (20g=1R)

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

Pollastre amb allada i enciam i 
tomàquet

POSTRE Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R) Fruita de temporada (1R) Postre de Sant Jordi (70g=2R)

SETMANA 2 Dilluns 25 Dimarts 26 Dimecres 27 Dijous 28 Divendres 29

Arròs (160g=4R)  amb verdures i 
tomàquet

Cigrons estofats amb verdures (150g 
cigrons=3R)

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

Coliflor i patata (125g =2,5R) Crema de carbassa i mongetes seques  
(100g mongetes cuites =2R)

Truita amb formatge i amanida 
d'enciam i olives

Costelles de porc al forn amb enciam i 
tomàquet+pa (20g=1R)

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

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

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

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

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

DIABÈTIC 5R

DIABÈTIC 5R

DIABÈTIC 5R
FESTA

DIABÈTIC 5R
FESTA

DIABÈTIC 5R

*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 


