
BASAL

ROTACIÓ HIVERN
MENÚ GENER 22

DIETA:

DILLUNS DIMARTS DIVENDRESDIMECRES DIJOUS

* EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ

431 2 5

12 13 14

17 19

26

18

1110

27

20 21

24 25 28

31

PIRATA PIZZA__

CREMA DE 
VERDURES

PIZZA DE TONYINA
i xIPS

FLAM DE VAINILLA

637 79.2 17.7 30.8 952 101 36.9 44.5 690 60.8 27.7 39.2 661 67.4 28.7 30.3 855 105 40.1 29.9

505 48.2 29.8 21.8 563 88.5 14.4 18.2 641 81.3 29.8 22.3 595 61.7 32 24.3 693 85.8 27.5 26.4

631 67.6 23 31.1 622 83 25.8 20.9 593 79 20.1 25.2 754 108 39.4 17.3

608 79.7 24.5 19.5

Estofat de llenties

(tomàquet, ceba, pebrot)

Truita de patata i ceba

*Amanida variada

Fruita de temporada

Crema de carbassa

Guisat de mongetes blanques

amb verdures (pebrot, pastanaga

i albergínia )

*Amanida variada

Iogurt natural 

Fideuà sofregit de ceba tomàquet, 

calamar i gamba petita

Truita de tonyina

*Amanida variada

Fruita de temporada

Mongeta tendra saltejada

amb allets

Salsitxes de gall dindi al forn

amb ceba i tomàquet

*Amanida variada

Fruita de temporada 

Arròs integral (ECO) amb

tomàquet casolà (sofregit de 

ceba i tomàquet)

Cuetes de rap a la marinera

*Amanida variada

Fruita de temporada

Mongeta verda saltejada amb 

allet

Broquetes de gall dindi al forn

*Amanida variada

Fruita de temporada

Cigrons saltejats amb espinacs

Truita de carbassó i ceba

*Amanida variada

Fruita de temporada

Crema de verdures (patata, 

pastanaga, mongeta verda i 

carbassó) 

Espirals amb bolonyesa de de 

llenties i formatge

Fruita de temporada

Paella mar i muntanya

Bacallà al forn

amb llit de carbassó

Fruita de temporada

Macarrons amb salsa de 

tomàquet

Bistec de  pollastre a la planxa

*Amanida variada

Iogurt natural

Cigrons quisats amb patata i 

verdures (ceba, porro i tomàquet)

Truita francesa

*Amanida variada

Fruita de temporada

Arròs amb verdures de l’hort

(mongeta tendra, pèsols, 

bròquil) 

Salmò al forn amb all i julivert

*Amanida variada

Fruita de temporada

Espaguetis integrals (ECO)

amb salsa de formatge

Escalopa de pollastre casolana

*Amanida variada

Fruita de temporada

Mongeta tendra i patata

saltejades amb all

Fricando de vedella (ECO)

amb pèsols i tomàquet

Fruita de temporada

Estofat de llenties

(tomàquet, ceba, pebrot)

Filet de gall dindi al forn

*Amanida variada

Iogurt natural

27

(segell dietista centres Eudec)

http://www.mdlourdes.cat/sec-Menjador-10579.html
http://www.mdlourdes.cat/sec-Menjador-10579.html


DILLUNS DIMARTS DIVENDRES

SENSE GLUTEN

DIMECRES DIJOUS

* EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ

ROTACIÓ HIVERN
MENÚ GENER 22

DIETA:
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27
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31

PIRATA PIZZA__

CREMA DE 
VERDURES

PIZZA DE TONYINA
i xIPS

FLAM DE VAINILLA

637 79.2 17.7 30.8 952 101 36.9 44.5 690 60.8 27.7 39.2 661 67.4 28.7 30.3 855 105 40.1 29.9

505 48.2 29.8 21.8 563 88.5 14.4 18.2 641 81.3 29.8 22.3 595 61.7 32 24.3 693 85.8 27.5 26.4

631 67.6 23 31.1 622 83 25.8 20.9 593 79 20.1 25.2
17.3

608 79.7 24.5 19.5

Estofat de llenties

(tomàquet, ceba, pebrot)

Truita de patata i ceba

*Amanida variada

Fruita de temporada

Crema de carbassa

Guisat de mongetes blanques

amb verdures (patata, albergínia

i pastanaga)

*Amanida variada

Iogurt natural 

Fideus (S/G) sofregit de ceba

tomàquet, calamar i gamba petita

Truita de tonyina

*Amanida variada

Fruita de temporada

Mongeta tendra saltejada

amb allets

Salsitxes de gall dindi al forn

amb ceba i tomàquet

*Amanida variada

Fruita de temporada 

Arròs integral (ECO) amb

tomàquet casolà (sofregit de 

ceba i tomàquet)

Cuetes de rap a la marinera

*Amanida variada

Fruita de temporada

Mongeta verda saltejada amb

allet

Broquetes de gall dindi al forn

*Amanida variada

Fruita de temporada

Cigrons saltejats amb espinacs

Truita de carbassó i ceba

*Amanida variada

Fruita de temporada

Crema de verdures (patata, 

pastanaga, mongeta verda i 

carbassó) 

Pasta  (S/G)  amb bolonyesa de 

de llenties i formatge

Fruita de temporada

Paella mar i muntanya

Bacallà al forn

amb llit de carbassó

Fruita de temporada

Pasta  (S/G) amb salsa de 

tomàquet

Bistec de  pollastre a la planxa

*Amanida variada

Iogurt natural

Cigrons quisats amb patata i 

verdures (ceba, porro i tomàquet)

Truita francesa

*Amanida variada

Fruita de temporada

Arròs amb verdures de l’hort

(mongeta tendra, pèsols, 

bròquil) 

Salmò al forn amb all i julivert

*Amanida variada

Fruita de temporada

Pasta (S/G) amb salsa de 

formatge

Escalopa de pollastre (a/farina 

de blat de moro)

*Amanida variada

Fruita de temporada

Mongeta tendra i patata

saltejades amb all

Fricando (S/G) de vedella

(ECO) amb pèsols i tomàquet

Fruita de temporada

Estofat de llenties

(tomàquet, ceba, pebrot)

Filet de gall dindi al forn

*Amanida variada

Iogurt natural

754 108 39.4

27

(segell dietista centres Eudec)

http://www.mdlourdes.cat/sec-Menjador-10579.html
http://www.mdlourdes.cat/sec-Menjador-10579.html


DILLUNS DIMARTS DIVENDRES

SENSE FRUITS SECS

31 2 1

DIMECRES DIJOUS

* EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ

ROTACIÓ HIVERN
MENÚ GENER 22

DIETA:

12 13 14

17 19

26

18

1110

27

20 21

24 25 28

31

PIRATA PIZZA__

CREMA DE 
VERDURES

PIZZA DE TONYINA
i xIPS

FLAM DE VAINILLA

637 79.2 17.7 30.8 952 101 36.9 44.5 690 60.8 27.7 39.2 661 67.4 28.7 30.3 855 105 40.1 29.9

505 48.2 29.8 21.8 563 88.5 14.4 18.2 641 81.3 29.8 22.3 595 61.7 32 24.3 693 85.8 27.5 26.4

631 67.6 23 31.1 622 83 25.8 20.9 593 79 20.1 25.2 754 108 39.4 17.3

608 79.7 24.5 19.5

Estofat de llenties

(tomàquet, ceba, pebrot)

Truita de patata i ceba

*Amanida variada

Fruita de temporada

Crema de carbassa
Guisat de mongetes blanques

amb verdures (patata, albergínia

i pastanaga)

*Amanida variada

Iogurt natural 

Fideuà sofregit de ceba

tomàquet, calamar i gamba 

petita

Truita de tonyina

*Amanida variada

Fruita de temporada

Mongeta tendra saltejada

amb allets

Salsitxes de gall dindi al forn

amb ceba i tomàquet

*Amanida variada

Fruita de temporada 

Arròs integral (ECO) amb

tomàquet casolà (sofregit de 

ceba i tomàquet)

Cuetes de rap a la marinera

*Amanida variada

Fruita de temporada

Mongeta verda saltejada amb

allet

Broquetes de gall dindi al forn

*Amanida variada

Fruita de temporada

Cigrons saltejats amb espinacs

Truita de carbassó i ceba

*Amanida variada

Fruita de temporada

Crema de verdures (patata, 

pastanaga, mongeta verda i 

carbassó) 

Espirals amb bolonyesa de 

llenties i formatge

Fruita de temporada

Paella mar i muntanya

Bacallà al forn

amb llit de carbassó

Fruita de temporada

Macarrons amb salsa de 

tomàquet

Bistec de  pollastre a la planxa

*Amanida variada

Iogurt natural

Cigrons quisats amb patata i 

verdures (ceba, porro i tomàquet)

Truita francesa

*Amanida variada

Fruita de temporada

Arròs amb verdures de l’hort

(mongeta tendra, pèsols, 

bròquil) 

Salmò al forn amb all i julivert

*Amanida variada

Fruita de temporada

Espaguetis integrals (ECO)
amb salsa de formatge

Escalopa de pollastre casolana

*Amanida variada

Fruita de temporada

Mongeta tendra i patata

saltejades amb all

Fricando de vedella (ECO)

amb pèsols i tomàquet

Fruita de temporada

Estofat de llenties
(tomàquet, ceba, pebrot)

Filet de gall dindi al forn

*Amanida variada

Iogurt natural

27

(segell dietista centres Eudec)

http://www.mdlourdes.cat/sec-Menjador-10579.html
http://www.mdlourdes.cat/sec-Menjador-10579.html
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La violència no pot ser mai una opció!

pensa en totes les ocasions que has  

viscut una baralla o t’has enfadat…t’has  

sentit bé? segur que et sents millor quan 

apartes la violència del teu camí. viu  

sense violència!

Comença el Nou Any amb il·lusió

venim de totes les festes de
nadal... i encara ens queden dues
terceres parts del curs... per tant
hem d’agafar energia i renovar tota
la il·lusió...

Vitamines i productes de temporada:
no hi ha res millor que celebrar les festes de cap
d’Any i Reis, amb la família i els amics al voltant de la
taula; amb tots els productes que la nostra cuina
tradicional ens proporciona: guisats d’aus, marisc i
peix, postres emblemàtics com el tortell de Reis.

canelons casolans
www.lacuinadesempre.cat/2010/12/canelons-de-nadal.html

tortell de nata  

www.lacuinadesempre.cat/2013/08/tortell-de-nata.html 

Tradicions i festes per celebrar en família:
Temps d’il·lusió, on els més menuts són els
protagonistes… celebrem la nit màgica de Reis amb
cavalcada; i l’endemà el regals i el Tortell de Reis ens
esperen amb moltes sorpreses. Qui troba la figura de
la fava paga el tortell, i qui troba el rei serà coronat.

Celebració de Cap d’Any (1 de gener)
Festa de reis (6 de gener)
Festa de sant antoni i els tres tombs (16-17 de gener)

us suggerim els grups d’aliments més adients per al

sopar dels vostres fills i filles, per tal de completar la

dieta equilibrada del dia. aquestes orientacions us

poden ajudar a planificar els sopars setmanals per-

què siguin variats i saludables.

DINAR SOPAR

*AMANIDES VARIADES : ENCIAM O MEZCLUM, PASTANAGA, OLIVES, 
BLAT DE MORO, TOMÀQUET, COGOMBRE, PIPES, SOJA, POMA O 
FORMATGE FRESC.                                                       ( DEPENENT DE LES
AL·LERGIES O DERIVACIONS)

ACOMPANYARÀ AL MENÚ PA I AIGUA

MENÚS REVISATS PER:

D’acord amb el reglament (ue) 1169/2011 del parla-
ment Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2011,
aquest establiment disposa de la informació sobre
els aL·LÈrGens dels aliments que composen els
menús que s’elaboren.

Informació nutricional del menú escolar diari

energia (kcal)

Hidrats de carboni

proteïna

Lípidsv e r d u r e s pasta a r r ò s   pata t es llegums      ou s     c a r n      p e i x    f o r m a t g e s    f r u i t a    l à c t i c

http://www.serhsfoodeduca.com/
http://www.lacuinadesempre.cat/2010/12/canelons-de-nadal.html
http://www.lacuinadesempre.cat/2013/08/tortell-de-nata.html
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf

