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BASAL 
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* EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ

20DINAR FI

DE CURS

ESPAGUETIS AMB 

TOMÀQUET

HAMBURGUESA DE 

VEDELLA  

AMB XIPS DE PATATA 

GELAT

21

9

2 3

1087

13 14 15 16 17

22

1

ROTACIÓ ESTIU
MENÚ JUNY 2022

Cuinat amb oli d’oliva // pa integral // producte ecològic
// proteína vegetal //  producte social //

ESPAGUETIS AMB 

TOMÀQUET

HAMBURGUESA DE 

VEDELLA  

AMB XIPS DE PATATA 

GELAT

592 60.7 28.8 25.977.7 15.8 25.4 583 77.7 15.8 25.4583

622 83 25.8 20.9 593 79 20.1 25.2 754 108 39.4 17.3592 64.7 31.9 23.3

791 101 25.9 31.9 592 64.7 31.9 23.3 592 60.7 28.8 25.9583 77.7 15.8 25.4 580 55.2 36.5 24.4

29.6608 79.7 24.5 19.5 737 85.8 32.4

Espirals amb bolonyesa de 

llenties i formatge

Seitó al forn amb all i julivert

*Amanida variada

Fruita de temporada

Arròs amb samfaina

Bistec de pollastre a la

planxa

*Amanida variada

Fruita de temporada

Empedrat de mongetes

seques amb verdures

Burguer  d’alberginia i 

carbassó

*Amanida de tomàquet

Fruita de temporada

Macarrons amb salsa de 

tomàquet

Truita francesa amb formatge

*Amanida variada

Fruita de temporada

Mongeta tendra i patata 

Lluç al forn al forn amb ceba 

i tomàquet

*Amanida variada

Gelatina s/sucre

Amanida d’arròs 

(tonyina, olives i ou dur)

Cuixetes de pollastre al forn

amb ceba i tomàquet

*Amanida variada

Fruita de temporada

Coliflor amb patata bullida amb

oli d’oliva 

Amanida de llenties

(tomàquet, ceba, pebrot)

*Amanida variada

Fruita de temporada

Amanida d’espirals (blat de 

moro, pebrot verd i vermell, 

tomàquet)  

Bistec de  pollastre a la 

provençal

*Amanida variada 

Fruita de temporada 

Estofat de llenties amb verdures

( pastanaga, ceba i pebrot

vermell)

Truita de patata i ceba

*Amanida variada

Fruita de temporada

Broquil i patata bullida

Hamburguesa de vedella 

amb ceba potxada

*Amanida variada

Fruita de temporada

Amanida de cigrons 

(ceba, tomàquet, olives negres i 

ou dur)

Rollets de verdures amb soja 

*Amanida de tomàquet

Iogurt natural (LA FAGEDA)

Arròs integral  amb tomàquet

(sofregit de ceba i tomàquet)

Bacallà al forn

*Amanida variada 

Fruita de temporada

Amanida de patata (tomàquet, 

ceba, blat de moro i olives negres)

Croquetes de pollastre

*Amanida variada

Iogurt natural (LA FAGEDA)

Arròs amb tomàquet casolà

(sofregit de ceba i tomàquet)

Truita de patata amb ceba

*Amanida variada 

Fruita de temporada



DILLUNS DIMARTS DIVENDRES

SENSE CARN

DIMECRES DIJOUS

* EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ

DIETA:ROTACIÓ ESTIU
MENÚ JUNY 2022

Cuinat amb oli d’oliva // pa integral // producte ecològic
// proteína vegetal //  producte social //

DILLUNS DIMARTS DIVENDRESDIMECRES DIJOUS

21

3028 29

20DINAR FI

DE CURS

ESPAGUETIS AMB 

TOMÀQUET

HAMBURGUESA DE 

VERDURA

AMB XIPS DE PATATA 

GELAT

21

9

2 3

1087

13 14 15 16 17

22

1

592 60.7 28.8 25.977.7 15.8 25.4 583 77.7 15.8 25.4583

622 83 25.8 20.9 593 79 20.1 25.2 754 108 39.4 17.3592 64.7 31.9 23.3

791 101 25.9 31.9 592 64.7 31.9 23.3 592 60.7 28.8 25.9583 77.7 15.8 25.4 580 55.2 36.5 24.4

608 79.7 24.5 19.5 737 85.8 32.4 29.6

Espirals amb bolonyesa de 

llenties i formatge

Seitó al forn amb all i julivert

*Amanida variada

Fruita de temporada

Arròs amb samfaina

Truita francesa 

*Amanida variada

Fruita de temporada

Empedrat de mongetes

seques amb verdures

Burguer  d’alberginia i 

carbassó

*Amanida de tomàquet

Fruita de temporada

Macarrons amb salsa de 

tomàquet

Truita francesa amb formatge

*Amanida de tomàquet

Fruita de temporada

Mongeta tendra i patata 

Lluç al forn al forn amb ceba 

i tomàquet

*Amanida variada

Gelatina s/sucre

Amanida d’arròs (tonyina, 

olives i ou dur)

Bacallà al forn amb ceba i 

tomàquet

*Amanida variada

Fruita de temporada

Coliflor amb patata bullida amb

oli d’oliva 

Amanida de llenties

(tomàquet, ceba, pebrot)

*Amanida variada

Fruita de temporada

Amanida d’espirals (blat de 

moro, pebrot verd i vermell, 

tomàquet)

Filet de lluç al forn

*Amanida variada 

Fruita de temporada 

Estofat de llenties amb verdures

( pastanaga, ceba i pebrot

vermell)

Truita de patata i ceba

*Amanida variada

Fruita de temporada

Arròs integral amb tomàquet

(sofregit de ceba i tomàquet)

Bacallà al forn 

*Amanida variada

Fruita de temporada

Amanida de cigrons 

(ceba, tomàquet, olives negres i 

ou dur)

Rollets de verdures amb soja 

*Amanida de tomàquet

Iogurt natural (LA FAGEDA)

Bròquil amb patata bullida

Rollets de verdures al forn amb soja

*Amanida variada 

Fruita de temporada

Amanida de patata (tomàquet, 

ceba, blat de moro i olives negres)

Croquetes de bacallà

*Amanida variada

Iogurt natural (LA FAGEDA)

Arròs amb tomàquet casolà

(sofregit de ceba i tomàquet)

Truita de patata amb ceba

*Amanida variada 

Fruita de temporada



DILLUNS DIMARTS DIVENDRES

SENSE GLUTEN

DIMECRES DIJOUS

* EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ

DIETA:ROTACIÓ ESTIU
MENÚ JUNY 2022

Cuinat amb oli d’oliva // pa integral // producte ecològic
// proteína vegetal //  producte social //

DILLUNS DIMARTS DIVENDRESDIMECRES DIJOUS

21

3028 29

20DINAR FI

DE CURS

PASTA S/G AMB 

TOMÀQUET

HAMBURGUESA DE 

VEDELLA  S/G

AMB XIPS DE PATATA 

GELAT S/G

21

9

2 3

1087

13 14 15 16 17

22

1

592 60.7 28.8 25.977.7 15.8 25.4 583 77.7 15.8 25.4583

622 83 25.8 20.9 593 79 20.1 25.2 754 108 39.4 17.3592 64.7 31.9 23.3

791 101 25.9 31.9 592 64.7 31.9 23.3 592 60.7 28.8 25.9583 77.7 15.8 25.4 580 55.2 36.5 24.4

608 79.7 24.5 19.5 737 85.8 32.4 29.6

Espirals (S/G) amb salsa de 

tomàquet i formatge

Lluç al forn amb all i julivert

*Amanida variada

Fruita de temporada

Arròs amb samfaina

Bistec de pollastre a la

planxa

*Amanida variada

Fruita de temporada

Empedrat de mongetes

seques amb verdures

Hamburguesa de vedella

*Amanida de tomàquet

Fruita de temporada

Macarrons S/G amb salsa de 

tomàquet

Truita francesa amb formatge

*Amanida variada 

Fruita de temporada

Mongeta tendra i patata 

Lluç al forn al forn amb ceba 

i tomàquet

*Amanida variada

Gelatina s/sucre

Amanida d’arròs (tonyina, 

olives i ou dur)

Cuixetes de pollastre al forn

amb ceba i tomàquet

*Amanida variada

Fruita de temporada

Coliflor amb patata bullida amb

oli d’oliva 

Amanida de llenties (31243) 

(tomàquet, ceba, pebrot) 

*Amanida variada

Fruita de temporada

Amanida de macarrons (S/G) 

(blat de moro, pebrot verd i 

vermell, tomàquet)

Bistec de  pollastre a la planxa

*Amanida variada 

Fruita de temporada 

Llenties (31243) amb verdures ( 

pastanaga, ceba i pebrot

vermell)

Truita de patata i ceba

*Amanida variada

Fruita de temporada

Arròs integral amb tomàquet

Bacallà al forn 

*Amanida variada

Fruita de temporada

Amanida de cigrons 

(ceba, tomàquet, olives negres i 

ou dur)

Fingers de peix

*Amanida de tomàquet

Iogurt natural (LA FAGEDA)

Bròquil i patata bullida

Hamburguesa de vedella amb ceba

potxada

*Amanida variada 

Fruita de temporada

Amanida de patata (tomàquet, 

ceba, blat de moro i olives negres)

Fingers de peix

*Amanida variada

Iogurt natural (LA FAGEDA)

Arròs amb tomàquet casolà

(sofregit de ceba i tomàquet)

Truita de patata amb ceba

*Amanida variada 

Fruita de temporada



DILLUNS DIMARTS DIVENDRESDIMECRES DIJOUS

* EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ

DIETA:

321 4

MULTIALÈRGIC 

ROTACIÓ ESTIU
MENÚ JUNY 2022

Cuinat amb oli d’oliva // pa integral // producte ecològic
// proteína vegetal //  producte social //

DILLUNS DIMARTS DIVENDRESDIMECRES DIJOUS

21

3028 29

20DINAR FI

DE CURS

ESPAGUETIS AMB 

TOMÀQUET

HAMBURGUESA DE 

VEDELLA  

AMB XIPS DE PATATA 

GELAT

21

9

2 3

1087

13 14 15 16 17

22

1

592 60.7 28.8 25.977.7 15.8 25.4 583 77.7 15.8 25.4583

622 83 25.8 20.9 593 79 20.1 25.2 754 108 39.4 17.3592 64.7 31.9 23.3

791 101 25.9 31.9 592 64.7 31.9 23.3 592 60.7 28.8 25.9583 77.7 15.8 25.4 580 55.2 36.5 24.4

608 79.7 24.5 19.5 737 85.8 32.4 29.6

Espirals amb formatge

Filet de lluç arrebossat

*Enciam i olives

Plàtan / Iogurt natural (s/sucre)

Arròs amb xampinyons i 

pèsols amb oli i orenga

Bistec de pollastre a la planxa

*Enciam i cogombre

Plàtan / Iogurt natural (s/sucre)

Empedrat de mongetes

seques (olives, tonyina, 

enciam i cogombre) 

Hamburguesa de pollastre

*Patates dau

Plàtan / Iogurt natural (s/sucre)

Macarrons amb oli i orenga 

Truita francesa amb formatge

*Enciam i olives

Plàtan / Iogurt natural (s/sucre)

Bròquil i patata 

Lluç al forn al forn

*Enciam i cogombre

Plàtan / Iogurt natural (s/sucre)

Amanida d’arròs 

(tonyina, olives i ou dur)

Bistec d’au al forn

*Enciam i cogombre

Plàtan / Iogurt natural (s/sucre)

Coliflor amb patata bullida amb

oli d’oliva 

Amanida de llenties

(tonyina,cogombre, olives)

*Enciam amanit

Plàtan / Iogurt natural (s/sucre)

Amanida d’espirals (olives, 

cogombre, ou dur)  

Bistec de  pollastre al forn

*Enciam i cogombre

Plàtan / Iogurt natural (s/sucre)

Llenties viudes (31243) amb

patata

Truita francesa 

*Enciam i olives

Plàtan / Iogurt natural (s/sucre)

Broquil i patata bullida

Hamburguesa de pollastre 

*Enciam i olives

Plàtan / Iogurt natural 

(s/sucre)

Amanida de cigrons 

(cogombre, olives i ou dur)

Mandonguilles de lluç (835010)

*Enciam i olives

Plàtan / Iogurt natural (s/sucre)

Arròs amb oli i orenga

Bacallà al forn

*Enciam i cogombre

Plàtan / Iogurt natural (s/sucre)

Amanida de patata (tomàquet, 

ceba, blat de moro i olives negres)

Lluç al forn 

*Enciam i olives

Plàtan / Iogurt natural (s/sucre)

Arròs amb oli i orenga

Truita francesa 

*Enciam i olives

Plàtan / Iogurt natural (s/sucre)
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Un entorn net és molt més  

saludable!

cuida el que t’envolta. si vius en un  

lloc amb l’aire i l’espai nets et  

sentiràs molt millor!

Cuidem el

Medi Ambient

Fem
un hort!

Fruita d’estiu!
L’estiu és l’estació de la calor i del sol. És època de
gran varietat de fruites. Són molt refrescants!

Les fruites són uns aliments d’origen vegetal primordials
per a la bona alimentació i nutrició. tenen un alt contingut
en aigua, per la qual cosa hidraten l’organisme. A més,
com que tenen colors molt vius, ens aporten pigments amb
acció antioxidant, que ens ajuden a mantenir el sistema
immunològic en bones condicions i a prevenir malalties.
Ens proporcionen fibra i minerals (com el potassi, que és
molt beneficiós per a persones que tenen hipertensió
arterial).
Les cireres, les prunes i les figues tenen un contingut
considerable de sucres respecte a d’altres fruites com
albercocs, préssecs, meló, síndria i fruits silvestres, que
tenen un baix contingut en sucres i són més rics en aigua.
Dues fruites estiuenques per antonomàsia són el meló i
la síndria que ens refresquen tot l’estiu. totes dues són
fruites molt riques en aigua. també contenen potassi i
antioxidants. En el cas del meló, són els carotens, i a la
síndria hi ha el·licopè, que li dóna el colorvermell.

pintxos de fruita
https://www.receptes.cat/recepta952/pinxos_de_fruita

cigrons amb amanida de taronja  
https://www.receptes.cat/recepta10435/ 
cigrons_amb_amanida_de_taronja

Tradicions i festes per celebrar en familia: sant Joan

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.receptes.cat/recepta952/pinxos_de_fruita
http://www.receptes.cat/recepta10435/
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

