DIETA:
ESCOLA ANTONI DOLTRA
MENÚ JUNY 2022

BASAL
* EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ

DIMARTS

DILLUNS

Arròs amb tomàquet
Hamburguesa de
vedella
Amanida variada
Fruita del temps

6

FESTIU

7
Macarrons amb salsa de
bolets
Pernilets de pollastre al forn
Enciam i soja
Iogurt natural

13
Arròs amb sanfaina
Seitons enfarinats
Enciam i remolatxa
Kiwi

14
Crema de carbassó
Hamburguesa de coliflor i
formatge i patates fregides
Meló

20
Arròs amb salsa de bolets
Calamars a la romana
Enciam i olives
Fruita de temporada

1

Crema de pastanaga
Croquetes de rostit
Enciam i tomàquet
Fruita del temps

Llenties vidues amb oli
d'oliva
Truita de patata i ceba
Enciam i blat de moro
Plàtan

DIVENDRES
3

2
Crema tèbia de verdures
Pernilets de pollastre
Patates fregides
Fruita del temps

8

21
Mongeta blanca saltejada
Hamburguesa amb patates
Prèssec

DIJOUS

DIMECRES

Amanida d’arròs
(tomàquet, olives, blat de
moro)
Lluç al forn amb llit de
carbassó
Fruita del temps

15

Espaguetis a la carbonara
Figuretes de Peix
Amanida variada
Fruita del temps

9

16
Espaguetis amb salsa de
tomàquet i formatge rallat
Figuretes de peix
Enciam i pastanaga ratllada
Pruna

10
Estofat de patates a la
marinera
Cordon blue de gall d’indi
Fruita del temps

17
Amanida de cigrons amb tomàquet,
cogombre, pebrot i ceba
Cuixetes de pollastre al forn
Mesclum d'enciam amb panses
Iogurt natural

22
Macarrons a la Napolitana
Truita de carbassó
Enciam i olives
Gelat

(segell dietista centres Eudec)

631

67.6

23

31.1

DIETA:
ESCOLA ANTONI DOLTRA
MENÚ JUNY 2022

NO CARN
* EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ

DIMARTS

DILLUNS

Arròs amb tomàquet
Hamburguesa de
coliflor i formatge
Amanida variada
Fruita del temps

6

FESTIU

Macarrons amb salsa de
bolets
Seitons
Enciam i soja
Iogurt natural

13
Arròs amb sanfaina
Seitons enfarinats
Enciam i remolatxa
Kiwi

Llenties vidues amb oli
d'oliva
Truita de patata i ceba
Enciam i blat de moro
Plàtan

21
Mongeta blanca saltejada
Hamburguesa vegetal amb
patates
Prèssec

DIVENDRES
3

2
Crema tèbia de verdures
Lluç amb salsa verda
Patates fregides
Fruita del temps

Crema de pastanaga
Croquetes de bacallà
Enciam i tomàquet
Fruita del temps

Crema de carbassó
Hamburguesa de coliflor i
formatge i patates fregides
Meló

Arròs amb salsa de bolets
Calamars a la romana
Enciam i olives
Fruita de temporada

1

8

7

14

20

DIJOUS

DIMECRES

Amanida d’arròs
(tomàquet, olives, blat de
moro)
Lluç al forn amb llit de
carbassó
Fruita del temps

15

Espaguetis a la carbonara
Figuretes de Peix
Amanida variada
Fruita del temps

9

16
Espaguetis amb salsa de
tomàquet i formatge rallat
Figuretes de peix
Enciam i pastanaga ratllada
Pruna

10
Estofat de patates a la
marinera
Truita francesa
Fruita del temps

17
Amanida de cigrons amb tomàquet,
cogombre, pebrot i ceba
Truita de carbassó
Mesclum d'enciam amb panses
Iogurt natural

22
Macarrons a la Napolitana
Truita de carbassó
Enciam i olives
Gelat

(segell dietista centres Eudec)

631

67.6

23

31.1

*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)

MENÚS REVISATS PER:

Al febrer mengem més que el món sencer

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 perquè siguin variats i saludables.

DINAR

Amb temperatures fredes el nostre
cos ens demana energia. els
productes de temporada ens ajudaran a seguir amb el ritme frenètic i
celebrar les festes plens devitalitat.
Els productes de porc agafen protagonisme:
Els nostres àpats estaran protagonitzats per les truites
i els ous barrejats amb la carn, les botifarres d’ou i la
coca de llardons. Les jornades gastronòmiques es
dediquen als productes del porc, amb concursos i
mostres de truites. El refranyer fa referència a aquesta
jornada “per dijous Llarder botifarra menjaré“.
Xatonada

SOPAR

www.lacuinadesempre.cat/2013/03/xato.html
Per la
Llengua Ma t e r n a

Bunyols de crema
www.lacuinadesempre.cat/2013/03/
brunyols-farcits-de-crema.html

Tradicions i festes per celebrar en família: arriba
el Rei Carnestoltes, incitant a la gresca, comença una
de les festes més rellevants de la nostra tradició. una
festa per disfressar-se, ballar i sobretot trencar totalment amb les rutines de la vida quotidiana.
Festes de Santa Eulàlia (12 de febrer)
Festes de carnestoltes (dijous gras i dimecres de cendra)
Inici de Quaresma

verdures

pasta

arròs

pata t es

llegums

ou s

carn

peix

formatges

fruita

làctic

La teva llengua és un tresor
Quin privilegi poder dominar bé la teva llengua
materna i a més poder aprendre altres llengües,
t’obrirà moltes oportunitats i et donarà moltes
satisfaccions. respectem totes les llengües;
són el nostre tresor!

D’acord amb el reglament (ue) 1169/2011 del parlament 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)

proteïna

Hidrats de carboni

Lípids

www.serhsfoodeduca.com

ACOMPANYARÀ AL MENÚ PA I AIGUA

