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Benvinguts
Comencem un nou curs amb 

molta il·lusió. 

OBRIM LES PORTES! 
Novament, tots junts, ens endinsem  
en el món del menjador escolar.   
L’entorn escolar és un espai idoni 
per promoure una alimentació 
saludable, en tant que ofereix als 
infants aliments adequats des del 
punt de vista nutricional i dietètic.
El menjador escolar és, també, una 
gran oportunitat per conèixer, 
respectar i estimar la diversitat.
Amb les estructures i capacitats 
necessàries, es pot arribar a 
potenciar un canvi de model 
alimentari que garanteixi una 
alimentació saludable, sostenible 
i justa.
Seguim treballant en un projecte 
transversal que tingui en compte 
els diferents àmbits en els que els 
infants i joves es relacionen amb 
l’alimentació: l’escola, la botiga, el 
camp, els productors,...  
 

HOLA!!!
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Crema d'espinacs

Amanida tabulé de cuscús
amb enciam i tomàquet

Daus de meló i síndria

Amanida d'hortalisses

Sopa de lletres amb daus
d'hortalisses

Arròs a la cubana amb ou
ferrat

Hamburguesa de conill a la
planxa amb canonges

Nectarina

Iogurt per beure

Espàrrecs amb maionesa

Crema freda de carbassó

Cuscús de verdures i peix blau

Paninni de pernil dolç i
xampinyons

Iogurt de maduixa

Nectarina

Vichyssoise freda

Peix al forn amb salsa de
tomàquet

Amanida grega de tomàquet i
formatge fresc

Prunes

Truita d'albergínia

Prunes

Gaspatxo amb rostes

Gnocchis amb oli d'oliva

Salmó a la papillotte amb salsa
de soja

Gall dindi a la planxa amb
albergínia planxa

Meló

Amanida de temporada

Rodanxes de kiwi amb mel

Arròs integral saltejat amb
verdures i tonyina

Macedònia de fruita fresca

Espinacs a la catalana

Cigrons saltats amb col i
tomàquet

Broquetes de conill  amb
patata caliu

Pollastre a la planxa amb
pastanaga i pipes

Albercocs

Macedònia de fruita fresca

Arròs tres delícies

Filet de porc a la planxa amb
rúcula i oli d'oliva

Maduixes i plàtan


