DILLUNS

GENER

La carbassa
i la col

Aquest mes podem gaudir de la
crema de carbassa, pastanaga i
mill del dia 16 i del trinxat de col i
patata del dia 29.
La carbassa i la col de les nostres
cuines són productes ecològics i
de proximitat amb petjada social..
Tots els nostres proveïdors són
pagesos propers a les nostres
escoles i, a més a més, un d’ells
ha recuperat 5,5 de les 160
hectàrees en desús del Parc
Agrari del Baix Llobregat i les
ha posat en valor a través de
l’agricultura ecològica. A les seves
finques promou la formació i la
inserció sociolaboral de persones
en situació de vulnerabilitat.

Bon profit!!!!

Registres sanitaris 26.02660/B i 26.04609/CAT

www.froca.cat

DIMARTS
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anys junts

Proposta Sopars
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DIVENDRES

8

9
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Pèsols amb patata

11

Crema de porro i patata

Arròs integral amb xampinyons Amanida de rúcula i patata
i carbassó

Broquetes de conill, cebetes i
tomàquets xerri

Calamarsets amb salsa de
verdures

Verat amb all i julivert amb
tomàquet amanit

Remenat d'ou amb
xampinyons

Kiwi

Taronja amb canyella

Plàtan amb xocolata

Pera

14

15

16

17

18

Amanida d'enciam i pipes

Amanida grega amb formatge

Sopa de lletres

Crema de llegum

Espàrrecs verds amb romesc

Cuscús de verdures i llegum

Sípia a la planxa amb flam
d'arròs

Orada a la sal amb llit de ceba
i patata

Hamburguesa d'au a la planxa
amb formatge i ceba

Llom a la planxa amb enciam i
pastanaga

Rodanxes de poma amb mel

Iogurt de fruites

Pera

Pinya

Broquetes de fruita fresca

21

22
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24

25

Favetes saltejats amb menta

Crema de carbassó amb
picatostes

Sopa d'arròs

Tallarins frescos amb oli i
alfàbrega

Graellada de verdures

Lluç a la papillotte amb
verdures

Aletes de pollastre amb fines
herbes amb tomàquet xerri

Filet de sorell a la graella
amb tomàquet i orenga

Truita de formatge amb
cogombre i pastanaga

Filet de porc a la planxa amb
patates al caliu

Quallada

Plàtan

Macedònia de fruita fresca

Mandarines

Làmines de kiwi i taronja

28

29

30

31

Minestra de verdures

Sopa maravella

Amanida tricolor amb formatge
fresc

Puré de carbassa gratinat

Ous ferrats amb tomàquet
amanit

Croquetes de llegum amb
ceba i cogombre

Sardines a la graella amb ceba Llom a la planxa amb enciam i
tomàquet xerri
i pastanaga

Mel i mató

Kiwi

Plàtan

Pera

