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Benvolguts/des,   
 
Hem començat aquet curs posant la mirada en el nostre compromís en RSC: millorar la salut de les 
persones. Seguim convençuts que, treballant de comú acord amb les escoles, famílies i proveïdors, de 
manera transversal, podem afavorir un model alimentari que garanteixi una alimentació saludable i 
sostenible. 
 
Fa uns dies que hem donat la benvinguda a la tardor. Cada temporada, revisem les nostres propostes de 
menús per introduir les últimes tendències i recomanacions. Del menú de la temporada tardor-hivern 
destaquem: 
 

 presència de pasta integral en els nostres menús. Tota la pasta, menys la pasta petita de sopa, 

ho és. pa integral. 

Les combinacions amb menys aportació de proteïna animal. En els menús mensuals tenim dos dies de 

proteïna vegetal. En total són tres en la planificació de sis setmanes que seguim en aquesta temporada.  

Les combinacions de llegum sempre són amb peix, ou o carn blanca. 

Que, seguint les freqüències recomanades, tenim només un dia de carn vermella a la setmana. 

Que o  iogurt sense sucre.  

Enguany tornem a participar a la , esdeveniment impulsat per la 
Generalitat de Catalunya que es celebrarà del 19 al  

 
La  Setmana Bio per 

 dedicat a la comunitat educativa. El seu 

En el marc de la 
nostra participació a la Setmana Bio,  difondrem un díptic informatiu 
sobre els nostres menús i el dia 2 , a les postres,  donarem 
iogurt ecològic. També farem un taller a l espai migdia per a ensenyar 
que són la fruita i verdura ecològiques. Serà el dia 24. La setmana 
queda ressaltada en color verd en els nostres menús. 
 

 
Us recordem que el passat mes de juny, F.ROCA SL i la 
Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica (FICCG) vam signar un 
conveni de col·laboració. Per tant, els nostres menús ja compten amb el segell Marca Cuina 
Catalana. Els nostres plats conserven el nom gastronòmic corresponent perquè la 

gastronomia forma part de la nostra cultura. Els nous plats que introduïm aquesta temporada són: 
 
Els canalons a la barcelonina 

La crema de carbassa i moniato 

 

I els daus de pollastre i poma al curry  

Desitgem gaudiu molt de les nostres propostes.  
 
Salutacions cordials. 

 
 
 
 

M. Àngels Roca 
 


