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VACANCES

L’any 1946, l’O.M.S. va definir 
la salut com l’estat de complet 
benestar físic, mental i social.

La salut és una necessitat 
íntimament lligada al dret 
fonamental de tot ésser humà a 
la vida. 

Des d'una visió àmplia del 
concepte, la salut com a benestar 
és inherent a una forma o estil de 
vida saludable.

L'objectiu de l'educació per a 
la salut és provocar processos 
d'aprenentatge que ajudin a 
millorar els estils de vida. 

Conjuntament amb l’escola, els  
equips de cuina i de monitoratge 
treballem considerant la salut 
com a eix essencial de l’espai 
migdia.

Volem contribuir a la millora de 
la salut dels infants, joves i adults 
de l’escola des d’aquest punt de 
vista més ampli i global.

Salut!

La salut es crea en 
el context de la vida 
quotidiana
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 Als nostres menús prioritzem els productes de proximitat i qualitat, i a més a més, garantim un 30% de producte ecològic
Les carns picades estan elaborades expressament per a nosaltres, sense al·lergògens ni conservants químics.
S'utilitza exclusivament oli d'oliva verge extra per cuinar, fregir i amanir, i sal iodada en l'elaboració dels aliments.
Els arrebossats són fets a partir de producte fresc. Tenim com a màxim 2 precuinats en 6 setmanes. També oferim pa integral.

Espaguetis amb oli i alfàbrega
(s/formatge)

Truita de carbassó i patata
amb enciam i tomàquet

Iogurt natural (SOJASUN)

Verdura tricolor (bròquil,
pastanaga i patata)

Mongeta i patata bullida

Llenties amb arròs integral i
toc de romaní

Cigrons guisats

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Mongeta i patata bullida

Macarrons amb salsa de bolets

Mandonguilles jardinera

Arròs amb verdures
(s/formatge)

Pollastre al forn amb enciam  i
olives

Fruita de temporada

Pit de gall dindi arrebossat,
enciam i pastanaga ratllada

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Bròquil i patata bullida

Pizza pernil país (s/al·lèrg.)
enciam i blat de moro

Espaguetis napolitana

Iogurt natural (SOJASUN)

Arròs amb s.tomàquet

Lluç al forn amb oli d'alls,
enciam i pastanaga

Crema de carbassa

Truita paisana amb enciam i
blat de moro

Iogurt natural (SOJASUN)

Croquetes de pollastre
(s/al·lèrg.) enciam i olives

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Llenties estofades

Trinxat de col i patata

Truita de carbassó i patata
amb enciam i pastanaga

Pollastre arrebossat amb
tomàquet amanit

Fruita de temporada

Crema de mongetes seques i
carbassa

Llenties estofades

Fruita de temporada

Botifarra planxa i patates
fregides

Lluç al forn amb enciam i blat
de moro

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Crema de carbassa i moniato

Cigrons guisats

Fricandó de vedella amb
xampinyons

Truita de patata i ceba amb
enciam i remolatxa

Fruita de temporada

Coliflor i patates saltada amb
oli d'alls

Fruita de temporada

Llenguadina romana amb
enciam i pastanaga

Iogurt natural (SOJASUN) i
Refresc

Macarrons italiana

Crema de pastanaga

Falafels amb enciam i olives
(s/salsa de iogurt)

Paella de verdures i pèsols

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Arròs saltat amb porro, api i
pastanaga

Llenguadina a la llauna

Fruita de temporada
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SOPA DE VERDURES
La sopa, probablement, és l’aliment cuinat més antic de la Huma-
nitat. El seu origen és al Neolític, quan amb el descobriment de la 
ceràmica les dones comencen a cuinar de manera diferent. Josep 
Pla a El que hem menjat va escriure que un país civilitzat i ben 
alimentat es caracteritza per les seves sopes. Una bona sopa de 
verdures amb ceba, api, pastanaga, arròs  i pollastre tallat a daus 
ben petits ve molt de gust a l’hivern i, a més a més, ja sabeu ... qui 
menja sopes se les pensa totes.  
HAMBURGUESA VEGETAL FETA NOSTRA
Una hamburguesa feta amb cigró bullit, pastanaga potxada, arròs 
blanc i espècies que la Maria José ha perfeccionat per adaptar-la al 
gust dels nens i nenes. Feta a casa, sense cap additiu ni conservant. 
Si li afegim una mica de ceba caramel·litzada queda boníssima. Tot
fet amb productes ecològics i de proximitat.
FALAFELS PROPIS
El falafel és una recepta típica de tot l’Orient Mitjà, de fet és un dels plats 
més populars. Perquè ho entengueu millor, són com croquetes o mini 
hamburgueses fetes amb cigrons. Hem aprofitat la recepta d’una de les 
nostres cuineres, la M. José , per a fer-la arribar a tots els menjadors. 
Van acompanyats amb la salsa feta amb iogurt natural, oli d’oliva, julivert 
i coriandre són boníssims!
FRICANDÓ DE VEDELLA AMB BOLETS 
Aquest plat de vedella es troba documentat a Catalunya des del 
segle XVIII però ja es feia a l´Edat Mitjana. De fet, el fricandó té un 
clar antecedent medieval, la “Vedella amb sosengua” (Llibre se 
Sent Soví, s. XIV). 
La recepta de fricandó, tal com la coneixem ara, apareix per 
primera vegada per escrit en un receptari de començaments del 
segle XVIII, Avisos y instrucciones per lo principiant cuiner, del pare 
Josep Orri. A partir d'aquest moment, la recepta apareix a tots els 
manuals de cuina catalana amb petites variacions personals però 
amb els comuns denominadors de la carn de vedella tallada fina 
i enfarinada, el sofregit que sí que varia una mica d'una recepta a 
una altra, els bolets i la picada.

JARDINERA DE TEMPORADA (PORRO, PASTANAGA I 
NAP)
Sabíeu que hi ha jeroglífics a les piràmides egípcies en què apareixen 
els esclaus alimentant-se de porros de manera habitual? Fa més 
de 4.000 anys ja coneixien el valor d’aquest aliment. Entre les seves 
propietats destaquem que  es tracta d’una hortalissa de naturalesa 
tèbia, és a dir, el porro escalfa el cos i, per tant, és molt útil durant 
l’hivern i que és molt ric en fibra.
La pastanaga és una simple arrel però la tradició i la ciència li atorguen 
múltiples propietats. La clau de tot plegat es troba en el seu color 
taronja, un color que promet salut, i en el fet que sigui una verdura 
d’arrel, el que li atorga una interessant energia vital.
El nap és un aliment quasi tan antic com la humanitat. Va ser l’aliment 
bàsic durant segles, fins que l’arribada de la patata americana al segle 
XVIII va desplaçar-lo quasi completament. És tota una llàstima perquè 
el nap supera la patata, i de molt, en quantitat i qualitat de vitamines i 
minerals.

Benvolgudes famílies,
Tenim la sort de viure en una cultura amb una àmplia tradició cu-
linària on prima una dieta equilibrada, on l’oli d’oliva, les verdures, 
els llegums i els peixos en són protagonistes. Els nostres plats 
conserven el nom gastronòmic corresponent perquè creiem que 
la gastronomia forma part de la nostra cultura.
Destaquem que tots els nostres plats són elaborats sobre les 
bases de la cuina tradicional catalana i mediterrània. Des del mes 
de juny del 2019,  moment en el qual F.ROCA SL i la Fundació 
Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica (FICCG) 
vam signar un conveni de col·laboració, els nostres menús tenen  
el segell Marca Cuina Catalana.
Els  nostres Caps de Cuina, cuiners i cuineres, fan processos 
d’aprenentatge a fi d’aconseguir traslladar a la cuina de col·lectivi-
tats tota la cultura gastronòmica de la cuina tradicional. Realitzem 
tallers de cuina per treballar noves receptes i millorar-ne d’altres 
amb resultats molt satisfactoris. 
D’acord amb el nostre compromís amb l’RSC, un dels nostres 
eixos de treball és millorar la salut de les persones.
Cada temporada revisem  les nostres propostes de menús per 
introduir les últimes tendències i recomanacions de l’Agència 
de Salut Pública.  Destaquem:

L’important presència de pasta integral en els nostres menús. 
Tota la pasta, menys la pasta petita de sopa, ho és. Sempre oferim 
la possibilitat d’escollir pa integral.
Les combinacions amb menys aportació de proteïna animal. 
Consolidem un dia de proteïna vegetal a la setmana en una 
planificació de menús de sis setmanes.
Les combinacions de llegum sempre són amb peix, ou o carn 
blanca.
Seguint les freqüències recomanades, tenim zero o un dia de 
carn vermella a la setmana.
Oferim la possibilitat d‘escollir el iogurt sense sucre. 

A continuació us presentem el glossari d’alguns dels plats 
nous d’aquesta temporada.




