
Amb la voluntat de contribuir a 
millorar la salut dels infants i 
joves, treballem conjuntament 
amb les escoles tenint ben present 
que la salut és un estat de complet 
benestar físic, mental i social. 

Des d’aquest punt de vista més 
ampli i global, tenim clar que 
per a tenir uns equips preparats 
per a assolir aquest objectiu és 
essencial la formació continuada 
i els criteris de selecció de les 
persones. Aquestes dues potes 
donen solidesa al projecte que 
desenvolupem a l’espai migdia de 
les escoles. 

La formació continuada és la clau 
per ser els bons professionals 
que els nostres infants i joves  es 
mereixen. 
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Als nostres menús prioritzem els productes de proximitat i qualitat, i a més a més, oferim 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.

Arròs amb verdures

Llenguadina andalusa amb api
i pastanaga ratllada

Fruita variada

Trinxat de la Cerdanya

Trinxat de bleda i patata amb
oli d'alls

Lluç a la planxa amb tomàquet
al forn

Cigrons guisats amb comí

Fruita variada

Fruita variada

Crema de mongetes seques i
carbassa

Sopa de galets

Truita de patata i ceba amb
enciam i cogombre

Pollastre de Nadal amb xips

Fruita variada

Fruita i torrons (s/al·lèrg.)

Espaguetis amb oli i alfàbrega
(s/fruits secs)

Hamburguesa mixta amb ceba
caramel·litzada i enciam

Iogurt natural

Risotto de bolets

Estofat de gall dindi amb
verdures

Fruita variada

Risotto de bròquil

Crema de pastanaga

Pollastre a l'allet amb enciam i
blat de moro

Lluç arrebossat amb enciam i
olives

Fruita variada

Verdura tricolor

Fruita variada

Fideuada de peix

Fruita variada

Espirals amb s.tomàquet,
alfàbrega i olives

Macarrons napolitana

Truita paisana amb enciam i
remolatxa

Truita d'alls tendres amb
enciam i raves

Fruita variada

Fruita variada

Mongeta i patata bullida

Llenties amb arròs integral i
toc de romaní

Iogurt natural

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf
https://www.aspb.cat/documents/menjadors-escolars-sans-sostenibles/


Benvolgudes famílies,

Tenim la sort de viure en una cultura amb una àmplia tra-
dició culinària on prima una dieta equilibrada.  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. 
Tenim el segell Marca Cuina Catalana.

Els nostres Caps de Cuina, cuiners i cuineres, fan proces-
sos d’aprenentatge a fi d’aconseguir traslladar a la cuina 
de col·lectivitats tota la cultura gastronòmica de la cuina 
tradicional. Realitzem tallers de cuina per treballar noves 
receptes i millorar-ne d’altres.

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 de manera progressiva, i d’acord amb l’esco-
la, les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de la 
Generalitat. En aquest sentit:

• Tota la pasta, menys la pasta petita de sopa, és integral.  
Sempre oferim la possibilitat d’escollir pa integral.

• Oferim combinacions amb menys aportació de proteïna 
animal.

• Les combinacions quan tenim llegum de primer plat 
sempre són amb peix, ou o carn blanca de segon.

• Seguim les freqüències recomanades en relació al con-
sum de carn vermella.

• Oferim la possibilitat d‘escollir el iogurt sense sucre.
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https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/Publicacions/Alimentacio-saludable-per-a-tothom/Petits-canvis-per-menjar-millor/



