
 
 

 

 

 
 

 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

3 4 5 JORNADA GASTRONÓMICA 

(CATALUNYA) 
6 7 

Pèsols amb patata saltats amb 
all 

Brou de verdures amb pasta 
integral 

Trinxat de carbassa Crema d'espinacs amb formatge Arròs 3 delícies (blat de moro, 
pèsols i pastanaga) 

Seitó arrebossat amb enciam i 
llavors 

Truita de patata i ceba amb 
enciam i pastanaga 

Botifarra de pollastre a la planxa 
amb mongetes seques 

Macarrons amb bolonyesa          
vegetal tofu i seitan 

Pit de pollastre al forn amb 
salsa d'ametlles i amanida 
d'enciam i olives 

Fruita de temporada Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

10 11 12 13 14 

Crema de remolatxa i mongetes 
seques 

Bròquil i patata Tallarines amb verdures i salsa 
de soja 

Cigrons i patata amb oli d'oliva 

FESTA Fideuà de marisc amb all i oli Estofat de gall dindi amb        
verdures 

Truita a la francesa amb enciam 
i llavors de carbassa 

Bacallà amb samfaina-amanida 

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Fruita de temporada 

17 18 19 20 21 

Mongeta tendra, patata i      
pastanaga 

Arròs INTEGRAL amb salsa de 
tomàquet 

Mongetes seques amb verdures  Pasta integral amb tomàquet i 
formatge 

Pèsols amb patata saltats amb 
all 

Hamburguesa de cigrons i       
pollastre amb enciam i blat de 
moro 

Truita francesa amb amanida Llenguadina arrebossada amb 
enciam i blat de moro 

Truita a la francesa amb          
tonyina/Truita a la francesa 
(escoles bressol) i amanida  
d'enciam i pastanaga 

Pollastre al curri amb daus de 
poma-amanida 

Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

24 25 26 27 28 

Brou d'au amb pasta integral Coliflor i patata Llenties estofades amb verdures Arròs amb verdures i tomàquet Crema de pastanaga, carbassa 
i moniato 

Truita de carbassó amb enciam 
i llavors de carbassa 

Mandonguilles de cigrons a la 
jardinera 

Croquetes d'espinacs* amb      
enciam i blat de moro 

Filet de lluç meunière (amb  
mantega vegetal i suc de llimona) 
amb enciam i pastanaga 

Pollastre amb castanyes i  
patates 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Postre de la castanyada 

31     

Arròs a la provençal     

Filet de lluç arrebossat amb 
enciam i pastanaga 

    

Fruita de temporada     

     

Seguim les recomanacions de la “Guia de l’Alimentació Saludable en l’Etapa Escolar” publicada per l’Agencia de Salut Pública de Catalunya que segueix els Objectius de desenvolupament 

Sostenible de les Nacions Unides. Aquesta guia, a més de garantir la salut de les persones, pretén prendre consciència que amb petites modificacions contribuïm a promoure la producció i 

el consum responsable, la lluita contra el canvi climàtic.  

La cuina es reserva el dret a fer un canvi a últim 

moment, avisant per e-mail als centres. 

En compliment del Reglament núm. 1169/2011 (UE) 

sobre la informació alimentària facilitada al          

consumidor. La Vostra Cuina disposa de la          

informació  sobre els al·lèrgens dels aliments que  

componen els menús que s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació ≥  65ºC.       

Es manté calent a l’armari fins al  moment de            

servir-ho.  

Plat fred: Temperatura de conservació ≤  8ºC.                 

Es manté a la nevera fins al moment de servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

FRUITA FRESCA 

Les fruites son un aliment amb un paper molt 
important en l'alimentació. El consum 

d’almenys tres racions de fruites al dia 
contribueix a una alimentació saludable i té un 
paper important en la prevenció de múltiples 

trastorns.  

3 RACIONS AL DIA  

Per aconseguir complir amb l’objectiu de 
consumir un mínim de tres peces de fruita al 
dia, s’aconsella incloure-les a les postres de 
forma habitual. Es poden prendre en forma 
de peça, o tallada a trossos i combinada amb 
una o més fruites (bol de plàtan i kiwi, bol de 

maduixes i taronja, broqueta de meló i 
síndria, macedònia, etc.). A més, es poden 

consumir fruites a l’esmorzar (per exemple, 
un bol de iogurt amb poma i musli), al 

refrigeri de mig matí (mandarines, plàtan,...) i 
al berenar (albercocs, prunes, figues, etc.).  

HALAL - OCTUBRE 2022-2023 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.03850-B  
Av. Ègara, 50  (08192)                      
Sant Quirze del Vallès  

Tel. 93 721 20 00 
www.vostracuina.com 

*Totes les croquetes d’espinacs o meitat d’espinacs i 

meitat pollastre. A elecció del centre 


