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Seitó arrebossat amb
enciam i llavors

Truita de patata i ceba
amb enciam i pastanaga

Iogurt

Botifarra a la planxa amb
mongetes seques

Fruita de temporada

Crema d'espinacs amb
formatge

Macarrons amb
bolonyesa vegetal tofu i

seitan
Fruita de temporada

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

d'enciam i olives
Fruita de temporada

Fideua de marisc amb all
i oli

Fruita de temporada

Broquil i
patata

Estofat de gall dindi amb
verdures

Fruita de temporada

Tallarines amb verdures i
salsa de soja/Tallerines

amb tomàquet (a elecció
del centre)

Truita a la francesa amb enciam
i llavors de carbassa

Iogurt

Cigrons i patata amb oli
d'oliva

Bacallà amb samfaina-
amanida

Fruita de temporada

Mongeta tendra,
patata i pastanaga

Hamburguesa de cigrons i
pollastre amb enciam i blat

de moro
Iogurt

Arròs INTEGRAL amb
salsa de tomàquet

Llom al forn amb salsa -
amanida

Fruita de temporada

Llenguadina arrebossada
amb enciam i blat de moro

Fruita de temporada

Pasta integral amb tomàquet
i formatge

Truita a la francesa amb
tonyina/Truita a la francesa
(escoles bressol) i amanida

d'enciam i pastanaga
Fruita de temporada

Pèsols amb patata
saltats amb all

Pollastre al curri amb daus
de poma-amanida

Fruita de temporada

Truita de carbassó amb
enciam i llavors de carbassa

Fruita de temporada

Colliflor i patata

Fruita de temporada

Llenties estofades amb
verdures

Croquetes d'espinacs*
amb enciam i blat de

moro
Fruita de temporada

Arròs amb verdures i
tomàquet

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

pastanaga
Fruita de temporada

Crema de pastanaga,
carbassa i moniato

Pollastre amb
castanyas i patates

Postre de la
castanyada

VERDURA

PASTA

PE IX

PE IX PASTA

VERDURA

FRU ITA

FRU ITA

FRU ITA

FRU ITA

Octubre

VOSTRA CUINA SL
Reg. San.: 26.03850-B
Av. Ègara, 50  (08192)                      
Sant Quirze del Vallès 
Tel. 93 721 20 00
www.vostracuina.com

Divendres

7

Dimarts DimecresDilluns

10

24

31

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.

3 4 5Pèsols amb patata
saltats amb all

Fruita de temporada

Brou de verdures amb pasta
integral Trinxat de carbassa

Arròs 3 delícies (blat de moro,
pèsols i pastanaga)

Crema de remolatxa
i mongetes seques

FE STA

FESTA

Mongetes seques amb
verdures

Brou d'au amb pasta
integral

Mandonguilles a la jardinera

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. 

DIMECRES 26: TOTES LES CROQUETES
D’ESPINACS O MEITAT D’ESPINACS I MEITAT
POLLASTRE.

FRUITA FRESCA
La fruita és un aliment amb un paper molt

important en l’alimentació. El consum d’almenys
tres racions de fruita 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 tallades a
trossos i combinar dues o més fruites (bol de

plàtan i kiwi, bol de maduixes i taronja, broqueta de
meló i síndria, macedònia, etc.). A més, es pot

consumir fruita 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.).

 
 


