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DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

Crema d'hortalisses

Macarrons amb bolonyesa de 

llegum

Amanida variada

Fruita del temps    

DIA PROTEÏNA VEGETAL

Arròs integral a la pagesa 

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)   

Truita francesa amb formatge 

Amanida variada               

Pinya en el seu suc

Cigrons (ECO) guisats a la Riojana                                                                                                                                                     

Bistec de pollastre al forn                            

Amanida variada                 

Iogurt natural la fageda

Macarrons integrals amb salsa de 

formatge                                                                                     

Gall de St.Pere al forn

Amanida variada 

Fruita del temps           

Brocoli amb patata bullida  

gratinada al forn amb formatge

Mandonguilles de cigro a la 

jardinera          

Fruita del temps          

Arròs amb samfaina                                                                                                                                          

Truita de patata i ceba                       

Amanida variada                 

Fruita del temps     

MENÚ ROTACIÓ HIVERN   DIETA:

ABRIL.2023 BASAL
*Cuinat amb oli d’oliva / làctic acció social / integral / Ecològic /  Pa i aigua de xarxa * EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Crema de carbasa                                                                       

Cuixetes de pollastre al forn amb 

poma

Amanida variada 

Iogurt natural la fageda     

Arròs de muntanya                                    

Filet de gallineta al forn

Amanida variada 

Fruita del temps    

Patata guisada amb verdures

 (ceba, pastanaga, mongeta verda)

Truita de tonyina

Amanida variada 

Fruita del temps   

Fideus a la cassola (sofregit de 

verduretes)

Lluç al forn amb ceba potxada

Amanida variada  

Fruita del temps     

Fesols (ECO) amb patata i oli 

d'oliva 

Estofat de gall d'indi 

amb pastanaga i carbassó

Iogurt natural la fageda

Minestra primantier

Llentíes  amb verdures (ceba, 

pastanaga, tomàquet i pebrot)

Fruita del temps    

celebrem els aniversaris del mes!!

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

El 7 d’abril se celebra en tot el món el Dia Mundial de la Salut, que 
commemora l’aniversari de la fundació de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS). Cada any en la celebració d’aquesta data l’OMS proposa un 
tema central per destacar una àrea prioritària de salut pública. Enguany el 
lema escollit és el Nostre planeta, la nostra salut, i posa de manifest la 
necessitat urgent de protegir la salut del planeta i incentivar un canvi 
perquè les societats es preocupin pel benestar.

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

Amanida Catalana
Llibrets de gall dindi
Patates fregides al forn
Crema de vainilla

Espaguetis  amb 
tomàquet 
Contracuixa de pollastre
Xips
POSTRE!!

https://www.auques.cat/textos.php?auca=santjordi
https://festes.dibuixos.cat/sant-jordi/
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DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

*Cuinat amb oli d’oliva / làctic acció social / integral / Ecològic /  Pa i aigua de xarxa * EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MENÚ ROTACIÓ HIVERN   DIETA:

ABRIL.2023 SENSE PORC

Espaguetis amb tomàquet 

Lluç al forn amb ceba potxada

Amanida variada  

Fruita del temps     

Fesols (ECO) amb patata i oli 

d'oliva 

Estofat de gall d'indi 

amb pastanaga i carbassó

Iogurt natural la fageda

Arròs integral a la pagesa 

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Truita francesa amb formatge 

Amanida variada               

Pinya en el seu suc

Crema d'hortalisses

Macarrons amb bolonyesa de 

llegum

Amanida variada

Fruita del temps    

Cigrons (ECO) guisats amb 

verdures                                                                                                                                                     

Bistec de pollastre al forn                            

Amanida variada                 

Iogurt natural la fageda

DIA PROTEÏNA VEGETAL

Macarrons integrals amb salsa de 

formatge                                                                                     

Gall de St.Pere al forn

Amanida variada 

Fruita del temps           

Brocoli amb patata bullida  

gratinada al forn amb formatge

Mandonguilles de cigro a la 

jardinera          

Fruita del temps          

Arròs amb samfaina                                                                                                                                          

Truita de patata i ceba                       

Amanida variada                 

Fruita del temps     

Crema de carbasa                                                                       

Cuixetes de pollastre al forn amb 

poma

Amanida variada 

Iogurt natural la fageda     

Arròs amb salsa de tomàquet                                    

Filet de gallineta al forn

Amanida variada 

Fruita del temps    

Patata guisada amb verdures

 (ceba, pastanaga, mongeta verda)

Truita de tonyina

Amanida variada 

Fruita del temps   

Minestra primantier

Llentíes  amb verdures (ceba, 

pastanaga, tomàquet i pebrot)

Fruita del temps    

celebrem els aniversaris del mes!!

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

El 7 d’abril se celebra en tot el món el Dia Mundial de la Salut, que 
commemora l’aniversari de la fundació de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS). Cada any en la celebració d’aquesta data l’OMS proposa un 
tema central per destacar una àrea prioritària de salut pública. Enguany el 
lema escollit és el Nostre planeta, la nostra salut, i posa de manifest la 
necessitat urgent de protegir la salut del planeta i incentivar un canvi 
perquè les societats es preocupin pel benestar.

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

Amanida Catalana (s/porc)
Llibrets de gall dindi
Patates fregides al forn
Crema de vainilla

Espaguetis  amb 
tomàquet 
Contracuixa de pollastre
Xips
POSTRE!!

https://www.auques.cat/textos.php?auca=santjordi
https://festes.dibuixos.cat/sant-jordi/
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DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

Macarrons integrals amb salsa de 

formatge                                                                                     

Gall de St.Pere al forn

Amanida variada 

Fruita del temps           

Brocoli amb patata bullida  

gratinada al forn amb formatge

Mandonguilles de cigro a la 

jardinera          

Fruita del temps          

Arròs amb samfaina                                                                                                                                          

Truita de patata i ceba                       

Amanida variada                 

Fruita del temps     

Cigrons (ECO) guisats amb 

verdures                                                                                                                                                     

Hamburguesa vegetal                             

Amanida variada                 

Iogurt natural la fageda

Espaguetis amb salsa de tomàquet 

Lluç al forn amb ceba potxada

Amanida variada  

Fruita del temps     

Fesols (ECO) amb patata i oli 

d'oliva 

Truita de carbassó                       

Amanida variada 

Iogurt natural la fageda

Arròs integral a la pagesa 

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Truita francesa amb formatge 

Amanida variada               

Pinya en el seu suc

DIVENDRESDILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

*Cuinat amb oli d’oliva / làctic acció social / integral / Ecològic /  Pa i aigua de xarxa * EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ 

MENÚ ROTACIÓ HIVERN   DIETA:

ABRIL.2023 SENSE CARN

Crema d'hortalisses

Macarrons amb bolonyesa de 

llegum

Amanida variada

Fruita del temps    

Crema de carbassa                                                                       

Filet de lluç al forn amb poma

Amanida variada 

Iogurt natural la fageda     

Arròs amb salsa de tomàquet                                    

Filet de gallineta al forn

Amanida variada 

Fruita del temps    

Patata guisada amb verdures

 (ceba, pastanaga, mongeta verda)

Truita de tonyina

Amanida variada 

Fruita del temps   

Minestra primantier

Llentíes  amb verdures (ceba, 

pastanaga, tomàquet i pebrot)

Fruita del temps    

celebrem els aniversaris del mes!!

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

El 7 d’abril se celebra en tot el món el Dia Mundial de la Salut, que 
commemora l’aniversari de la fundació de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS). Cada any en la celebració d’aquesta data l’OMS proposa un 
tema central per destacar una àrea prioritària de salut pública. Enguany el 
lema escollit és el Nostre planeta, la nostra salut, i posa de manifest la 
necessitat urgent de protegir la salut del planeta i incentivar un canvi 
perquè les societats es preocupin pel benestar.

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

Amanida Catalana (s/carn)
Peix arrebossat
Patates fregides al forn
Crema de vainilla

Espaguetis  amb 
tomàquet 
LLuç arrebossat
Xips
POSTRE!!

https://www.auques.cat/textos.php?auca=santjordi
https://festes.dibuixos.cat/sant-jordi/
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DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

Bròquil amb patata                      

Macarrons integrals amb salsa de 

tomàquet i xampinyons                                                                                      

Amanida variada 

Fruita del temps           

Brocoli amb patata bullida i  

oli d'oliva 

Mandonguilles de cigro a la 

jardinera          

Fruita del temps          

Crema d'hortalisses (s/llet)                           

Arròs amb samfaina i pèsols                                                                                                                                                                

Amanida variada                 

Fruita del temps     

Cigrons (ECO) guisats amb 

verdures                                                                                                                                                     

Hamburguesa vegetal(quinoa)                            

Amanida variada                 

Iogurt de soja 

Mongeta tendra i patata                    

Espaguetis (sofregit de verduretes 

i pèsols)

Amanida variada  

Fruita del temps     

Fesols (ECO) amb patata i oli d'oliva                                              

Arròs amb xampinyons saltejats 

amb all i julivert                                       

Amanida variada 

Iogurt natural la fageda

Arròs integral a la pagesa 

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Hamburguesa vegetal (quinoa)  

Amanida variada               

Pinya en el seu suc

DIVENDRESDILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

*Cuinat amb oli d’oliva / làctic acció social / integral / Ecològic /  Pa i aigua de xarxa * EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ 

MENÚ ROTACIÓ HIVERN   DIETA:

ABRIL.2023 VEGETARIANA

Crema d'hortalisses (s/llet)

Macarrons amb bolonyesa de 

llegum

Amanida variada

Fruita del temps    

Crema de carbassa (s/llet)                                                                      

Mandonguilles de cigró amb 

tomàquet 

Amanida variada 

Iogurt de soja     

Arròs amb salsa de tomàquet                                    

Pèsols amb ceba 

Amanida variada 

Fruita del temps    

Patata guisada amb verdures

 (ceba, pastanaga, mongeta verda)

Hamburguesa vegetal (quinoa) 

Amanida variada 

Fruita del temps   

Minestra primantier

Llentíes  amb verdures (ceba, 

pastanaga, tomàquet i pebrot)

Fruita del temps    

celebrem els aniversaris del mes!!

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

El 7 d’abril se celebra en tot el món el Dia Mundial de la Salut, que 
commemora l’aniversari de la fundació de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS). Cada any en la celebració d’aquesta data l’OMS proposa un 
tema central per destacar una àrea prioritària de salut pública. Enguany el 
lema escollit és el Nostre planeta, la nostra salut, i posa de manifest la 
necessitat urgent de protegir la salut del planeta i incentivar un canvi 
perquè les societats es preocupin pel benestar.

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

Amanida variada
Pèsols amb ceba 
Patates fregides al forn
Fruita del temps

Espaguetis  amb 
tomàquet 
Hamburguesa cous-cous
Xips
POSTRE!!

https://www.auques.cat/textos.php?auca=santjordi
https://festes.dibuixos.cat/sant-jordi/


3 4 5 6 7

k H P L k H P L k H P L k H P L k H P L

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 26 27 28 29

32 33 34 35 36

k H P L k H P L k H P L k H P L k H P L

DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

Macarrons (S/G) amb salsa de 

formatge                                                                                     

Gall de St.Pere al forn

Amanida variada 

Fruita del temps           

Brocoli amb patata bullida  

gratinada al forn amb formatge

Cigrons amb salsa de tomàquet         

Fruita del temps          

Arròs amb samfaina                                                                                                                                          

Truita de patata i ceba                       

Amanida variada                 

Fruita del temps     

Cigrons (ECO) guisats a la Riojana                                                                                                                                                     

Bistec de pollastre al forn                            

Amanida variada                 

Iogurt natural la fageda

Espaguetis (S/G) amb salsa de 

tomàquet 

Lluç al forn amb ceba potxada

Amanida variada  

Fruita del temps     

Fesols (ECO) amb patata i oli 

d'oliva 

Estofat de gall d'indi 

amb pastanaga i carbassó

Iogurt natural la fageda

Arròs integral a la pagesa 

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Truita francesa amb formatge 

Amanida variada               

Pinya en el seu suc

DIVENDRESDILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

*Cuinat amb oli d’oliva / làctic acció social / integral / Ecològic /  Pa i aigua de xarxa * EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ 

MENÚ ROTACIÓ HIVERN   DIETA:

ABRIL.2023 SENSE GLUTEN 

Crema d'hortalisses

Macarrons (S/G) amb bolonyesa 

de llegum

Amanida variada

Fruita del temps    

Crema de carbassa                                                                       

Cuixetes de pollastre al forn amb 

poma

Amanida variada 

Iogurt natural la fageda     

Arròs de muntanya                                    

Filet de gallineta al forn

Amanida variada 

Fruita del temps    

Patata guisada amb verdures

 (ceba, pastanaga, mongeta verda)

Truita de tonyina

Amanida variada 

Fruita del temps   

Minestra primantier

Llentíes  amb verdures (ceba, 

pastanaga, tomàquet i pebrot)

Fruita del temps    

celebrem els aniversaris del mes!!

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

El 7 d’abril se celebra en tot el món el Dia Mundial de la Salut, que 
commemora l’aniversari de la fundació de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS). Cada any en la celebració d’aquesta data l’OMS proposa un 
tema central per destacar una àrea prioritària de salut pública. Enguany el 
lema escollit és el Nostre planeta, la nostra salut, i posa de manifest la 
necessitat urgent de protegir la salut del planeta i incentivar un canvi 
perquè les societats es preocupin pel benestar.

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

Amanida Catalana (s/g)
Contracuixa de pollastre (s/g)
Patates fregides al forn
Crema de vainilla (s/g)

Pasta (s/g)  amb tomàquet 
Contracuixa de pollastre 
(s/g) 
Xips
POSTRE (S/G)!!

https://www.auques.cat/textos.php?auca=santjordi
https://festes.dibuixos.cat/sant-jordi/
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DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

Macarrons integrals amb salsa de 

tomàquet                                                                                    

Gall de St.Pere al forn

Amanida variada 

Fruita del temps           

Brocoli amb patata bullida  gratinada 

al forn amb formatge S/L

Mandonguilles de cigro a la 

jardinera          

Fruita del temps          

Arròs amb samfaina                                                                                                                                          

Truita de patata i ceba                       

Amanida variada                 

Fruita del temps     

Cigrons (ECO) guisats                                                                                                                                                    

Bistec de pollastre al forn                            

Amanida variada                 

Iogurt natural S/L

Fideus a la cassola (sofregit de 

verduretes)

Lluç al forn amb ceba potxada

Amanida variada  

Fruita del temps     

Fesols (ECO) amb patata i oli 

d'oliva 

Estofat de gall d'indi 

amb pastanaga i carbassó

Iogurt natural S/L

Arròs integral a la pagesa 

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Truita francesa amb formatge 

Amanida variada               

Pinya en el seu suc

DIVENDRESDILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

*Cuinat amb oli d’oliva / làctic acció social / integral / Ecològic /  Pa i aigua de xarxa * EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ 

MENÚ ROTACIÓ HIVERN   DIETA:

ABRIL.2023 SENSE LACTOSA

Crema d'hortalisses

Macarrons amb bolonyesa de 

llegum

Amanida variada

Fruita del temps    

Crema de carbassa (S/L)                                                                      

Cuixetes de pollastre al forn amb 

poma

Amanida variada 

Iogurt natural S/L     

Arròs de muntanya                                    

Filet de gallineta al forn

Amanida variada 

Fruita del temps    

Patata guisada amb verdures

 (ceba, pastanaga, mongeta verda)

Truita de tonyina

Amanida variada 

Fruita del temps   

Minestra primantier

Llentíes  amb verdures (ceba, 

pastanaga, tomàquet i pebrot)

Fruita del temps    

celebrem els aniversaris del mes!!

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

El 7 d’abril se celebra en tot el món el Dia Mundial de la Salut, que 
commemora l’aniversari de la fundació de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS). Cada any en la celebració d’aquesta data l’OMS proposa un 
tema central per destacar una àrea prioritària de salut pública. Enguany el 
lema escollit és el Nostre planeta, la nostra salut, i posa de manifest la 
necessitat urgent de protegir la salut del planeta i incentivar un canvi 
perquè les societats es preocupin pel benestar.

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

Amanida Catalana (s/l)
Contracuixa de pollastre (s/l)
Patates fregides al forn
Crema de vainilla (s/l)

Pasta (s/l)  amb tomàquet 
Contracuixa de pollastre (s/l) 
Xips
POSTRE (S/L)!!

https://www.auques.cat/textos.php?auca=santjordi
https://festes.dibuixos.cat/sant-jordi/
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DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

Macarrons integrals amb salsa de 

tomàquet                                                                                    

Gall de St.Pere al forn

Amanida variada 

Fruita del temps           

Brocoli amb patata bullida i  

oli d'oliva 

Mandonguilles de cigro a la 

jardinera          

Fruita del temps          

Arròs amb samfaina                                                                                                                                          

Truita de patata i ceba                       

Amanida variada                 

Fruita del temps     

Cigrons (ECO) guisats                                                                                                                                                      

Bistec de pollastre al forn                            

Amanida variada                 

Fruita del temps 

Fideus a la cassola (sofregit de 

verduretes)

Lluç al forn amb ceba potxada

Amanida variada  

Fruita del temps     

Fesols (ECO) amb patata i oli 

d'oliva 

Estofat de gall d'indi 

amb pastanaga i carbassó

Fruita del temps 

Arròs integral a la pagesa 

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Truita francesa 

Amanida variada               

Pinya en el seu suc

DIVENDRESDILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

*Cuinat amb oli d’oliva / làctic acció social / integral / Ecològic /  Pa i aigua de xarxa * EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ 

MENÚ ROTACIÓ HIVERN   DIETA:

ABRIL.2023
SENSE PLV 

(NO VEDELLA)

Crema d'hortalisses (s/llet)

Macarrons amb bolonyesa de 

llegum 

Amanida variada

Fruita del temps    

Crema de carbassa (s/llet)                                                                      

Cuixetes de pollastre al forn amb 

poma

Amanida variada 

Fruita del temps     

Arròs amb tomàquet                                     

Filet de gallineta al forn

Amanida variada 

Fruita del temps    

Patata guisada amb verdures

 (ceba, pastanaga, mongeta verda)

Truita de tonyina

Amanida variada 

Fruita del temps   

Minestra primantier

Llentíes  amb verdures (ceba, 

pastanaga, tomàquet i pebrot)

Fruita del temps    

celebrem els aniversaris del mes!!

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

El 7 d’abril se celebra en tot el món el Dia Mundial de la Salut, que 
commemora l’aniversari de la fundació de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS). Cada any en la celebració d’aquesta data l’OMS proposa un 
tema central per destacar una àrea prioritària de salut pública. Enguany el 
lema escollit és el Nostre planeta, la nostra salut, i posa de manifest la 
necessitat urgent de protegir la salut del planeta i incentivar un canvi 
perquè les societats es preocupin pel benestar.

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

Amanida Catalana (s/l)
Contracuixa de pollastre (s/l)
Patates fregides al forn
Fruita del temps

Pasta (s/l)  amb tomàquet 
Contracuixa de pollastre (s/l) 
Xips
POSTRE (S/Let)!!

https://www.auques.cat/textos.php?auca=santjordi
https://festes.dibuixos.cat/sant-jordi/
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DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

Macarrons integrals amb salsa de 

formatge                                                                                     

Gall de St.Pere al forn

Amanida variada 

Fruita del temps           

Brocoli amb patata bullida  

gratinada al forn amb formatge

Mandonguilles de cigro a la 

jardinera          

Fruita del temps          

Arròs amb samfaina                                                                                                                                          

Pernilets de pollastre                       

Amanida variada                 

Fruita del temps     

Cigrons (ECO) guisats a la Riojana                                                                                                                                                     

Bistec de pollastre al forn                            

Amanida variada                 

Iogurt natural la fageda

Fideus a la cassola (sofregit de 

verduretes)

Lluç al forn amb ceba potxada

Amanida variada  

Fruita del temps     

Fesols (ECO) amb patata i oli 

d'oliva 

Estofat de gall d'indi 

amb pastanaga i carbassó

Iogurt natural la fageda

Arròs integral a la pagesa 

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Cuetes de rap al forn  

Amanida variada               

Pinya en el seu suc

DIVENDRESDILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

*Cuinat amb oli d’oliva / làctic acció social / integral / Ecològic /  Pa i aigua de xarxa * EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ 

MENÚ ROTACIÓ HIVERN   DIETA:

ABRIL.2023 SENSE OU 

Crema d'hortalisses

Macarrons (s/ou) amb bolonyesa 

de llegum

Amanida variada

Fruita del temps    

Crema de carbasa                                                                       

Cuixetes de pollastre al forn amb 

poma

Amanida variada 

Iogurt natural la fageda     

Arròs de muntanya                                    

Filet de gallineta al forn

Amanida variada 

Fruita del temps    

Patata guisada amb verdures

 (ceba, pastanaga, mongeta verda)

Lluç al forn 

Amanida variada 

Fruita del temps   

Minestra primantier

Llentíes  amb verdures (ceba, 

pastanaga, tomàquet i pebrot)

Fruita del temps    

celebrem els aniversaris del mes!!

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

El 7 d’abril se celebra en tot el món el Dia Mundial de la Salut, que 
commemora l’aniversari de la fundació de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS). Cada any en la celebració d’aquesta data l’OMS proposa un 
tema central per destacar una àrea prioritària de salut pública. Enguany el 
lema escollit és el Nostre planeta, la nostra salut, i posa de manifest la 
necessitat urgent de protegir la salut del planeta i incentivar un canvi 
perquè les societats es preocupin pel benestar.

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

Amanida Catalana (s/ou)
Contracuixa de pollastre (s/ou)
Patates fregides al forn
Fruita del temps

Pasta (s/ou)  amb tomàquet 
Contracuixa de pollastre 
(s/ou) 
Xips
POSTRE (S/OU)!!

https://www.auques.cat/textos.php?auca=santjordi
https://festes.dibuixos.cat/sant-jordi/
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DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

Macarrons integrals amb salsa de 

formatge                                                                                      

Pernilets de pollastre al forn 

Amanida variada 

Fruita del temps           

Brocoli amb patata bullida  

gratinada al forn amb formatge

Mandonguilles de cigro a la 

jardinera          

Fruita del temps          

Arròs amb samfaina                                                                                                                                          

Truita de patata i ceba                       

Amanida variada                 

Fruita del temps     

Cigrons (ECO) guisats a la Riojana                                                                                                                                                     

Bistec de pollastre al forn                            

Amanida variada                 

Iogurt natural la fageda

Fideus a la cassola (sofregit de 

verduretes)

Bistec de pollastre amb ceba potxada

Amanida variada  

Fruita del temps     

Fesols (ECO) amb patata i oli 

d'oliva 

Estofat de gall d'indi 

amb pastanaga i carbassó

Iogurt natural la fageda

Arròs integral a la pagesa 

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Truita francesa amb formatge 

Amanida variada               

Pinya en el seu suc

DIVENDRESDILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

*Cuinat amb oli d’oliva / làctic acció social / integral / Ecològic /  Pa i aigua de xarxa * EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ 

MENÚ ROTACIÓ HIVERN   DIETA:

ABRIL.2023 SENSE  PEIX

Crema d'hortalisses

Macarrons amb bolonyesa de 

llegum

Amanida variada

Fruita del temps    

Crema de carbasa                                                                       

Cuixetes de pollastre al forn amb 

poma

Amanida variada 

Iogurt natural la fageda     

Arròs de muntanya                                    

Truita francesa 

Amanida variada 

Fruita del temps    

Patata guisada amb verdures

 (ceba, pastanaga, mongeta verda)

Truita de patata i ceba 

Amanida variada 

Fruita del temps   

Minestra primantier

Llentíes  amb verdures (ceba, 

pastanaga, tomàquet i pebrot)

Fruita del temps    

celebrem els aniversaris del mes!!

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

El 7 d’abril se celebra en tot el món el Dia Mundial de la Salut, que 
commemora l’aniversari de la fundació de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS). Cada any en la celebració d’aquesta data l’OMS proposa un 
tema central per destacar una àrea prioritària de salut pública. Enguany el 
lema escollit és el Nostre planeta, la nostra salut, i posa de manifest la 
necessitat urgent de protegir la salut del planeta i incentivar un canvi 
perquè les societats es preocupin pel benestar.

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

Amanida Catalana
Llibrets de gall dindi
Patates fregides al forn
Crema de vainilla

Espaguetis  amb 
tomàquet 
Contracuixa de pollastre
Xips
POSTRE!!

https://www.auques.cat/textos.php?auca=santjordi
https://festes.dibuixos.cat/sant-jordi/
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DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

Macarrons (s/soja) amb formatge 

ratllat                                                                                      

Gall de St.Pere al forn

Amanida variada 

Fruita del temps           

Brocoli amb patata bullida  

gratinada al forn amb formatge

Cap de llom al forn amb amanida 

variada           

Fruita del temps          

Arròs amb samfaina                                                                                                                                          

Truita de patata i ceba                       

Amanida variada                 

Fruita del temps     

Cigrons (ECO) guisats a la Riojana                                                                                                                                                     

Bistec de pollastre al forn                            

Amanida variada                 

Iogurt natural la fageda

Fideus a la cassola (sofregit de 

verduretes)

Lluç al forn amb ceba potxada

Amanida variada  

Fruita del temps     

Patata dau amb oli d'oliva 

Estofat de gall d'indi 

amb pastanaga i carbassó

Iogurt natural la fageda

Arròs integral a la pagesa 

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Truita francesa amb formatge 

Amanida variada               

Pinya en el seu suc

DIVENDRESDILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

*Cuinat amb oli d’oliva / làctic acció social / integral / Ecològic /  Pa i aigua de xarxa * EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ 

MENÚ ROTACIÓ HIVERN   DIETA:

ABRIL.2023 SENSE  LLEGUMS

Crema d'hortalisses

Macarrons (s/soja) amb salsa de 

tomaquet 

Amanida variada

Fruita del temps    

Crema de carbasa (s/soja)                                                                       

Cuixetes de pollastre al forn amb 

poma

Amanida variada 

Iogurt natural la fageda     

Arròs de muntanya                                    

Filet de gallineta al forn

Amanida variada 

Fruita del temps    

Patata guisada amb verdures

 (ceba, pastanaga, mongeta verda)

Truita de tonyina

Amanida variada 

Fruita del temps   

Minestra primantier

Llentíes  amb verdures (ceba, 

pastanaga, tomàquet i pebrot)

Fruita del temps    

celebrem els aniversaris del mes!!

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

El 7 d’abril se celebra en tot el món el Dia Mundial de la Salut, que 
commemora l’aniversari de la fundació de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS). Cada any en la celebració d’aquesta data l’OMS proposa un 
tema central per destacar una àrea prioritària de salut pública. Enguany el 
lema escollit és el Nostre planeta, la nostra salut, i posa de manifest la 
necessitat urgent de protegir la salut del planeta i incentivar un canvi 
perquè les societats es preocupin pel benestar.

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

Amanida Catalana
Llibrets de gall dindi
Patates fregides al forn
Crema de vainilla

Espaguetis  amb 
tomàquet 
Contracuixa de pollastre
Xips
POSTRE!!

https://www.auques.cat/textos.php?auca=santjordi
https://festes.dibuixos.cat/sant-jordi/
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DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

DIA PROTEÏNA VEGETAL

Macarrons integrals amb salsa de 

formatge                                                                                     

Gall de St.Pere al forn

Amanida variada 

Fruita del temps           

Brocoli amb patata bullida  

gratinada al forn amb formatge

Mandonguilles de cigro a la 

jardinera          

Fruita del temps          

Arròs amb samfaina                                                                                                                                          

Truita de patata i ceba                       

Amanida variada                 

Fruita del temps     

Cigrons (ECO) guisats a la Riojana                                                                                                                                                     

Bistec de pollastre al forn                            

Amanida variada                 

Iogurt natural la fageda

Espaguetis amb salsa de tomàquet 

Lluç al forn amb ceba potxada

Amanida variada  

Fruita del temps     

Fesols (ECO) amb patata i oli 

d'oliva 

Estofat de gall d'indi 

amb pastanaga i carbassó

Iogurt natural la fageda

Arròs integral a la pagesa 

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Truita francesa amb formatge 

Amanida variada               

Pinya en el seu suc

DIVENDRESDILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

*Cuinat amb oli d’oliva / làctic acció social / integral / Ecològic /  Pa i aigua de xarxa * EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ 

MENÚ ROTACIÓ HIVERN   DIETA:

ABRIL.2023 SENSE FRUITS SECS

Crema d'hortalisses

Macarrons amb bolonyesa de 

llegum

Amanida variada

Fruita del temps    

Crema de carbasa                                                                       

Cuixetes de pollastre al forn amb 

poma 

Amanida variada 

Iogurt natural la fageda     

Arròs de muntanya                                    

Filet de gallineta al forn

Amanida variada 

Fruita del temps    

Patata guisada amb verdures

 (ceba, pastanaga, mongeta verda)

Truita de tonyina

Amanida variada 

Fruita del temps   

Minestra primantier

Llentíes  amb verdures (ceba, 

pastanaga, tomàquet i pebrot)

Fruita del temps    

celebrem els aniversaris del mes!!

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

El 7 d’abril se celebra en tot el món el Dia Mundial de la Salut, que 
commemora l’aniversari de la fundació de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS). Cada any en la celebració d’aquesta data l’OMS proposa un 
tema central per destacar una àrea prioritària de salut pública. Enguany el 
lema escollit és el Nostre planeta, la nostra salut, i posa de manifest la 
necessitat urgent de protegir la salut del planeta i incentivar un canvi 
perquè les societats es preocupin pel benestar.

CLICA PER 
ENTRAR A 
L'ENLLAÇ

Amanida Catalana (s/fs)
Contracuixa de pollastre 
Patates fregides al forn
Crema de vainilla (s/fs)

Espaguetis amb tomàquet 
Contracuixa de pollastre  
Xips
POSTRE (S/FS)!!

https://www.auques.cat/textos.php?auca=santjordi
https://festes.dibuixos.cat/sant-jordi/


https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Vida_saludable/Activitat_fisica/com_ser_actiu_quan/pdf/consells_activitat_nens_majors_5.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Vida_saludable/Activitat_fisica/com_ser_actiu_quan/pdf/consells_activitat_nens.pdf
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1494/activitat_fisica_salut_infancia_adolescencia_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/08_Menus-destiu
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Vida_saludable/Activitat_fisica/com_ser_actiu_quan/pdf/consells_activitat_nens_majors_5.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Vida_saludable/Activitat_fisica/com_ser_actiu_quan/pdf/consells_activitat_nens.pdf
https://www.casanoguera.com/ca/pa-de-sant-jordi/
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1494/activitat_fisica_salut_infancia_adolescencia_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://serhsfoodeduca.com/
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

