
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

17

24

18

25

524 Cal/62 HC/24 Pro/20 Gr

19

26

507 Cal/35 HC/49 Pro/19 Gr

20 21

1211

507 Cal/35 HC/49 Pro/19 Gr

10

524 Cal/62 HC/24 Pro/20 Gr

13

507 Cal/35 HC/49 Pro/19 Gr491 Cal/31 HC/22 Pro/31 Gr

14

500 Cal/40 HC/35 Pro/22 Gr

510 Cal/52 HC/35 Pro/18 Gr553 Cal/53 HC/29 Pro/25 Gr495 Cal/39 HC/42 Pro/19 Gr 494 Cal/51 HC/23 Pro/22 Gr 577 Cal/58 HC/30 Pro/25 Gr

05

491 Cal/31 HC/22Pro/31Gr

06

553 Cal/53 HC/29 Pro/25 Gr 553 Cal/53 HC/29 Pro/25 G

507 Cal/35 HC/49 Pro/19 Gr

27

589 Cal/52 HC/39 Pro/25 Gr

28

99 Cal/48 HC/28 Pro/33 Gr

Informació nutricional:

Sota de cada àpat es disposa de la 

informació nutricional aproximada referent a: 

energia (Cal)

hidrats de carboni (HC)

proteïnes (Pro)

lípids (Gr)

Fruita 

del temps

Poma golden, poma Royal Gala, 

pera Conference, pera Blanquilla, 

plàtan, taronja i mandarina 

+ Fruita de temporada.

07

RSIPAC: 26.05017/CAT   RGSEAA: 26.05074/T

Cigrons ecològics guisats 
Llonganissa amb tomàquet 

amanit
Gelatina

Arròs a la cubana amb 
tomàquet i ou dur

Tronc de lluç al forn 
amb carabassó 

Fruita del temps

03

521 Cal/45 HC/20 Pro/29 Gr

04

577 Cal/58 HC/30 Pro/25 Gr

Bròquil amb patata 
bullida amb oli d’oliva

Pit de pollastre arrebossat amb 
enciam i quinoa
Fruita del temps

Llacets amb tomàquet, 
tofu i seità

Peix de llotja al forn 
amb samfaina

Fruita del temps

Escudella catalana amb fesols i 
botifarra blanca i negra

Truita de patata i espinacs amb 
enciam i olives

Fruita del temps

Raviolis amb salsa de bolets
Hamburguesa de conill a la planxa 

amb enciam i cogombre
Fruita del temps

Crema de pastanaga, 
carbassa i ceba

Estofat de gall d’indi amb verdures
Fruita del temps

Arròs saltat amb xampinyons, 
pastanaga i ou dur

Peix de llotja al forn amb ceba 
caramel•litzada
Fruita del temps

Mongeta verda perona 
amb patata i oli d’oliva

Cuixa de pollastre al forn 
amb enciam

Iogurt natural La Fageda amb mel

Llenties guisades amb 
patata i xoriç

Bacallà a l’andalusa 
amb tomàquet amanit

Fruita del temps

Paella de carn
Peix de llotja al forn amb escarola 

ecològica
Fruita del temps

Fesols ecològics guisats 
amb verdures

Llibrets de llom amb formatge i 
pernil amb enciam i remolatxa

Fruita del temps

Sopa de brou casolà de 
gallina i pollastre amb pasta

Truita de patata i espinacs amb 
enciam i olives

Fruita del temps

Patata bullida amb espinacs, 
panses i pinyons

Pit de pollastre a la planxa amb 
tomàquet amanit
Fruita del temps

Espaguetis amb salsa 
bolonyesa i formatge

Salmó al forn amb verdures
Iogurt natural La Fageda amb 

melmelada

Puré de carabassó, patata 
i porro amb crostons

Pollastre la planxa amb 
tomàquet amanit
Fruita del temps

Arròs del Delta amb tonyina, 
pastanaga i daus de pernil dolç

Bacallà a la andalusa 
amb patata panadera

Iogurt natural La Fageda 
amb sucre de canya

Coliflor bullida amb patates 
i oli d’oliva

Mandonguilles a la jardinera
Fruita del temps

Llenties ecològiques guisades 
amb quinoa

Filet de rap al forn amb 
enciam i ou dur
Fruita del temps

Fideuà amb all i oli
Cuixa de pollastre al forn amb 

verdures i enciam
Fruita del temps
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Què són els menús adaptats?
Són aquells que sorgeixen de la modificació del menú basal per a que siguin aptes i segurs pels infants que presenten una 
o varies al•lèrgies o intoleràncies alimentàries o perquè necessiten una dieta específica. Sempre han de ser adaptats i 
revisats per un/a expert/a en nutrició i dietètica però, per fer-ho de forma segura, han de tenir tota la informació mèdica 
possible. És per això que es demana un informe mèdic.

Però quina diferencia hi ha entre una al•lèrgia alimentària i una intolerància?
Les al•lèrgies es produeixen quan l’organisme entra en contacte amb un al•lergen. És a dir, una substància que el cos 
identifica com a una amenaça i que, per defensar-s’hi, desencadena tot una sèrie de reaccions que poden ser molt greus 
per qui les pateixen (inflamació, picor, erupcions, problemes respiratoris,…)

Les intoleràncies, en canvi, es produeixen quan l’organisme no es capaç de processar o digerir algun component dels 
aliments i això provoca molt de malestar (migranyes, vòmits, diarrea, dolor abdominal,…)

També calen fer adaptacions per altres qüestions de salut indicades pels metges i metgesses com ara dietes baixes en 
greix, en sal, ...

S’adapten els menús només per qüestions de salut?
No. També s’adapten menús per qüestions culturals i ideològiques sempre que aquesta no representi situacions d’insegu-
retat o de risc. Alguns exemples són els menús vegetarians, halal, indú,...

Quants tipus de menús adaptats existeixen?
Tants com calguin. Tots els infants tenen dret a un menú saludable, variat i segur. Per això es realitzen totes les modifica-
cions del menú basal que siguin necessàries per garantir-ho.

I recordeu! És molt important que els infants que tenen una necessitats alimentàries específiques, les seves famílies i tot 
el seu entorn, coneguin els aliments que no poden menjar, quins en poden ser substitutius i com manipular-los de forma 
segura.
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07Crema de carabassa, 
ceba i patata

Salmó a la planxa amb 
espàrrecs verds

Fruita

04 Saltat de quinoa amb 
verdures

Cuixetes de conill al forn 
amb alls i llimona

Iogurt

03Brou de gallina i pollastre 
amb fideus

Truita a la francesa amb 
pernil dolç

Iogurt

Trinxat de col 
amb patata

Hamburguesa de vedella 
amb xampinyons

Iogurt

Amanida d’enciam,  
tomàquet amb olives negres

Pizza casolana amb pernil 
dolç i formatge

Fruita

Sopa de verdures 
amb pasta meravella

Gall al papillot amb patata 
panadera
Gelatina

Graellada de verdures
Remenat d’ous i bolets

Fruita

Caldo de peix 
amb fideus

Llonganissa de pollastre amb 
verduretes

Iogurt

Estofat de patata 
amb sípia

Fruita
Amanida verda

Fajitas de pollastre i verdures
Iogurt

Crema de verdures variades
Crep de pollastre,  
espinacs i pinyons

Fruita

Brou de gallina i pollastre 
amb fideus

Ous farcits amb ceba i 
tonyina
Iogurt

Saltat de cuscús amb 
verdures

Bacallà al forn amb 
tomàquet
Gelatina

Bajoca saltada amb pernil 
salat

Finguers casolans de 
pollastre arrebossat

Fruita

Hummus amb pastanaga
  i api per sucar

Llesca d’escalivada amb 
formatge de cabra 

Flam d’ou

Amanida verda
Rap estofat amb patata i 

gambes 
Iogurt

Bròquil al vapor amb 
patata i oli d’oliva

Espatlla de conill al forn amb 
patates panadera

Fruita

Caldo de peix 
amb fideus

Llom de porc a la planxa amb 
tomàquet amanit

Fruita

Ensaladilla russa
Truita a la francesa amb 

tonyina
Gelatina

Amanida de tomàquet i 
formatge fresc

Croquetes de bacallà
Iogurt

i per sopar...

menja diferent?
Per que en Pere`

Em el meu amic Pere menja un menú una mica diferent del meu a l’escola. 
Per què? Potser no li agrada el que menjo jo? Està malalt?

Possiblement en Pere té un menú quelcom diferent del de la resta d’alum-
nes perquè té una al•lèrgia o intolerància alimentària, segueix una dieta 
específica per qüestions de salut o perquè a casa seva eviten certs 
aliments. Per això se li adapta el menú.


