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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,taronja, mandarina, meló, 
préssecs, nectarina, plàtan, kiwi 

Cigrons ecològics guisats amb
verdures (ceba, 

pastanaga i tomàquet)
Peix de llotja al forn amb 

samfaina
Fruita del temps

Coliflor amb patata al 
vapor amb oli d’oliva

Llom adobat amb enciam 
i cogombre

Fruita del temps

Arròs del Delta integral 
caldós amb verdures 

(pebrot verd, pebrot vermell, 
ceba tomàquet i pèsols)

Truita de patata i ceba amb 
tomàquet amanit amb oli d’oliva 

Iogurt La Fageda

Fideuà amb all i oli
(pebrot verd, pebrot vermell, 

ceba tomàquet i fumet de peix) 
Cuixa de pollastre rostida al forn 

amb xampinyons
Fruita del temps

Puré de carabassó i patata 
amb crostons

Llonganissa a la planxa amb 
tomàquet amanit amb oli d’oliva 

Fruita del temps

Arròs del Delta amb 
tomàquet fregit

Truita francesa amb formatge, 
enciam i olives

Fruita del temps

Macarrons integrals 
a la carbonara

Tronc de rap al forn amb salsa verda 
(all, julivert i fumet de peix) 

Iogurt la Fageda

Mongeta verda perona 
bullida amb patates

Pit de pollastre a la planxa amb 
enciam i pastanaga 

Fruita del temps

Llenties ecològiques 
amb verdures (pastanaga, ceba, 

tomàquet i patata)
Lasanya vegetal amb beixamel 

Fruita del temps

Amanida d’arròs del Delta 
amb olives i tonyina

Filet de lluç a la planxa amb 
enciam i cogombre 

Fruita del temps

Fesols ecològics guisats 
amb sofregit de verdures 

(ceba, pastanaga, tomàquet i patata) 
Hamburguesa de pollastre 
i espinacs amb pastanaga 

Fruita del temps

Bròcoli al vapor 
amb oli d’oliva

Estofat de gall dindi amb verdures
Fruita del temps

Cigrons ecològic saltejats amb 
pastanaga i tomàquet fregit 
Truita de patata i carabassó 

amb tomàquet amanit
 Iogurt natural La Fageda

Espaguetis integrals 
amb tomàquet fregit 

Hamburguesa vegetal amb enciam 
i pastanaga 

Fruita del temps

Amanida de llenties 
ecològiques amb tomàquet, 

pastanaga i olives 
Truita a la francesa amb 

formatge i escarola
Fruita del temps

Macarrons integrals a la 
bolonyesa amb tofu i seità

Nuggets de pollastre 
amb patates xips

Gelat



Tot i que al setembre ho veiem molt llunyà, hem arribat a la � del curs 2020/21.Un curs carregat de nove-
tats i canvis que hem integrat als menjador per donar resposta a la necessitat de prevenció front la situació 
de pandèmia que vivim.

També ens hem anat adaptant als petits canvis pel que fa a la confecció dels menús per complir amb la 
normativa del PReME (Programa de Revisió de Menús Escolars de l’Agència de Salut Pública de Catalunya) 
amb l’objectiu d’oferir àpats escolars saludables.

I, un cop més, els infants ens han demostrat que la seva capacitat d’adaptació i resiliència no te límits.
Els monitors i monitores del menjador i l’equip de professionals de cuina de MF us agraïm la con�ança que 
ens fet aquest curs i us desitgem que tingueu unes bones vacances d’estiu.

Ens veiem al setembre vinent!

L’estiu és temps d’activitats a l’aire lliure que, en moltes ocasions, ens porten a 
preparar carmanyoles per esmorzar, dinar, berenar i/o sopar.

Quan les preparem hem de tenir present que siguin aliments pràctics de menjar i, 
alhora, no es facin malbé per efecte del sol i la calor.

Tot seguit un proposem algunes idees. I recordeu que els menús en carmanyoles 
poden ser també saludables i sostenibles!

• Snacs saludables de bastonets integrals, pastanaga 
i api amb hummus, mutàbal o guacamole.

• Amanides fredes de patata, pasta, arròs, llegums 
o tomàquet.

• Escalivada amb ou dur i tonyina

• Truites de patata o verdures

• Entrepans de gall d’indi, truita, pollastre, tonyina, 
alvocat o patés casolans de llegums

• Macedònia de fruites

• Fruits secs

IDEES DE CARMANYOLES PER LA PLATJA, PISCINA I MONTANYA


