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555 Cal- 55HC/32Pro/23Gr
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529 Cal – 55HC/30Pro/21Gr
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459 Cal – 47HC/25Pro/19Gr 
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475 Cal – 48HC/28Pro/19Gr

20

480 Cal – 50HC/25Pro/20Gr
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542 Cal – 51HC/35Pro/22Gr467 Cal- 46HC/28Pro/19Gr
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475 Cal – 48HC/28Pro/19Gr
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533 Cal – 56HC/30Pro/21Gr 

RSIPAC: 26.05017/CAT   RGSEAA: 26.05074/T
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517 Cal – 53HC/29Pro/21Gr532Cal – 58HC/30Pro/20Gr 513Cal – 46HC/35Pro/21Gr 520 Cal – 58 HC/27Pro/20Gr

558Cal – 47HC/ 25Pro/30Gr 490 Cal – 45HC/28Pro/22Gr

0605

487Cal – 57 HC/22Pro/19Gr 509Cal – 51HC/38Pro/17Gr

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 

Bròquil bullit amb patata
Lasanya de verdures 

amb beixamel
Fruita del Temps

04

523 Cal – 56HC/32 Pro/19Gr

Arròs del Delta amb 
xampinyons i tonyina

Filet de rap al forn amb salsa 
marinera.

Fruita del Temps

Llenties ecològiques 
guisades amb àpid, porro, 

pastanaga i ceba
Truita francesa amb formatge i 

enciam
Iogurt La Fageda

Fideu amb all I oli.
Gall d’indi guisat amb pèsols, 

pastanaga i patata
Fruita del Temps

Crema de verdures 
de temporada

Pit de pollastre a la planxa amb 
carabassó arrebossat

Fruita del Temps 

01

502 Cal – 45 HC/40 Pro/18Gr

Cigrons ecològics guisats amb 
pastanaga, porro i àpid

Bacallà a l’andalusa amb 
tomàquet amanit amb oli d’oliva

Fruita del Temps

Macarrons integrals amb 
salsa de tomàquet fregit
Nuggets pollastre amb 

enciam i olives
Fruita del temps

Amanida d’arròs amb 
xampinyons i daus de gall d’indi
Hamburguesa de vedella amb 

tomàquet amanit
Iogurt La Fageda

Mongeta verda bullida 
amb patata 

Llom adobat amb tomàquet 
amanit i oli d’oliva
Fruita del Temps

Cigrons ecològics guisats 
amb verdures

Maires amb enciam i pastanaga
Fruita del Temps

Crema de verdures de 
temporada

Llom rostit amb salsa de verdures
Iogurt La Fageda

Estofat de mongeta blanca 
amb verdura i alga Kombu
Hamburguesa vegetal amb 

tomàquet amanit amb oli d’oliva
Fruita del Temps

Amanida de llacets amb 
pastanaga, tomàquet i tonyina

Truita a la francesa amb formatge 
enciam i olives

Fruita del Temps

Bròcoli al vapor amb patata 
Bacallà a l’Andalusa amb 
tomàquet amanit amb 

oli d’oliva
Fruita del Temps

Espaguetis integrals a la 
bolonyesa amb tofu i seità

Pit de pollastre a la planxa amb 
enciam i cogombre

Gelatina 

Llenties ecològiques guisades 
amb sofregit de porro, 

pastanaga i ceba 
Llom de salmó planxa 
amb enciam i olives 

Fruita del Temps

Arròs del Delta amb pisto
Mandonguilles casolanes 

amb salsa
Iogurt La Fageda

Vichyssoise amb patata, 
porro I oli d’oliva

Cuixa de pollastre amb tomàquet 
amanit amb oli oliva

Fruita del Temps

Sopa de peix amb pasta
Truita francesa amb enciam i 

pastanaga
Iogurt La Fageda

509 Cal – 51HC/29Pro/21Gr 

Mongeta verda al vapor 
amb patata

Estofat de gall d’indi 
amb salsa

Fruita del Temps
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MENÚ SUPERVISAT



RECEPTA DE FLAM DE CASTANYES
Arriba la tardor i, amb ella, les castanyes! Aquest mes us suggerim una 

recepta ben fàcil i gustosa.
Recordeu que cal que un adult us ajudi a elaborar qualsevol recepta que vulgueu fer.

Si t'ha agradat el �am de castanyes, també 
pots preparar aquest deliciós �am de 
vainilla o formatge i si el que tens són 
moltes castanyes, recorda que sempre pots 
fer les clàssiques castanyes a forn. 
Bon pro�t!

INGREDIENTS:
100 gr. de castanyes
3 ous grans
400 ml de llet
2 cullerades soperes de sucre
1 branca de canyella
1 unitat de pell de llimona
1 raig de caramel líquid
½ cullerada postres d’essència de vainilla

PREPARACIÓ:
1. Escaldem les castanyes en aigua bullint durant 3 minuts per 
pelar-les amb més facilitat.
2. Escalfem la llet, la canyella, la pell de la llimona, el sucre i 
l'essència de vainilla.
3. Un cop pelades, afegim les castanyes a la llet i deixem coure 
�ns que estiguin tendres (uns 20 minuts).
4. Retirem la pell de llimona i la canyella, i removem la barreja de 
llet i castanyes �ns que no quedin grumolls. A continuació afegim 
els ous i remenem bé.
5. Untem amb caramel líquid la base de el motlle per al �am de 
castanyes i afegim la barreja que hem batut. Aquest caramel pots 
comprar-ho o fer-ho fàcilment seguint la recepta de caramel 
líquid.
6. Fiquem el �am al forn a 165 º C al bany Maria durant 45 minuts. 


