
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

22

485 Cal – 45HC/ 29 Pro / 21 Gr

21

531 Cal – 52HC/ 29 Pro / 23 Gr512 Cal – 49 HC/ 25 Pro / 24 Gr

20

1513 16 17

1009

523 Cal – 50 HC/ 29 Pro / 23 Gr488 Cal – 50 HC/ 27 Pro / 20 Gr 489 Cal – 47 HC/ 28 Pro / 21 Gr 515 Cal – 49 HC/ 28 Pro / 23 Gr

515 Cal – 49 HC/ 28 Pro / 23 Gr 489 Cal – 47 HC/ 28 Pro / 21 Gr

0807

502 Cal – 48HC/ 28Pro / 22 Gr 476 Cal – 53HC/ 21 Pro / 20Gr

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, amb patata, 
pastanaga, porro i àpid

Rap a la marinera
Pa

Fruita del temps

06 Arròs de verdures
Hamburguesa vegetal 

amb fesols saltejats
Pa integral

Fruita del temps

Amanida tèbia de Llacets 
amb verdures i tonyina

Croquetes de carn d’olla amb 
amanida variada

Pa
Fruita del temps

Bròquil amb patata al vapor
Llom rostit amb salsa 

de verdures
Pa

Iogurt de la Fageda

03

508 Cal – 45 HC/ 28 Pro / 24 Gr

Espaguetis a la carbonara
Hamburguesa de conill amb 

carabassó arrebossat
Pa

Fuita del temps

02

485 Cal – 45HC/ 29 Pro / 21 Gr

Puré de carabassó, porro 
i patata

Pit de pollastre al forn 
amb ceba i pastanaga

Pa
Iogurt de la Fageda

01

489 Cal – 47 HC/ 28 Pro / 21 Gr

Arròs del Delta amb 
xampinyons, carabassa i pèsols 

Truita de patata i ceba amb 
enciam i remolatxa

Pa integral
Fruita del temps

Arròs del Delta amb tonyina
 i pèsols

Truita francesa amb formatge i 
enciam i olives

Pa
Fruita del temps

Macarrons a la bolonyesa
Cuixa de pollastre al forn amb 

xampinyons
Pa

Fruita del temps

Llenties ecològiques guisades
amb sofregit de ceba, porro, 

àpid i pastanaga
Filet de lluç al forn amb enciam 

amanit i tomàquet
Pa integral - Fruita del temps

14

485 Cal – 45HC/ 29 Pro / 21 Gr

Puré de carabassó, porro
 i patata

Estofat de gall dindi
Pa

Fruita del temps

Mongeta verda amb 
patata al vapor

Llonganissa a la planxa 
amb tomàquet 

Pa
Iogurt de la Fageda

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de patata i ceba amb 

pastanaga i ceba
Pa

Fruita del temps

Amanida tèbia de Llacets 
amb verdures

Nuggets de pollastre 
amb patates xips

Pa
Gelat

Puré de verdures de
 temporada

Hamburguesa mixta amb 
enciam i olives

Pa integral
Fruita del temps
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MENÚ SUPERVISAT

Tots els nostres menús poden contenir al·lèrgens;  excepte els menús adaptats. Podria haver-hi alguna modi�cació en el menú degut a exigències Rsipac 26.05017/CAT RGSEAA 26.05074/T

Festa



HIDRATEM-NOS!!!!
Ara que arriba per � l'estiu més que mai hem de vigilar estar ben hidratats. En fer més calor i cada 
com més temps lliure per jugar i passar-lo amb els amics i amigues fora de casa, hem de recordar 
portar una ampolla d'aigua.

Els més petits, pot arribar a constar-los notar quan tenen set, per aquesta raó es recomana 
sempre portar una beguda hidratant i refrescant per comptar amb ella en tot moment. De forma 
esporàdica podem prendre refrescos o algun granissat, però hem de recordar que no s'ha d'abu-
sar d'ells, en ser begudes, que en molts casos, contenent molts sucres.

L'aigua és la beguda per excel·lència, però hi ha opcions casolanes que poden ser molt interes-
sants i amb molt gust; batuts, granissats, gelats o la mateixa orxata.

De fet, l'orxata és una beguda, amb un contingut nutricional molt potent, rica amb àcid oleic i 
palmític, i un bon grapat de minerals i vitamines. A més la recepta, i sobretot entrenant el nostre 
paladar, podem aconseguir reduir bastant o del tot el sucre de la recepta original.

Ingredients
-250 g de xufa
-Sucre
-1,5 L d'aigua
-Canyella (opcional)

Estris que necessitem
-Batedora
-Colador de tela

Passos a seguir
-Posem la xufa a remull durant un dia sencer. Seguidament, la retirem del remull 
i la netejarem bé.
-Preparem la batedora amb la xufa i l'aigual i ho triturem molt bé.
-Un cop ben triturat, ho passem pel colador �ns que ens quedi la pasta de xufa.
-Tornem a col·locar la pasta de xufa a la batedora amb una mica més d'aigua. En 
aquest moment és quan podem afegir la quantitat de sucre que prefereixis, a la 
recepta original s'arriba a posar 110 g de sucre per cada litre d'aigua.
-Un cop barrejat, ho tornem a passar per la batedora. Un cop ben escorregut, 
toca guardar l'orxata a la nevera.

S'ha de tindre en compte que l'orxata casolana es fa malbé més ràpidament que 
la ja preparada.

Què, us animaríeu a fer orxata casolana? 
Pels més valents aquí en teniu la recepta!


