
 

  

 

 

 

ELS SEGÜENTS INGREDIENTS 
DEL VOSTRE MENÚ SÓN 
ECOLÒGICS CERTIFICATS: 
TOTES LES VERDURES 
,HORTALISSES, FRUITES DE 
TEMPORADA I CARN DE 
POLTRE DEL RIPOLLÈS I SAL. 
S’INTRODUEIX EL PEIX FRESC I 
DE PROXIMITAT. EL TIPUS DE 
PEIX NO ES POT CONFIRMAR 
FINS UN DIA ABANS. 

 
 

 

 

ESCOLA TORRENT DE 
CAN CARABASSA 

MENÚ SALUDABLE JUNY 2016 

 
      

  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES 01 DIJOUS 02 DIVENDRES 03 

Dinar  
  
    

Verdura del temps 
Salsitxes de porc amb 
salsa de tomàquet i 

enciam 
Iogurt natural 

Llenties guisades 
Daus de poltre rostits amb 
puré de poma i amanida 

Fruita 

Crema de verdura 
Llom de bacallà amb 

samfaina i arròs 
Fruita 

  DILLUNS 06 DIMARTS 07 DIMECRES 08 DIJOUS 9 DIVENDRES 10 

Dinar  
  

  

Arròs tres delícies 
filet de lluç a la llimona 

amb amanida 
Fruita 

Crema de porros freda 
Hamburguesa mixta al 

forn amb xips de 
verduretes 

 Fruita 

Mongetes guisades 
Truita de patata amb 

pastanaga ratllada 
Iogurt natural 

Amanida russa 
Pernilets de pollastre a 
l’allet amb  tomàquet 

natural 
Fruita 

Espaguetis amb salsa 
de xampinyons 
Peix fresc i de 

proximitat amb 
amanida 

Iogurt natural 

  DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17 

Dinar  
  

  

Arròs amb tomàquet 
Ous durs amb tonyina i 

pastanaga ratllada 
Fruita 

 

Crema de carbassó 
Calamars a l’andalusa amb 

amanida 
Fruita 

Sopa de galets 
Daus de gall dindi amb 

poma i amanida 
Iogurt natural 

Empedrat de cigrons 
Botifarra de porc al forn 

amb patata al caliu 
Fruita 

Verdura del temps 
Filet de lluç al forn amb 

pasta saltada 
Fruita 

 DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24 

Dinar Macarrons amb 
tomàquet i formatge 

Truita de carbassó amb 
amanida 

Gelat 

Pizza 
Mandonguilles mixtes a la 

jardinera 
Fruita 

   

Aquest menú ha estat 

supervisat pel 

Departament de Nutrició 

i Bromatologia de 

Laboratoris Miralles. 

Responsable Tècnic: Pere 

Miralles i Curto. 

Llicenciat en Farmàcia i 

en Ciència i Tecnologia 

dels Aliments. Nº  de 

col·legiat 7255. 



 

  

 

 

 

 

 

ELS SEGÜENTS INGREDIENTS 
DEL VOSTRE MENÚ SÓN 
ECOLÒGICS CERTIFICATS: 
TOTES LES VERDURES 
,HORTALISSES, FRUITES DE 
TEMPORADA I CARN DE 
POLTRE DEL RIPOLLÈS I SAL. 
S’INTRODUEIX EL PEIX FRESC I 
DE PROXIMITAT. EL TIPUS DE 
PEIX NO ES POT CONFIRMAR 
FINS UN DIA ABANS. 

 

 

 

 

ESCOLA CAN 
CARABASSA 

MENÚ SENSE LACTOSA I GLUTEN JUNY 2016 

 
      

  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES 01 DIJOUS 02 DIVENDRES 03 

Dinar  
  
  

  

Verdura del temps (Patata, 
verdura del temps -mongeta, 

bròquil, col,oli d’oliva,sal) 
Salsitxes de porc amb salsa de 
tomàquet (Porc (soja, sulfits), 

tomàquet triturat, sucre, 
ceba,oli d’oliva,sal) i enciam 

Fruita  

Llenties guisades (Llenties , ceba, 
llorer, pastanaga, tomàquet 

triturat, all,oli d’oliva,sal) 
Daus de poltre rostits 

(poltre,ceba,pastanaga,vi 
(sulfits),oli d’oliva,sal) amb puré 

de poma (poma, sucre) i 
amanida (enciam, pastanaga, 

olives) 
Fruita 

Crema de verdura (Patata, 
pastanaga, verdura de 

temporada -carbassó, bledes, 
carbassa, col- ceba,oli 

d’oliva,sal) 
Llom de bacallà amb 

samfaina (Bacallà, pebrot 
verd i vermell, ceba, 

tomàquet,oli d’oliva,sal) i 
arròs 
Fruita 

  DILLUNS 06 DIMARTS 07 DIMECRES 08 DIJOUS 9 DIVENDRES 10 

Dinar  
  

  

Arròs tres delícies (Arròs, 
pastanaga, ou,  pèsols ,oli 

d’oliva,sal) 
filet de lluç a la llimona (lluç, 
ceba,oli d’oliva,sal, llimona) 

amb amanida (enciam, 
ravenet, olives) 

Fruita 

Crema de porros freda (Patata, 
porros, ceba,oli d’oliva,sal) 
Hamburguesa mixta al forn 

(vedella (soja, sulfits),  porc (soja, 
sulfits), ceba) amb amanida 

 Fruita 

Mongetes guisades (mongetes, 
ceba, llorer, pastanaga, 
tomàquet triturat, all,oli 

d’oliva,sal) 
Truita de patata (Ou, patata, 

ceba,oli d’oliva,sal) amb 
pastanaga ratllada 

Fruita  

Amanida russa (Patata, ou, 
pastanaga, mongeta tendra, 

tonyina (soja), olives) 
Pernilets de pollastre a l’allet 
(pollastre,pastanaga,ceba,vi 

(sulfits),all,oli d’oliva,sal) amb  
tomàquet natural 

Fruita 

Espaguetis (sense gluten, ou) 
amb salsa de tomàquet 

Peix fresc i de proximitat a la 
planxa amb amanida 

(enciam, remolatxa, olives) 
Fruita  

  DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17 

Dinar  
  

  

Arròs amb tomàquet (arròs, 
pastanaga, tomàquet triturat, 

ceba, sucre,oli d’oliva, sal) 
Ous durs amb tonyina (ou, 

ceba,pastanaga,tomàquet,oli 
d’oliva,sal,tonyina (soja)) i 

pastanaga ratllada 
Fruita 

Crema de carbassó (Patata, 
carbassó, ceba,oli d’oliva,sal) 

Calamars a la planxa amb 
amanida (enciam, ravenet, 

olives) 
Fruita 

Sopa de galets (Galets (sense 
gluten), ossos blancs, carcasses 
de pollastre, porro, pastanaga, 

naps, xirivies, api) 
Daus de gall dindi (Gall dindi, 
ceba, pastanaga, tomàquet, 
llorer, all,oli d’oliva,sal) amb 

poma (poma, sucre) i amanida 
(enciam, remolatxa, olives) 

Fruita  

Empedrat de cigrons (cigró 
(sense gluten), tomàquet, olives, 

tonyina (soja), pastanaga) 
Botifarra de porc al forn (Porc 

(soja, sulfits), ceba,oli d’oliva,sal) 
amb patata al caliu (Patata, oli 

oliva, sal) 
Fruita 

Verdura del temps (Patata, 
verdura del temps -mongeta, 

bròquil, col,oli d’oliva,sal) 
Filet de lluç al forn (Lluç, 
ceba,oli d’oliva,sal) amb 

pasta saltada (pasta (sense 
gluten), all, julivert,oli 

d’oliva,sal) 
Fruita 

 DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24 

Dinar Macarrons amb tomàquet 
(Macarrons (sense gluten), 
tomàquet triturat, sucre, 

pastanaga, ceba, oli d’oliva,sal) 
Truita de carbassó (Ou, 

carbassó,patata,oli d’oliva,sal) amb 
amanida (enciam, ravenet, olives) 

Fruita  

Pizza (farina (sense gluten),aigua,oli 
de gira-sol,sucre,sal i llevat) (pernil 

dolç (soja),, 
olives,tomàquet,ceba,orenga) 

Mandonguilles mixtes (vedella, porc  
(soja, sulfits)) a la jardinera 

(patata,pastanaga,ceba, pèsols, oli 
d’oliva,sal) 

Fruita 

   

Aquest menú ha estat 

supervisat pel Departament 

de Nutrició i Bromatologia de 

Laboratoris Miralles. 

Responsable Tècnic: Pere 

Miralles i Curto. Llicenciat en 

Farmàcia i en Ciència i 

Tecnologia dels Aliments. Nº  

de col·legiat 7255. 



 

  

 

 

 

 

 

ELS SEGÜENTS INGREDIENTS 
DEL VOSTRE MENÚ SÓN 
ECOLÒGICS CERTIFICATS: 
TOTES LES VERDURES 
,HORTALISSES, FRUITES DE 
TEMPORADA I CARN DE 
POLTRE DEL RIPOLLÈS I SAL. 
S’INTRODUEIX EL PEIX FRESC I 
DE PROXIMITAT. EL TIPUS DE 
PEIX NO ES POT CONFIRMAR 
FINS UN DIA ABANS. 

 

 

 

 

ESCOLA CAN 
CARABASSA 

MENÚ SENSE OU JUNY 2016 

 
      

  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES 01 DIJOUS 02 DIVENDRES 03 

Dinar  
  
  

  

Verdura del temps (Patata, 
verdura del temps -mongeta, 

bròquil, col,oli d’oliva,sal) 
Salsitxes de porc amb salsa de 
tomàquet (Porc (soja, sulfits), 

tomàquet triturat, sucre, 
ceba,oli d’oliva,sal) i enciam 

Iogurt natural (Llet) 

Llenties guisades (Llenties , ceba, 
llorer, pastanaga, tomàquet 

triturat, all,oli d’oliva,sal) 
Daus de poltre rostits 

(poltre,ceba,pastanaga,vi 
(sulfits),oli d’oliva,sal) amb puré 

de poma (poma, sucre) i 
amanida (enciam, pastanaga, 

olives) 
Fruita 

Crema de verdura (Patata, 
pastanaga, verdura de 

temporada -carbassó, bledes, 
carbassa, col- ceba,oli 

d’oliva,sal) 
Llom de bacallà amb 

samfaina (Bacallà, pebrot 
verd i vermell, ceba, 

tomàquet,oli d’oliva,sal) i 
arròs 
Fruita 

  DILLUNS 06 DIMARTS 07 DIMECRES 08 DIJOUS 9 DIVENDRES 10 

Dinar  
  

  

Arròs tres delícies (Arròs, 
pastanaga, pèsols ,oli 

d’oliva,sal) 
filet de lluç a la llimona (lluç, 
ceba,oli d’oliva,sal, llimona) 

amb amanida (enciam, 
ravenet, olives) 

Fruita 

Crema de porros freda (Patata, 
porros, ceba,oli d’oliva,sal) 
Hamburguesa mixta al forn 

(vedella (soja, sulfits),  porc (soja, 
sulfits), ceba) amb xips de 
verduretes (verdura, farina 
(gluten),oli de gira-sol,sal) 

 Fruita 

Mongetes guisades (mongetes, 
ceba, llorer, pastanaga, 
tomàquet triturat, all,oli 

d’oliva,sal) 
Pollastre a la planxa amb 

pastanaga ratllada 
Iogurt natural (Llet) 

Amanida russa (Patata, 
pastanaga, mongeta tendra, 

tonyina (soja), olives) 
Pernilets de pollastre a l’allet 
(pollastre,pastanaga,ceba,vi 

(sulfits),all,oli d’oliva,sal) amb  
tomàquet natural 

Fruita 

Espaguetis (gluten, sense ou) 
amb salsa de xampinyons 

(xampinyons 
(sulfits),(llet),ceba,oli 

d’oliva,sal) 
Peix fresc i de proximitat 

(sardina,seitó, 
maire...farina(gluten),oli de 
gira-sol, sal) amb amanida 
(enciam, remolatxa, olives) 

Iogurt natural (Llet) 

  DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17 

Dinar  
  

  

Arròs amb tomàquet (arròs, 
pastanaga, tomàquet triturat, 

ceba, sucre,oli d’oliva, sal) 
Pollastre al forn i pastanaga 

ratllada 
Fruita 

Crema de carbassó (Patata, 
carbassó, ceba,oli d’oliva,sal) 

Calamars a l’andalusa (Calamar, 
farina (gluten),oli de gira-sol,sal) 
amb amanida (enciam, ravenet, 

olives) 
Fruita 

Sopa de galets (Galets (gluten), 
ossos blancs, carcasses de 

pollastre, porro, pastanaga, 
naps, xirivies, api) 

Daus de gall dindi (Gall dindi, 
ceba, pastanaga, tomàquet, 
llorer, all,oli d’oliva,sal) amb 

poma (poma, sucre) i amanida 
(enciam, remolatxa, olives) 

Iogurt natural (Llet) 

Empedrat de cigrons (cigró 
(gluten), tomàquet, olives, 
tonyina (soja), pastanaga) 

Botifarra de porc al forn (Porc 
(soja, sulfits), ceba,oli d’oliva,sal) 
amb patata al caliu (Patata, oli 

oliva, sal) 
Fruita 

Verdura del temps (Patata, 
verdura del temps -mongeta, 

bròquil, col,oli d’oliva,sal) 
Filet de lluç al forn (Lluç, 
ceba,oli d’oliva,sal) amb 

pasta saltada (pasta (gluten), 
all, julivert,oli d’oliva,sal) 

Fruita 

 DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24 

Dinar Macarrons amb tomàquet i 
formatge (Macarrons (gluten), 

tomàquet triturat, sucre, 
pastanaga, ceba, formatge (llet),oli 

d’oliva,sal) 
Pollastre a la planxa amb amanida 

(enciam, ravenet, olives) 
Gelat (llet i derivats) 

Pizza (farina (gluten),aigua,oli de gira-
sol,sucre,sal i llevat) (pernil dolç 

(soja),, mozzarella 
(llet),olives,tomàquet,ceba,orenga) 

Mandonguilles mixtes (vedella, porc  
(soja, sulfits)) a la jardinera 

(patata,pastanaga,ceba, pèsols, oli 
d’oliva,sal) 

Fruita 

   

Aquest menú ha estat 

supervisat pel Departament 

de Nutrició i Bromatologia de 

Laboratoris Miralles. 

Responsable Tècnic: Pere 

Miralles i Curto. Llicenciat en 

Farmàcia i en Ciència i 

Tecnologia dels Aliments. Nº  

de col·legiat 7255. 



 

  

 

 

 

 

 

ELS SEGÜENTS INGREDIENTS 
DEL VOSTRE MENÚ SÓN 
ECOLÒGICS CERTIFICATS: 
TOTES LES VERDURES 
,HORTALISSES, FRUITES DE 
TEMPORADA I CARN DE 
POLTRE DEL RIPOLLÈS I SAL. 
S’INTRODUEIX EL PEIX FRESC I 
DE PROXIMITAT. EL TIPUS DE 
PEIX NO ES POT CONFIRMAR 
FINS UN DIA ABANS. 

 

 

 

 

ESCOLA CAN 
CARABASSA 

MENÚ SENSE PROTEÏNA DE LA VACA I LACTOSA JUNY 2016 

 
      

  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES 01 DIJOUS 02 DIVENDRES 03 

Dinar  
  
  

  

Verdura del temps (Patata, 
verdura del temps -mongeta, 

bròquil, col,oli d’oliva,sal) 
Salsitxes de porc amb salsa de 
tomàquet (Porc (soja, sulfits), 

tomàquet triturat, sucre, 
ceba,oli d’oliva,sal) i enciam 

Fruita  

Llenties guisades (Llenties , ceba, 
llorer, pastanaga, tomàquet 

triturat, all,oli d’oliva,sal) 
Daus de poltre rostits 

(poltre,ceba,pastanaga,vi 
(sulfits),oli d’oliva,sal) amb puré 

de poma (poma, sucre) i 
amanida (enciam, pastanaga, 

olives) 
Fruita 

Crema de verdura (Patata, 
pastanaga, verdura de 

temporada -carbassó, bledes, 
carbassa, col- ceba,oli 

d’oliva,sal) 
Llom de bacallà amb 

samfaina (Bacallà, pebrot 
verd i vermell, ceba, 

tomàquet,oli d’oliva,sal) i 
arròs 
Fruita 

  DILLUNS 06 DIMARTS 07 DIMECRES 08 DIJOUS 9 DIVENDRES 10 

Dinar  
  

  

Arròs tres delícies (Arròs, 
pastanaga, ou,  pèsols ,oli 

d’oliva,sal) 
filet de lluç a la llimona (lluç, 
ceba,oli d’oliva,sal, llimona) 

amb amanida (enciam, 
ravenet, olives) 

Fruita 

Crema de porros freda (Patata, 
porros, ceba,oli d’oliva,sal) 

Pollastre a la planxa amb xips de 
verduretes (verdura, farina 
(gluten),oli de gira-sol,sal) 

 Fruita 

Mongetes guisades (mongetes, 
ceba, llorer, pastanaga, 
tomàquet triturat, all,oli 

d’oliva,sal) 
Truita de patata (Ou, patata, 

ceba,oli d’oliva,sal) amb 
pastanaga ratllada 

Fruita  

Amanida russa (Patata, ou, 
pastanaga, mongeta tendra, 

tonyina (soja), olives) 
Pernilets de pollastre a l’allet 
(pollastre,pastanaga,ceba,vi 

(sulfits),all,oli d’oliva,sal) amb  
tomàquet natural 

Fruita 

Espaguetis (gluten, ou) amb 
salsa de tomàquet 

Peix fresc i de proximitat 
(sardina,seitó, 

maire...farina(gluten),oli de 
gira-sol, sal) amb amanida 
(enciam, remolatxa, olives) 

Fruita  

  DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17 

Dinar  
  

  

Arròs amb tomàquet (arròs, 
pastanaga, tomàquet triturat, 

ceba, sucre,oli d’oliva, sal) 
Ous durs amb tonyina (ou, 

ceba,pastanaga,tomàquet,oli 
d’oliva,sal,tonyina (soja)) i 

pastanaga ratllada 
Fruita 

Crema de carbassó (Patata, 
carbassó, ceba,oli d’oliva,sal) 

Calamars a l’andalusa (Calamar, 
farina (gluten),oli de gira-sol,sal) 
amb amanida (enciam, ravenet, 

olives) 
Fruita 

Sopa de galets (Galets (gluten), 
ossos blancs, carcasses de 

pollastre, porro, pastanaga, 
naps, xirivies, api) 

Daus de gall dindi (Gall dindi, 
ceba, pastanaga, tomàquet, 
llorer, all,oli d’oliva,sal) amb 

poma (poma, sucre) i amanida 
(enciam, remolatxa, olives) 

Fruita  

Empedrat de cigrons (cigró 
(gluten), tomàquet, olives, 
tonyina (soja), pastanaga) 

Botifarra de porc al forn (Porc 
(soja, sulfits), ceba,oli d’oliva,sal) 
amb patata al caliu (Patata, oli 

oliva, sal) 
Fruita 

Verdura del temps (Patata, 
verdura del temps -mongeta, 

bròquil, col,oli d’oliva,sal) 
Filet de lluç al forn (Lluç, 
ceba,oli d’oliva,sal) amb 

pasta saltada (pasta (gluten), 
all, julivert,oli d’oliva,sal) 

Fruita 

 DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24 

Dinar Macarrons amb tomàquet 
(Macarrons (gluten), tomàquet 

triturat, sucre, pastanaga, ceba, oli 
d’oliva,sal) 

Truita de carbassó (Ou, 
carbassó,patata,oli d’oliva,sal) amb 
amanida (enciam, ravenet, olives) 

Fruita  

Pizza (farina (gluten),aigua,oli de gira-
sol,sucre,sal i llevat) (pernil dolç 

(soja),, olives,tomàquet,ceba,orenga) 
Pollastre al forn amb amanida 

Fruita 

   

Aquest menú ha estat 

supervisat pel Departament 

de Nutrició i Bromatologia de 

Laboratoris Miralles. 

Responsable Tècnic: Pere 

Miralles i Curto. Llicenciat en 

Farmàcia i en Ciència i 

Tecnologia dels Aliments. Nº  

de col·legiat 7255. 


