
Dilluns 2

Arròs integral amb 
tomàquet

Rodanxes de             
calamars arrebossats 
amb enciam 

Fruita natural

Dimarts 3

Crema de verdures 

Pit de gall dindi a la 
planxa amb patates 
fregides

Fruita natural

Dimecres 4

Macarrons a la          
bolonyesa 

Filet de llimanda al 
forn amb salsa verda i  
pastanaga ratllada

Iogurt natural

Dijous 5

Amanida de mongeta 
blanca (tonyina,    
olives i tomàquet)
Ous durs gratinats 
amb beixamel

Fruita natural

Divendres 6

Bledes i patata

Hamburguesa de  
vedella al forn amb 
enciam i remolatxa

Fruita natural

Dilluns 9

Espaguetis al pesto
(Bianca Ranesi, de 4t)

Lluç arrebossat amb 
pastanaga ratllada

Fruita natural

Dimarts 10

Cigrons estofats

Ous durs amb            
tonyina, llit de              
tomàquet i amb    
enciam 
Fruita natural

Dimecres 11

Arròs tres delícies 
(truita, pernil cuit i 
pèsols)
Botifarra de porc al 
forn amb enciam 

Iogurt natural

Dijous 12

Mongeta verda,    
patata i pastanaga

Fricandó de vedella 
amb tomàquet     
amanit

Fruita natural

Divendres 13

Amanida de patates
(tomàquet, tonyina i 
olives)
Pollastre al forn a la 
llimona amb enciam

Fruita natural

Dilluns 16

Arròs integral amb 
tomàquet

Bacallà a la mel amb 
enciam

Fruita natural

Dimarts 17

Crema de carabassó

Mandonguilles de 
vedella amb suquet i 
cuscús

Fruita natural

Dimecres 18

Galets a l’estil Mònica
(Mònica Garri, 2n)

Estofat de gall dindi 
amb pastanaga            
ratllada

Flam

Dijous 19

Llenties estofades

Truita de patata i  
ceba amb tomàquet 
amanit

Pinya amb el seu suc

Divendres 20

Amanida russa

Llibrets de llom amb 
formatge i enciam

Fruita natural

Dilluns 23

Espaguetis amb           
tomàquet i formatge

Filet de caçó al forn 
amb pastanaga         
ratllada

Fruita natural

Dimarts 24

Arròs a la milanesa

Bunyols de bacallà 
amb enciam

Fruita natural

Dimecres 25

Bledes i patata

Pollastre al forn amb 
poma i enciam i    
tomàquet

Iogurt natural

Dijous 26

Amanida de llenties 
(tonyina, tomàquet i 
pastanaga)
Truita de carabassó i 
ceba amb enciam i 
remolatxa

Fruita natural

Divendres 27

Vichyssoise

Llom al forn amb  
patates fregides

Fruita natural

Dilluns 30

Amanida d’arròs 
(tomàquet, pastanaga 
i olives negres)
Rodanxes de          
calamars amb enciam 
i pastanaga

Fruita natural

Dimarts 31

Crema de pastanaga

Canelons de carn  
gratinats amb enciam 

Fruita natural

ESCOLA TORRENT DE  
CAN CARABASSA
Basal

Menú maig 2011



GALETS A L’ESTIL MÒNICA
(de Mònica Garri, de 2n DINOSAURES)

Ingredients:
Galets petits, ceba, all, pernil cuit, nata líquida per cuinar, tomàquet fregit, 
formatge de sandvitx, oli, sal, pastilla de brou i orenga (opcional).

Procediment d’elaboració:
 Poseu aigua en una cassola juntament amb la pastilla de brou, la sal i 

l’oli i deixeu que bulli.
 En una paella sofregiu la ceba ben picada 

i l’all.
 Quan estigui daurat afegiu-hi el pernil 

cuit a trossos.
 Removeu-ho tot a poc a poc i quan esti-

gui fregit reserveu-ho.
 Quan comenci a bullir l’aigua de la casso-

la tireu-hi els galets.
 Un cop estiguin “al dente”, escorreu-los.
 En una safata de forn que sigui una mica fonda, poseu-hi els galets,  la 

ceba, el pernil cuit, el tomàquet fregit, el formatge de sandvitx a tros-
sets, la nata líquida i l’orenga i remeneu-ho. I al forn a gratinar-se uns 
minuts. Que vagi de gust!

PASTA AL PESTO
(de Bianca Ranesi, de 4t)

Ingredients per a 4 persones :
250 g de pasta, 60 g de fulles d’alfàbrega, 8 cullerades d’oli d’oliva, 2 cullera-
des de pinyons, 60 g de formatge parmesà, 45 
g de mantega, 2 dents d’all, sal.

Procediment d’elaboració:
 Poseu les fulles d’alfàbrega, l’oli d’oliva, els 

pinyons, l’all i una culleradeta de sal.
 Tritureu-ho fins que quedi una crema. 
 Feu bullir la pasta amb sal.
 Escorreu-la i poseu-hi la salsa, 2 cullerades 

d’aigua calenta i la mantega.
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