
Dimarts 1

FESTIU

Dimecres 2

Espaguetis amb       
tomàquet i formatge

Croquetes de maire 
amb pastanaga               
ratllada

Iogurt natural

Dijous 3

Col i patata                     
saltades amb all
P3: Puré de verdura
Pollastre al forn amb 
moniato

Fruita natural

Divendres 4

Sopa de peix amb 
pasta

Salsitxes de porc al 
forn amb enciam

Fruita natural

Dilluns 7

Arròs a la marinera
P3: Arròs blanc

Ous durs amb llit de 
tomàquet i gratinats 
amb enciam i olives

Fruita natural

Dimarts 8

Crema de verdures

Estofat de gall dindi 
amb cuscús

Fruita natural

Dimecres 9

Macarrons amb              
crema de porros 

Rodó de carn picada 
de vedella al forn amb 
tomàquet amanit

Iogurt natural

Dijous 10

Mongeta blanca           
estofada
P3: Puré de mongeta 
blanca
Sonso fresc a               
l’andalusa amb            
pastanaga ratllada
Fruita natural

Divendres 11

Bledes i patata

Llom al forn amb  
salsa i amb enciam i 
olives

Fruita natural

Dilluns 14

Mongeta verda,     
patata i pastanaga 

Maire arrebossada 
amb enciam 

Fruita natural

Dimarts 15

Espirals marcianes
P3: Espirals amb           
formatge
Pit de pollastre a la 
planxa amb                      
pastanaga ratllada

Fruita natural

Dimecres 16

Llenties estofades

Truita de patata i  
ceba amb tomàquet 
amanita

Iogurt natural

Dijous 17

Arròs integral amb 
tomàquet amanit

Mandonguilles de 
vedella amb suquet i 
amb enciam

Fruita natural

Divendres 18

Brou d’au i verdures 
amb pasta

Lluç al forn amb      
patates fregides

Fruita natural

Dilluns 21

Espaguetis amb          
tomàquet

Lluç al forn amb          
enciam i pastanaga

Fruita natural

Dimarts 22

Cigrons estofats
P3: Puré de cigrons

Truita a la francesa 
amb tomàquet              
amanit

Fruita natural

Dimecres 23

Coliflor amb patata 

Estofat de vedella 
amb pastanaga              
ratllada

Iogurt natural

Dijous 24

Arròs integral amb 
tomàquet

Rodó de gall dindi al 
forn amb enciam

Fruita natural

Divendres 25

Crema de carabassa

Llibrets de porc amb 
formatge i remolatxa

Fruita natural

Dilluns 28

Macarrons amb         
tomàquet i formatge 

Rodanxes de          
calamars a l’andalusa 
amb enciam i olives

Fruita natural 

Dimarts 29

Col i patata
P3: Puré de verdures
Ous durs gratinats 
amb beixamel i             
pastanaga ratllada
P3: Ous durs amb 
tomàquet
Fruita natural

Dimecres 30

Sopa de peix amb 
arròs

Pollastre al forn amb 
poma i tomàquet 
amanit

Iogurt natural

ESCOLA TORRENT DE  
CAN CARABASSA
Basal

Menú Novembre 2011



Dimarts 1

FESTIU

Dimecres 2

Espaguetis amb       
tomàquet i formatge

Lluç arrebossat amb 
pastanaga               
ratllada

Iogurt natural

Dijous 3

Col i patata                     
saltades amb all
P3: Puré de verdura
Pollastre al forn amb 
moniato

Fruita natural

Divendres 4

Sopa de peix amb 
pasta

Salsitxes de porc al 
forn amb enciam

Fruita natural

Dilluns 7

Arròs a la marinera
P3: Arròs blanc

Ous durs amb llit de 
tomàquet i gratinats 
amb enciam i olives

Fruita natural

Dimarts 8

Crema de verdures

Estofat de gall dindi 
amb arròs

Fruita natural

Dimecres 9

Macarrons amb              
crema de porros 

Rodó de carn picada 
de vedella al forn amb 
tomàquet amanit

Iogurt natural

Dijous 10

Mongeta blanca           
estofada/ P3: Puré de 
mongeta blanca
Sonso fresc a               
l’andalusa amb             
pastanaga ratllada

Fruita natural

Divendres 11

Bledes i patata

Llom al forn amb  
salsa i amb enciam i 
olives

Fruita natural

Dilluns 14

Mongeta verda,     
patata i pastanaga 

Caella al forn amb 
enciam 

Fruita natural

Dimarts 15

Espirals marcianes
P3: Espirals amb           
formatge
Pit de pollastre a la 
planxa amb                      
pastanaga ratllada

Fruita natural

Dimecres 16

Llenties estofades

Truita de patata i  
ceba amb tomàquet 
amanita

Iogurt natural

Dijous 17

Arròs integral amb 
tomàquet amanit

Mandonguilles de 
vedella amb suquet i 
amb enciam

Fruita natural

Divendres 18

Brou d’au i verdures 
amb pasta

Lluç al forn amb      
patates fregides

Fruita natural

Dilluns 21

Espaguetis amb          
tomàquet

Lluç al forn amb          
enciam i pastanaga

Fruita natural

Dimarts 22

Cigrons estofats
P3: Puré de cigrons

Truita a la francesa 
amb tomàquet              
amanit

Fruita natural

Dimecres 23

Coliflor amb patata 

Estofat de vedella 
amb pastanaga              
ratllada

Iogurt natural

Dijous 24

Arròs integral amb 
tomàquet

Rodó de gall dindi al 
forn amb enciam

Fruita natural

Divendres 25

Crema de carabassa

Llibrets de porc amb 
formatge i remolatxa

Fruita natural

Dilluns 28

Macarrons amb         
tomàquet i formatge 

Rodanxes de          
calamars a l’andalusa 
amb enciam i olives

Fruita natural 

Dimarts 29

Col i patata
P3: Puré de verdures
Ous durs gratinats 
amb beixamel i             
pastanaga ratllada
P3: Ous durs amb 
tomàquet
Fruita natural

Dimecres 30

Sopa de peix amb 
arròs

Pollastre al forn amb 
poma i tomàquet 
amanit

Iogurt natural
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Dimarts 1

FESTIU

Dimecres 2

Espaguetis amb       
tomàquet i formatge

Croquetes de maire 
amb pastanaga               
ratllada

Iogurt natural

Dijous 3

Col i patata                     
saltades amb all

Seitan al forn amb 
moniato

Fruita natural

Divendres 4

Sopa de peix amb 
pasta

Salsitxes vegetals al 
forn amb enciam

Fruita natural

Dilluns 7

Arròs a la marinera

Ous durs amb llit de 
tomàquet i gratinats 
amb enciam i olives

Fruita natural

Dimarts 8

Crema de verdures

Estofat de tofu amb 
cuscús

Fruita natural

Dimecres 9

Macarrons amb              
crema de porros 

Hamburguesa vegetal 
al forn amb tomàquet 
amanit

Iogurt natural

Dijous 10

Mongeta blanca           
estofada

Sonso fresc a               
l’andalusa amb            
pastanaga ratllada

Fruita natural

Divendres 11

Bledes i patata

Seitan al forn amb  
salsa i amb enciam i 
olives

Fruita natural

Dilluns 14

Mongeta verda,     
patata i pastanaga 

Maire arrebossada 
amb enciam 

Fruita natural

Dimarts 15

Espirals marcianes

Tofu al forn amb                      
pastanaga ratllada

Fruita natural

Dimecres 16

Llenties estofades

Truita de patata i  
ceba amb tomàquet 
amanita

Iogurt natural

Dijous 17

Arròs integral amb 
tomàquet amanit

Hamburguesa vegetal   
amb enciam

Fruita natural

Divendres 18

Brou de verdures amb 
pasta

Lluç al forn amb      
patates fregides

Fruita natural

Dilluns 21

Espaguetis amb          
tomàquet

Lluç al forn amb          
enciam i pastanaga

Fruita natural

Dimarts 22

Cigrons estofats

Truita a la francesa 
amb tomàquet              
amanit

Fruita natural

Dimecres 23

Coliflor amb patata 

Estofat de seitan amb 
pastanaga ratllada

Iogurt natural

Dijous 24

Arròs integral amb 
tomàquet

Tofu al forn amb           
enciam

Fruita natural

Divendres 25

Crema de carabassa

Maire arrebossada 
amb remolatxa

Fruita natural

Dilluns 28

Macarrons amb         
tomàquet i formatge 

Rodanxes de          
calamars a l’andalusa 
amb enciam i olives

Fruita natural 

Dimarts 29

Col i patata

Ous durs gratinats 
amb beixamel i             
pastanaga ratllada

Fruita natural

Dimecres 30

Sopa de peix amb 
arròs

Tofu amb poma i   
tomàquet amanit

Iogurt natural

ESCOLA TORRENT DE  
CAN CARABASSA
Vegetarià

Menú Novembre 2011



Dimarts 1

FESTIU

Dimecres 2

Espaguetis amb       
tomàquet 

Lluç al forn amb          
pastanaga ratllada

Fruita natural

Dijous 3

Col i patata                     
saltades amb all

Pollastre al forn amb 
moniato

Fruita natural

Divendres 4

Sopa de peix amb 
pasta

Llom a la planxa amb 
enciam

Fruita natural

Dilluns 7

Arròs a la marinera

Calamars a la planxa 
amb enciam i olives

Fruita natural

Dimarts 8

Crema de verdures

Estofat de gall dindi 
amb cuscús

Fruita natural

Dimecres 9

Macarrons amb             
sofregit de porros 

Bistec de vedella a la 
planxa amb tomàquet 
amanit

Fruita natural

Dijous 10

Mongeta blanca           
estofada

Caella a la planxa 
amb pastanaga           
ratllada

Fruita natural

Divendres 11

Bledes i patata

Llom al forn amb  
enciam i olives

Fruita natural

Dilluns 14

Mongeta verda,     
patata i pastanaga 

Caella al forn amb 
enciam 

Fruita natural

Dimarts 15

Espirals marcianes

Pit de pollastre a la 
planxa amb                      
pastanaga ratllada

Fruita natural

Dimecres 16

Llenties estofades

Llom a la planxa amb 
tomàquet amanita

Fruita natural

Dijous 17

Arròs integral amb 
tomàquet amanit

Bistec de vedella amb 
enciam

Fruita natural

Divendres 18

Brou d’au i verdures 
amb pasta

Lluç al forn amb      
patates fregides

Fruita natural

Dilluns 21

Espaguetis amb          
tomàquet

Lluç al forn amb          
enciam i pastanaga

Fruita natural

Dimarts 22

Cigrons estofats

Pollastre a la planxa 
amb tomàquet              
amanit

Fruita natural

Dimecres 23

Coliflor amb patata 

Estofat de vedella 
amb pastanaga              
ratllada

Fruita natural

Dijous 24

Arròs integral amb 
tomàquet

Gall dindi a la planxa 
amb enciam

Fruita natural

Divendres 25

Crema de carabassa

Llom a la planxa amb 
remolatxa

Fruita natural

Dilluns 28

Macarrons amb         
tomàquet 

Calamars a la planxa 
amb enciam i olives

Fruita natural 

Dimarts 29

Col i patata

Llom a la planxa amb 
pastanaga ratllada

Fruita natural

Dimecres 30

Sopa de peix amb 
arròs

Pollastre al forn amb 
poma i tomàquet 
amanit

Fruita natural
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El berenar

A mitja tarda, coincidint amb l’hora de sortida de l’escola i l’inici de les 
activitats extraescolars, es pot aprofitar per fer un petit àpat que 
complementi les racions alimentàries aportades per l’esmorzar, el dinar i 
el sopar.

Així doncs, per berenar es poden oferir diferents tipus d’aliments; els més 
recomanables són els cereals i derivats, els làctics i/o la fruita. També és 
aconsellable el consum d’aliments líquids (sucs de fruita, llet, aigua...).

El sopar
En el sopar hi han de ser presents els mateixos grups bàsics d’aliments que 
en el dinar:

 Farinacis: pasta, arròs, patates i llegums

 Verdures i hortalisses

 Aliments proteics: carn, aus, peix i ous

 Fruita i/o làctics

 Aliments greixosos (preferentment oli d’oliva)

 Aigua

Tot i això, en el sopar l’aportació energètica haurà de ser inferior a la del 
dinar, amb preparacions culinàries de més fàcil digestió com per exemple: 
ebullició, vapor, planxa...

A més del repartiment d’energia, la varietat ha de ser present en 
l’alimentació diària sobretot per evitar la monotonia i per fomentar 
l’educació alimentària.

La presència dels diferents grups bàsics d’aliments, ben distribuïts al llarg 
del dia permetrà mantenir una alimentació equilibrada, completa i 
satisfactòria.


