
ESCOLA TORRENT                  
DE CAN CARABASSA
Basal

Menú desembre 2011

Dijous 1

Llenties amb xoriç

Lluç al forn amb    
ceba i patata

Fruita natural

Divendres 2

Crema de carabassó

Hamburguesa de  
vedella al forn amb 
enciam 

Fruita natural 

Dilluns 5 Dimarts 6 Dimecres 7

Macarrons amb     
tomàquet i formatge

Crestes de tonyina al 
forn / Croquetes de 
maire amb pastanaga         
ratllada

Iogurt natural

Dijous 8 Divendres 9

Crema de carabassa

Pollastre al forn amb 
cuscús

Fruita natural

Dilluns 12

Arròs integral amb 
tomàquet

Lluç al forn amb          
enciam 

Fruita natural

Dimarts 13

Espaguetis amb          
crema de porros

Gall dindi arrebossat 
amb enciam 

Fruita natural

Dimecres 14

Crema de verdures

Salsitxes de porc al 
forn amb tomàquet 
amanit

Iogurt natural

Dijous 15

Mongeta blanca         
estofada

Truita a la francesa 
amb pastanaga          
ratllada

Fruita natural

Divendres 16

Bledes i patata           

Rodó de carn picada 
de vedella al forn 
amb enciam

Fruita natural

Dilluns 19

Arròs amb tomàquet

Caella arrebossada 
amb pastanaga       
ratllada

Fruita natural

Dimarts 20

Crema de pastanaga

Pollastre al forn amb 
prunes

Fruita natural

Dimecres 21

Trinxat de col i patata

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

Iogurt natural

Dijous 22

DINAR DE NADAL
Sopa de galets

Canelons de carn  
gratinats

Torrons i neules

Festiu FestiuFestiu



ESCOLA TORRENT DE CAN        
CARABASSA
Sense gluten (Les pastes, pa, farines i             
elaborats càrnics són sense gluten)

Menú desembre 2011

Dijous 1

Llenties amb xoriç

Lluç al forn amb    
ceba i patata

Fruita natural

Divendres 2

Crema de carabassó

Hamburguesa de  
vedella al forn amb 
enciam 

Fruita natural 

Dilluns 5 Dimarts 6 Dimecres 7

Macarrons amb     
tomàquet i formatge

Lluç al forn amb          
pastanaga ratllada

Iogurt natural

Dijous 8 Divendres 9

Crema de carabassa

Pollastre al forn amb 
muntanyeta d’arròs

Fruita natural

Dilluns 12

Arròs integral amb 
tomàquet

Lluç al forn amb          
enciam 

Fruita natural

Dimarts 13

Espaguetis amb          
crema de porros

Gall dindi arrebossat 
amb enciam 

Fruita natural

Dimecres 14

Crema de verdures

Salsitxes de porc al 
forn amb tomàquet 
amanit

Iogurt natural

Dijous 15

Mongeta blanca         
estofada

Truita a la francesa 
amb pastanaga          
ratllada

Fruita natural

Divendres 16

Bledes i patata           

Rodó de carn picada 
de vedella al forn 
amb enciam

Fruita natural

Dilluns 19

Arròs amb tomàquet

Caella arrebossada 
amb pastanaga       
ratllada

Fruita natural

Dimarts 20

Crema de pastanaga

Pollastre al forn amb 
prunes

Fruita natural

Dimecres 21

Trinxat de col i patata

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

Iogurt natural

Dijous 22

DINAR DE NADAL
Sopa de galets

Estofat de gall dindi 
amb verdures

Torrons de xixona

Festiu FestiuFestiu



ESCOLA TORRENT DE  
CAN CARABASSA
Vegetarià

Menú desembre 2011

Dijous 1

Llenties estofades 
amb verdures

Lluç al forn amb    
ceba i patata

Fruita natural

Divendres 2

Crema de carabassó

Hamburguesa vegetal 
al forn amb enciam 

Fruita natural 

Dilluns 5 Dimarts 6 Dimecres 7

Macarrons amb     
tomàquet i formatge

Crestes de tonyina al 
forn / Croquetes de 
maire amb pastanaga         
ratllada

Iogurt natural

Dijous 8 Divendres 9

Crema de carabassa

Tofu al forn amb        
cuscús

Fruita natural

Dilluns 12

Arròs integral amb 
tomàquet

Lluç al forn amb          
enciam 

Fruita natural

Dimarts 13

Espaguetis amb          
crema de porros

Tofu arrebossat amb 
enciam 

Fruita natural

Dimecres 14

Crema de verdures

Salsitxes vegetals al 
forn amb tomàquet 
amanit

Iogurt natural

Dijous 15

Mongeta blanca         
estofada

Truita a la francesa 
amb pastanaga          
ratllada

Fruita natural

Divendres 16

Bledes i patata           

Seitan al forn amb 
enciam

Fruita natural

Dilluns 19

Arròs amb tomàquet

Caella arrebossada 
amb pastanaga       
ratllada

Fruita natural

Dimarts 20

Crema de pastanaga

Seitan al forn amb 
prunes

Fruita natural

Dimecres 21

Col i patata

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

Iogurt natural

Dijous 22

DINAR DE NADAL
Sopa de galets

Canelons d’espinacs

Torrons i neules

Festiu FestiuFestiu



ESCOLA TORRENT                  
DE CAN CARABASSA
Sense lactosa ni ou

Menú desembre 2011

Dijous 1

Llenties estofades 
amb verdures

Lluç al forn amb    
ceba i patata

Fruita natural

Divendres 2

Crema de carabassó

Bistec de vedella a la 
planxa amb enciam 

Fruita natural 

Dilluns 5 Dimarts 6 Dimecres 7

Macarrons amb     
tomàquet 

Lluç al forn amb         
pastanaga ratllada

Fruita natural

Dijous 8 Divendres 9

Crema de carabassa

Pollastre al forn amb 
cuscús

Fruita natural

Dilluns 12

Arròs integral amb 
tomàquet

Lluç al forn amb          
enciam 

Fruita natural

Dimarts 13

Espaguetis amb          
sofregit de porros

Gall dindi a la planxa 
amb enciam 

Fruita natural

Dimecres 14

Crema de verdures

Llom a la planxa amb 
tomàquet amanit

Fruita natural

Dijous 15

Mongeta blanca         
estofada

Bacallà al forn amb 
pastanaga ratllada

Fruita natural

Divendres 16

Bledes i patata           

Bistec de vedella a la 
planxa amb enciam

Fruita natural

Dilluns 19

Arròs amb tomàquet

Caella a la planxa 
amb pastanaga       
ratllada

Fruita natural

Dimarts 20

Crema de pastanaga

Pollastre al forn amb 
prunes

Fruita natural

Dimecres 21

Col i patata

Llom a la planxaamb 
enciam i olives

Fruita natural

Dijous 22

DINAR DE NADAL
Sopa de galets

Estofat de gall dindi 
amb verdures

Fruita natural

Festiu FestiuFestiu



Noves propostes de sopars per a nens i famílies
L’objectiu dels sopars és compensar els excessos del consum de proteïna animal

Per costum social o familiar, al migdia els nens sovint ingereixen una 
ració de proteïna (carns, peixos, ous) que, juntament amb els 
complements proteics que s’han pres a l’esmorzar i berenar (pernil serrà, 
pernil cuit, embotit, formatge...), són més que suficients per cobrir les 
necessitats proteiques diàries.

Per aquest motiu es proposa que en els sopars es donin prioritat als 
cereals, hortalisses i verdures i es disminueixi la ració de proteïna animal. 
L’objectiu seria no cometre excessos.

El sopar dependrà dels aliments que es mengin al migdia i entre els plats 
principals haurien de figurar preparacions fàcils i senzilles elaborades 
amb pasta, arròs, cuscús, pèsols o cremes de llegums amb arròs, entre 
d’altres. La carn, el peix, el marisc i els ous s’inclouran com a complement 
del plat principal, menys quan aquests aliments no hagin estat presents a 
l’àpat del migdia. En aquest cas, el sopar serviria per a completar la ració 
proteica del dia.

Un bon acompanyament dels plats és el pa integral i les postres estaran 
formades per fruita, fruita seca o làctics senzills.

Podeu consultar l’article sencer publicat el dia 3 de novembre de2011 a:

www.consumer.es

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/curiosidades/2011/11/03/204504.php


