
 menús  gener 2018 -  escola bressol 1 a 2 anys 
 magrana cuina   RSIPAC 2607002/CAT

dilluns dimarts dimecres dijous divendres
8
. arròs amb salsa de tomàquet  
. croquetes de rostit amb patates xip
. iogurt natural

conté: ou, gluten, lactosa, soja

9
. patates xafades amb bledes amb oli d'alls
. pollastre al forn amb verdures
. fruita del temps

menú lliure d'al·lèrgens

10
. crema de carbassa i porro
. truita d'espinacs i amanida (enciams,
  cogombre i pastanaga)
. fruita del temps

conté: ou

11
. sopa de caldo amb pasta 
. rodó de vedella amb salsa
. fruita del temps

conté :gluten

12
. crema de llenties  amb verdures
. lluç al forn amb all i julivert  amb
  amanida (enciam, pastanaga i germinats alfals)

. fruita del temps
conté: peix

verdura/tofu/fruita pasta/ou/fruita  arròs/ peix blau i amanida/ fruita  blat tendre amb verdures/ peix blau/  fruita verdura del temps i patata/ llegums/ compota

714 kcal 102 g HC 23 g Lip 25g Prot 786 kcal 90 g HC 17 g Lip 67 g Prot 664 kcal 81 g hc 27 g lip 25 g prot 636 kcal 74 g hc 22 g lip 36 g p 541 kcal 82 g hc 4 g lip 43 g prot

15
. patates xafades amb bledes
. pit de gall dindi  arrebossat i amanida
  (enciam,  tomàquet i ceba)

. iogurt natural
conté: ou, gluten, lactosa

16
. crema de carbassa amb llavors
. truita de carbassó amb
  amanida (enciam, blat de moro i olives)

. fruita del temps
conte: ou, llavors

17
. escudella amb pasta
. pollastre amb verdures al forn 
. fruita del temps. 

conté: gluten

18
. crema  de mongetes amb verdures
. bacallà amb ceba i tomàquet
. fruita del temps

conté: peix

19
. sopa de caldo amb pasta
. salsitxa amb patates panadera
. fruita del temps

conté:  gluten, sulfits

sopa de peix/ous i amanida/ fruita arròs/seitan amb verdures/fruita del temps pizza casolana i amanida/ iogurt verdures del temps amb patata/ pollastre/ fruita amanida/ pa amb tomàquet amb formatges/ flam

640 kcal 80g hc 16 g lip 44 g prot 532 kcal 72 g hc 15 g g Hc 26 g prot 448Kcal 44g HC 15 g lip 32g Prot 516kcal 76 g hc 3 g lip 46 g prot 663 kcal 72 g hc 30 g lip 25 g prot

22
. sopa de caldo amb arròs
. escalopa de porc amb amanida
  (enciam, escarola, pastanaga i olives)

. iogurt natural 
conte: gluten, ou, lactosa

23
. crema de cigrons  amb verdures
. lluç al forn amb amanida (enciam,
   remolatxa i ceba tendra)
. fruita del temps

conte: peix

24
. escudella amb pasta
. hamburguesa mixta i amanida
 (enciams, germinats i llavors)
. fruita del temps

conté: gluten, sulfits, llavors

25
. crema de verdures
. truita de patata i ceba amb amanida
  (enciam, poma i pastanaga)

. fruita del temps
conté: ou

26
. trinxat de col i patata amb rostes
. pollastre a l'allet amb amanida 
  (enciam, ceba tendra i olives)

. fruita del temps
menú lliure d'al·lèrgens

escudella amb pasta/ peix blau  amb verdures/  
fruita

escudella/pollastre /fruita crema de verdures/ hamburg de mill / compota llegums/arròs integral i verdures/iogurt quinoa amb verdures/ compota

576 kcal 71 g HC 20g Lip 28 g Prot 644kcal 64g hc 28g lip 33g prot 675 Kcal 84 g HC 24 g lip 29 g Prot 603 kcal 80g HC 17 g lípids 31 g prot 710 kcal 81 g hc 21 g lip 49 g prot

29
. sopa de caldo amb pasta
. lluç al forn amb  amb amanida (enciam,

  endívies, pastanaga i nous) 
. iogurt natural

conté: gluten, lactosa, peix, nous

30
. patates xafades amb bledes
. truita camperola amb amanida (enciam,
  escarola, pastanaga i olives)
. fruita del temps

   conté: ou

31
. crema de verdures d'hivern amb
  llavors
. cuixes de pollastre al forn amb
  patates
. fruita del temps

conté: llavors

crema de verdures del temps/ous/fruita blat tendre amb verdures/peix blau/ fruita sopa de peix/ croquetes casolanesi amanida/  
iogurt

591 kcal 88 g hc 11 g lip 36 g prot 516kcal 58 g Hc 19 g lip 28g prot 567 kcal 51 g hc 23 g lip 38 g prot

                              

 menús revisats i  valorats per cristina pérez guàrdia, dietista-nutricionista col·legiada amb el núm.330 codinucat


