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magrana cuina   RSIPAC 2607002/CAT                                menús revisats i  valorats per cristina pérez guàrdia, dietista-nutricionista col·legiada amb el núm.330 codinucat 
                               

dilluns dimarts dimecres dijous Divendres
2

festa!!!

3
. arròs amb salsa de tomàquet
. salsitxes de porc  amb patates xips
. iogurt natural

conté: lactosa, sulfits

4
. llenties a la riojana
. pollastre a l'allet  i amanida (enciam,
  endívies, pastanaga i olives)

. fruita del temps

conté: lactosa

5
. crema de verdures de primavera amb
  crostons
. filet de lluç al forn amb all i julivert amb
   hummus de cigrons
. fruita del temps

conté: gluten,peix

6
. espaguetis a la napolitana
. pollastre amb amanida (enciam,
  remolatxa i blat de moro)
. fruita del temps

conté: gluten 

641 kcal 80g hc 24 g lip 27 g prot 630 ckcal 78 g hc  11g lip 53 g prot 680 kcal 60g hc 34g lip 32 g prot 590kcal 59g hc 25g lip 36g prot

9
. patates xafades amb bledes
. pit de gall-dindi a  la planxa i amanida
  (enciam, poma i pastanaga)

. fruita del temps

conté:  gluten

10
. arròs integral amb salsa de tomàquet
. peix blanc al forn i amanida (enciam,
   pastanaga i germinats)

. iogurt natural amb melmelada de maduixa

conté: lactosa

11
. escudella amb pasta
. hamburgueses  amb salsa de ceba
. fruita del temps

conté: gluten,sulfits

12
. cigrons amb espinacs
. bacallà al forn amb ceba i tomàquet
. fruita del temps

conté: peix

13
. espirals a la carbonara
. hamburguesa de vedella amb amanida
  (enciam, rúcula, raves i olives)

. fruita del temps

conté: lactosa, gluten, sulfits

750kcal 90 ghc 25g lip 37 g prot 598kcal 84g hc 201g lip 21g prot 627kcal 71g hc 16g lip 48g prot 679kcal 72g hc 29g lip 33g prot 555kcal 68g hc 12g lip 43g prot

16
. arròs amb carn a la cassola
. lluç al forn  amb amanida (enciam,
  tomàquet i blat de moro)

. flam de vainilla

conté: peix,  lactosa

17
. crema de pèsols amb crispetes
. macarrons s/gluten amb carn i
  verdures
. fruita del temps

conté: gluten, lactosa, sulfits

18
. estofat de mongeta seca amb sípia
. pollastre al forn amb amanida
. fruita del temps

conté: pipes, sípia

19
. patates xafades amb bledes amb oli d'alls
. salmó al forn amb verduretes
. fruita del temps

conté: peix

20
. macarrons s/gluten a la bolonyesa
. aletes de pollastre rostides i amanida
 (enciam, remolatxa i germinats d'alfals)

. fruita del temps

conté: sulfits

574kcal 81g hc 20g lip 18g prot 526kcal 57g hc 16g lip 37g prot 550kcal 70g hc 13g lip 40g prot 518 68g hc 15g lip 29g prot 608kcal 74g hc 12g lip 50g prot

23
. espirals s/gluten amb beixamel
  gratinats
. bacallà fregit  amb all i julivert amb
  amanida (enciam, endívies, blat de moro i
   olives)

. fruita del temps
conté:  lactosa, peix

24
. trinxat de col i patata amb bacó
. pollastre al forn a les fines herbes  amb
  amanida (enciam, endívies, germinats d'alfals i
  blat de moro)

. iogurt natural

conté: lactosa

25
. arròs amb pèsols, blat de moro i
  pastanaga
. vedella a la jardinera
. fruita del temps

menú lliure d’alèrgens

26
. cigrons amb espinacs
. rodó de gall dindi amb xampinyons i salsa
. fruita del temps

menú lliure d'al.lèrgens

27
. crema de carbassó amb llavors de girasol
. botifarra amb patates al caliu
. fruita del temps

conté: llavors, sulfits

609 kcal 96 g hc 15 g lip 33 g prot 627 kcal 71 g hc 16 h lip 48 g prot 47kcal 65 g Hc 10 g lip 40 g prot 679 kcal 72 g hc 29 g lip 33 g prot 673 kcal 67 g hc 35 g lip 23 g prot

30

festa!!!

. el iogurt de les postres és de la marca la torre,  productor de la comarca                                                           

. totes les verdures i fruites són fresques, excepte el tomàquet de les salses, els pèsols  i el blat de moro de les amanides.      

. els productes ecològics d'aquests mes són: els llegums (llenties,   mongetes i cigrons),  les llavors, la sal  marina que utilitzem per cuinar, l'arròs  integral, oli d'oliva verge extra que 
utilitzem en cru
. utilitzem oli d'oliva per cuinar i oli de gira-sol per fregir
. tots els menús van acompanyats de pa (conté gluten)     
. a sota del menú diari hi trobareu en cursiva i negreta una proposta de sopars,  la valoració nutricional del plat del dinar i els al·lèrgens que podem trobar al menú
. des de magrana ens reservem el dret a modificar el menú, en cas que fos necessari.   
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