
      

 

               menú novembre 2018 – sense ou                                                       Menús elaborats i revisats per dietistes- nutricionistes, col·legiades pel 

                          magrana Cuina RSIPAC 26070002/CAT                                                                                                            CODiNUCAT, del Centre Alternatura amb codi de Registre nº E086187    
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
 
 

1 

festiu! 
2 

festiu! 
 

5 
- Crema de bròquil i poma amb crostons 
-  Salsitxa de pollastre amb amanida 
(tomàquet, enciam, pastanaga) 
- Iogurt natural 
 

  Conté:  gluten, sulfits, prot.llet, lactosa 

6 
- Saltejat de patata i pernil 
- Bacallà al forn amb salsa verda  
-Fruita del temps  
 
 

Conté: sulfits, peix, llegum 

7 
- Arròs saltejat amb verdures 
- Pit de gall dindi amb amanida (enciams, 

endívies, poma i  llavors) 
-Fruita del temps 
 

Conté: llavors  

8 
-  Estofat de mongetes seques i verdures 
(ceba, carbassa, pastanaga, all, tomàquet) 
-  Botifarra de porc a la planxa amb 
enciam, tomàquet i olives 
-Fruita del temps 

Conté: llegum, sulfits  

9 
-  Macarrons s/gluten amb bonítol 
-Pollastre a l’allet amb amanida (enciams, 

cogombre, blat de moro) 
- Fruita del temps 

 
Conté: peix 

617Kcal / 60,3gHC / 28,3gL /22gP 553 Kcal/ 61,7g HC/ 22g L/10,1g P 564 Kcal/ 70,5g HC/ 20,3g L /17,7g P 630 Kcal/ 66,6g HC/ 29,8g L/ 16,6g P 591Kcal/ 53g HC/ 27,5gL/ 24,3gP 

Amanida amb arròs/ ou   Puré de verdures amb patata /conill Verdures amb llegums Verdures amb patata/ peix blanc Verdures amb llegum/ ou 

12 
- Arròs integral amb salsa de tomàquet 
- Lluç enfarinat amb amanida (enciam, 

tomàquet i pastanaga) 
-Fruita del temps 

Conté: peix, gluten  

13 
- Brou vegetal amb pasta petita 
-Rodó de gall dindi al forn amb amanida 
(enciam, remolatxa i cogombre) 
-Iogurt natural 

Conté: gluten, lactosa, prot.llet 

14 
- Crema de carbassa i gingebre amb pipes 
de carbassa 
- Cigrons amb espinacs i cansalada 
-Fruita del temps      

Conté: llavors, llegum  

15 
 - Espirals s/gluten amb bolets i formatge 
- Vedella estofada amb bolets 
- Fruita del temps 
 

Conté:  prot.llet, lactosa, fruits secs 

16 
- Trinxat de patata i col 
- Cuixes de pollastre al forn amb amanida 
(enciams, cogombre, blat de moro) 
-Fruita del temps  

No conté al·lèrgens 

554,4Kcal / 54,7gHC /27gL /12gP 612 Kcal/ 52,5g HC/ 29,9g L/ 20,1g P 692 Kcal/ 68g HC /33,84g L / 20,11g P 648 Kcal/ 61g HC/ 21,88g L/ 14,7gP 555 Kcal/ 48,9g HC/ 28,45g L/ 18,5g P 

Verdures amb patata/pollastre Verdures amb llegums / ou Verdures amb patata / peix blanc Llegum amb verdures Amanida amb arròs / peix blanc 

19 
- Patata i mongeta tendra 

- Gall dindi planxa amb amanida 
(tomàquet, enciam i blat de moro) 
Iogurt natural 

Conté:  prot.llet i lactosa 

20 
- Crema de carbassa amb fonoll i sèsam 

- Marmitako de tonyina (pebrot, ceba, all, 

tomàquet, patata) 

- Fruita del temps 
Conté: sèsam, peix 

21 
-Brou de peix amb arròs 

- Hamburguesa pollastre amb enciam, 

germinats i olives 

-Fruita del temps 
Conté: peix, sulfits 

22 
-Llenties amb verdures (ceba, pebrots i 

pastanaga) 

- Lluç amb enciam i germinats 

-Fruita del temps               Conté: llegum, peix 

23 
- Espaguetis s/gluten a la carbonara 

- Pollastre al forn amb bolets i pastanaga 
-Fruita del temps      
     

 Conté:  prot.llet i lactosa 
 623Kcal / 65,5g HC / 30,5g L / 13,9g P 672 Kcal/ 74,6g HC/ 31g  L/ 22g P 615 Kcal/ 69,8g HC/ 27,8g L / 23,7g P  587,5Kcal/ 60g HC/ 30g L/ 20g P 567,5 Kcal/ 68,1g HC/ 20,67g L/ 18,3g P 

Llegums amb verdures Verdures amb patata / ou Amanida amb llegums  Sopa de pasta/ pollastre Verdures amb patata / peix blanc 

26 
- Crema de coliflor amb pipes de girasol 
-  Cuscús amb pollastre i verdures 
- Fruita del temps 
 

                                     Conté: llavors, gluten 

27 
- Cigrons estofats amb verdures 
- Bacallà enfarinat amb amanida (enciam i 
pastanaga) 
-Iogurt natural 

Conté: llegum, peix, gluten, lactosa, prot. Llet 

28 
- Crema de carbassa i moniato amb sèsam 
-Gall dindi al forn amb amanida (enciam i 

tomàquet) 
- Fruita del temps 

             Conté: sèsam 

29 
- Arròs tres delícies (bonítol, pèsols, pernil) 

- Cuixes de pollastre al forn amb amanida 
(enciams, cogombre, blat de moro) 
- Fruita del temps 
                                        Conté: peix, llegum, sulfits 

30 
- Patata i bledes aixafades 
- Hamburguesa mixta amb amanida 
(enciam, tomàquet i olives) 
-Fruita del temps                    

Conté: sulfits 

588,9 Kcal / 65,9g HC / 28,6g L / 13,2g P 576 Kcal/  65,4g HC/23,4g L/ 20g P 572,5 Kcal / 62,9g HC/ 29,1g L/ 12,6g P 598Kcal/ 56,67g HC/ 25,89g L/ 39,4g P 449Kcal/ 19,23gHC/ 33,51g L/ 22,29g P 

Sopa de pasta/ peix blanc i amanida   Crema de verdures amb patata / conill Amanida amb arròs/ ou Verdures amb patata/ou Crema de verdures / LLegums 

. el iogurt 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 que utilitzem són: els llegums (llenties, llenties vermelles,  mongetes i cigrons), el cuscús integral,  les llavors, la sal marina, l'arròs  integral, l’oli d'oliva verge extra que utilitzem en cru i algunes 
verdures. 
. utilitzem oli d'oliva verge extra ecològic per amanir en cru, oli d'oliva per cuinar  i oli de gira-sol per fregir. 
. tots els menús van acompanyats de pa (conté gluten)      
. En el menú hi podeu veure en negreta els al·lèrgens a més d’especificat a sota.                                                                                                                          * Magrana es reserva el dret a modificar el menú en el cas que fos necessari 

 


