
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou amb galets Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros amb crostons de 

pa torrat 

Escalopa de vedella amb enciam i 

tomàquet cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Pernilets de pollastre al forn amb 

patata panadera i ceba

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots amb romesco Arròs pilaf Sopa minestrone Amanida de quinoa

Lluç amb llimona Ous al plat Dits de formatge Hamburguesa vegetal

Fruita Fruita Fruita Iogurt

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Llentíes estofades amb verdures i 

arròs integral

Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals al pesto Crema de carbassa amb virutes de 

ceba

Amanida de kartoffeln amb 

salsitxes de frankfurt

Croquetes de bacallà amb barreja 

d'enciams i olives

Cap de llom a la planxa amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Estofat de gall dindi amb pèsols, 

pastanaga i xampinyons

Flannkuchen ( amb nata,  ceba i 

bacon )

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Pastis de xocolata Selva Negra

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita de formatge Galets amb xoriço gratinats Conill a l'allet Salmó a la taronja Mini pizzas

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

Arròs de tres colors amb bròquil, 

pastanaga i coliflor

Crema de verdures d´hivern amb 

crostons de pa torrat

Macarrons amb tomàquet i 

formatge ratllat

Sopa de brou amb estrelletes Cigrons saltejats amb tomàquet i 

ceba 

Truita francesa  amb enciam i 

olives negres

Hamburguesa d'au a la planxa amb 

enciam,blat de moro i soja

Rap enfarinat amb enciam i 

pastanaga ratllada

Llom a l'allet amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Escalopa de pollastre amb 

carbassó arrebossat

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus saltejats amb verdures Llenties amanides Bròquil amb patata Trinxat de la Cerdanya

Llenguado al forn Gall dindi al curri Croquetes vegetals Truita de pernil Lluç amb salsa verda

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa d'escudella amb col i galets Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures amb encenalls 

de formatge ratllat

Estofat de vedella amb asortiment  

de bolets

Espirals amb sofregit de verdures,  

tomàquet i soja 

Pit de gall dindi arrebossat amb 

enciam i blat de moro

Truita de butifarra d´ou amb 

mesclum d'enciams, cherris i olives

Lluç empanat amb amanida 

variada d´enciams i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de llentia vermella Carpaccio de carbassó Llacets al pesto Amanida amb magrana

Ous farcits Pollastre rostit Tonyina amb llimona Llom amb amanida Truita de farina de cigró

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

FESTA

Bressa de verdures

Pollastre farcit Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Iogurt Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

BASAL

FEBRER 

2022

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou amb galets Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros amb crostons de 

pa torrat 

Escalopa de vedella amb enciam i 

tomàquet cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Pernilets de pollastre al forn amb 

patata panadera i ceba

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots amb romesco Arròs pilaf Sopa minestrone Amanida de quinoa

Lluç amb llimona Ous al plat Dits de formatge Hamburguesa vegetal

Fruita Fruita Fruita Iogurt

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Llentíes estofades amb verdures i 

arròs integral

Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals al pesto Crema de carbassa amb virutes de 

ceba

Amanida de kartoffeln amb 

salsitxes de frankfurt

Croquetes de bacallà amb barreja 

d'enciams i olives

Cap de llom a la planxa amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Estofat de gall dindi amb pèsols, 

pastanaga i xampinyons

Flannkuchen ( amb nata,  ceba i 

bacon )

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Pastis de xocolata Selva Negra

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita de formatge Galets amb xoriço gratinats Conill a l'allet Salmó a la taronja Mini pizzas

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

Arròs de tres colors amb bròquil, 

pastanaga i coliflor

Crema de verdures d´hivern amb 

crostons de pa torrat

Macarrons amb tomàquet i 

formatge ratllat

Sopa de brou amb estrelletes Cigrons saltejats amb tomàquet i 

ceba 

Truita francesa  amb enciam i 

olives negres

Hamburguesa d'au a la planxa amb 

enciam,blat de moro i soja

Rap enfarinat amb enciam i 

pastanaga ratllada

Llom a l'allet amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Escalopa de pollastre amb 

carbassó arrebossat

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus saltejats amb verdures Llenties amanides Bròquil amb patata Trinxat de la Cerdanya

Llenguado al forn Gall dindi al curri Croquetes vegetals Truita de pernil Lluç amb salsa verda

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa d'escudella amb col i galets Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures amb encenalls 

de formatge ratllat

Estofat de vedella amb asortiment  

de bolets

Espirals amb sofregit de verdures,  

tomàquet i soja 

Pit de gall dindi arrebossat amb 

enciam i blat de moro

Truita de butifarra d´ou amb 

mesclum d'enciams, cherris i olives

Lluç empanat amb amanida 

variada d´enciams i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de llentia vermella Carpaccio de carbassó Llacets al pesto Amanida amb magrana

Ous farcits Pollastre rostit Tonyina amb llimona Llom amb amanida Truita de farina de cigró

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

FESTA

Bressa de verdures

Pollastre farcit Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Iogurt Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FEBRER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

BASAL NO 

HALAL Dinar

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou amb galets Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros amb crostons de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Escalopa de vedella amb enciam i 

tomàquet cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Pernilets de pollastre al forn amb 

patata panadera i ceba

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots amb romesco Arròs especiat Sopa minestrone Amanida de quinoa

Lluç amb llimona Ous al plat Peix a la planxa Hamburguesa vegetal

Fruita Fruita Fruita Fruita

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Llentíes estofades amb verdures i 

arròs integral

Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals amb alfàbrega 

(s/formatge)

Crema de carbassa amb virutes de 

ceba (s/llet ni derivats)

Amanida de kartoffeln amb 

salsitxes de frankfurt (s/lactosa)

Peix al forn amb barreja 

d'enciams i olives

Cap de llom a la planxa amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Estofat de gall dindi amb pèsols, 

pastanaga i xampinyons

Flannkuchen (ceba i bacon) 

(s/formatge ni derivats)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita francesa Galets amb xoriço Conill a l'allet Salmó a la taronja Mini pizzas (s/formatge)

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

Arròs de tres colors amb bròquil, 

pastanaga i coliflor

Crema de verdures d´hivern amb crostons 

de pa torrat (s/llet ni derivats)
Macarrons amb tomàquet 

(s/formatge)

Sopa de brou amb estrelletes Cigrons saltejats amb tomàquet i 

ceba 

Truita francesa  amb enciam i 

olives negres

Hamburguesa d'au a la planxa amb 

enciam,blat de moro i soja

Rap enfarinat amb enciam i 

pastanaga ratllada

Llom a l'allet amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Escalopa de pollastre amb 

carbassó arrebossat

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus saltejats amb verdures Llenties amanides Bròquil amb patata Trinxat de la Cerdanya

Llenguado al forn Gall dindi al curri Croquetes vegenes Truita de pernil Lluç amb salsa verda

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa d'escudella amb col i galets Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures (s/llet ni 

derivats)

Estofat de vedella amb asortiment  

de bolets

Espirals amb sofregit de verdures, 

tomàquet i soja (s/formatge)

Pit de gall dindi arrebossat amb 

enciam i blat de moro

Truita francesa amb mesclum 

d'enciams, cherris i olives

Lluç empanat amb amanida 

variada d´enciams i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de llentia vermella Carpaccio de carbassó Llacets amb alfàbrega Amanida amb magrana

Ous farcits Pollastre rostit Tonyina amb llimona Llom amb amanida Truita de farina de cigró

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

FESTA

Bressa de verdures

Pollastre farcit Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Fruita Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FEBRER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

BASAL      

NO HALAL       

NO 

LACTOSA

Dinar

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou d'au amb galets Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros amb crostons de 

pa torrat 

Escalopa de vedella amb enciam i 

tomàquet cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Pernilets de pollastre al forn amb 

patata panadera i ceba

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots amb romesco Arròs pilaf Sopa de verdures Amanida de quinoa

Lluç amb llimona Ous al plat Dits de formatge Hamburguesa vegetal

Fruita Fruita Fruita Iogurt

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Llentíes estofades amb verdures i 

arròs integral

Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals al pesto Crema de carbassa amb virutes de 

ceba

Amanida de kartoffeln 

(s/frankfurt)

Croquetes de bacallà amb barreja 

d'enciams i olives

Bistec vedella a la planxa amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Estofat de gall dindi amb pèsols, 

pastanaga i xampinyons

Flannkuchen ( amb nata,ceba i 

verdures ) (s/bacon)

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Pastis de xocolata Selva Negra

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita de formatge Galets amb verduretes gratinats Conill a l'allet Salmó a la taronja Mini pizzas vegetals

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

Arròs de tres colors amb bròquil, 

pastanaga i coliflor

Crema de verdures d´hivern amb 

crostons de pa torrat

Macarrons amb tomàquet i 

formatge ratllat

Sopa de brou d'au amb estrelletes Cigrons saltejats amb tomàquet i 

ceba 

Truita francesa  amb enciam i 

olives negres

Hamburguesa d'au a la planxa amb 

enciam,blat de moro i soja

Rap enfarinat amb enciam i 

pastanaga ratllada

Gall dindi a l'allet amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Escalopa de pollastre amb 

carbassó arrebossat

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus saltejats amb verdures Llenties amanides Bròquil amb patata Trinxat de col i patata

Llenguado al forn Gall dindi al curri Croquetes vegetals Truita francesa Lluç amb salsa verda

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa d'au amb col i galets Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures amb encenalls 

de formatge ratllat

Estofat de vedella amb asortiment  

de bolets

Espirals amb sofregit de verdures, 

tomàquet i soja 

Pit de gall dindi arrebossat amb 

enciam i blat de moro

Truita francesa amb mesclum 

d'enciams, cherris i olives

Lluç empanat amb amanida 

variada d´enciams i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de llentia vermella Carpaccio de carbassó Llacets al pesto Amanida amb magrana

Ous farcits Pollastre rostit Tonyina amb llimona Bistec vedella Truita de farina de cigró

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

FESTA

Bressa de verdures

Pollastre farcit Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Iogurt Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FEBRER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

NO PORC
Dinar

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou d'au amb galets Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros amb crostons de 

pa torrat 

Escalopa de vedella amb enciam i 

tomàquet cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Pernilets de pollastre al forn amb 

patata panadera i ceba

Iogurt natural Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi)
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots amb romesco Arròs pilaf Sopa de verdures Amanida de quinoa

Lluç amb llimona Ous al plat Dits de formatge Hamburguesa vegetal

Fruita Fruita Fruita Iogurt

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Llentíes estofades amb verdures i 

arròs integral

Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals al pesto Crema de carbassa amb virutes de 

ceba

Amanida de kartoffeln 

(s/frankfurt)

Croquetes de bacallà amb barreja 

d'enciams i olives

Bistec vedella a la planxa amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Estofat de gall dindi amb pèsols, 

pastanaga i xampinyons

Flannkuchen ( amb nata,ceba i 

verdures ) (s/bacon)

Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Iogurt natural Fruita del temps (no kiwi) Pastis de xocolata Selva Negra

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita de formatge Galets amb verduretes gratinats Conill a l'allet Salmó a la taronja Mini pizzas vegetals

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

Arròs de tres colors amb bròquil, 

pastanaga i coliflor

Crema de verdures d´hivern amb 

crostons de pa torrat

Macarrons amb tomàquet i 

formatge ratllat

Sopa de brou d'au amb estrelletes Cigrons saltejats amb tomàquet i 

ceba 

Truita francesa  amb enciam i 

olives negres

Hamburguesa d'au a la planxa amb 

enciam,blat de moro i soja

Rap enfarinat amb enciam i 

pastanaga ratllada

Gall dindi a l'allet amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Escalopa de pollastre amb 

carbassó arrebossat

Fruita del temps (no kiwi) Iogurt natural Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi)
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus saltejats amb verdures Llenties amanides Bròquil amb patata Trinxat de col i patata

Llenguado al forn Gall dindi al curri Croquetes vegetals Truita francesa Lluç amb salsa verda

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa d'au amb col i galets Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures amb encenalls 

de formatge ratllat

Estofat de vedella amb asortiment  

de bolets

Espirals amb sofregit de verdures, 

tomàquet i soja 

Pit de gall dindi arrebossat amb 

enciam i blat de moro

Truita francesa amb mesclum 

d'enciams, cherris i olives

Lluç empanat amb amanida 

variada d´enciams i pastanaga

Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Iogurt natural Fruita del temps (no kiwi)
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de llentia vermella Carpaccio de carbassó Llacets al pesto Amanida amb magrana

Ous farcits Pollastre rostit Tonyina amb llimona Bistec vedella Truita de farina de cigró

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

FESTA

Bressa de verdures

Pollastre farcit Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Iogurt Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FEBRER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

NO PORC 

NO KIWI Dinar

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou d'au amb galets Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros amb crostons de 

pa torrat 

Escalopa de vedella amb enciam i 

tomàquet cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Pernilets de pollastre al forn amb 

patata panadera i ceba

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots amb romesco Arròs pilaf Sopa de verdures Amanida de quinoa

Lluç amb llimona Ous al plat Dits de formatge Hamburguesa vegetal

Fruita Fruita Fruita Iogurt

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Arròs integral amb verduretes Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals al pesto Crema de carbassa amb virutes de 

ceba

Amanida de kartoffeln 

(s/frankfurt)

Croquetes de bacallà amb barreja 

d'enciams i olives

Bistec vedella a la planxa amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Estofat de gall dindi amb pèsols, 

pastanaga i xampinyons

Flannkuchen ( amb nata,ceba i 

verdures ) (s/bacon)

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Pastis de xocolata Selva Negra

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita de formatge Galets amb verduretes gratinats Conill a l'allet Salmó a la taronja Mini pizzas vegetals

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

Arròs de tres colors amb bròquil, 

pastanaga i coliflor

Crema de verdures d´hivern amb 

crostons de pa torrat

Macarrons amb tomàquet i 

formatge ratllat

Sopa de brou d'au amb estrelletes Cigrons saltejats amb tomàquet i 

ceba 

Truita francesa  amb enciam i 

olives negres

Hamburguesa d'au a la planxa amb 

enciam,blat de moro i soja

Rap enfarinat amb enciam i 

pastanaga ratllada

Gall dindi a l'allet amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Escalopa de pollastre amb 

carbassó arrebossat

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus saltejats amb verdures Cigrons amanits Bròquil amb patata Trinxat de col i patata

Llenguado al forn Gall dindi al curri Croquetes vegetals Truita francesa Lluç amb salsa verda

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa d'au amb col i galets Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures amb encenalls 

de formatge ratllat

Estofat de vedella amb asortiment  

de bolets

Espirals amb sofregit de verdures, 

tomàquet i soja 

Pit de gall dindi arrebossat amb 

enciam i blat de moro

Truita francesa amb mesclum 

d'enciams, cherris i olives

Lluç empanat amb amanida 

variada d´enciams i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de cigrons Carpaccio de carbassó Llacets al pesto Amanida amb magrana

Ous farcits Pollastre rostit Tonyina amb llimona Bistec vedella Truita de farina de cigró

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

FESTA

Bressa de verdures

Pollastre farcit Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Iogurt Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FEBRER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

NO PORC 

NO 

LLENTIES
Dinar

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou vegetal amb galets Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros amb crostons de 

pa torrat 

Truita francesa amb enciam i 

tomàquet cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Peix al forn amb patata panadera 

i ceba

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots amb romesco Arròs pilaf Sopa de verdures Amanida de quinoa

Lluç amb llimona Ous al plat Dits de formatge Hamburguesa vegetal

Fruita Fruita Fruita Iogurt

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Llentíes estofades amb verdures i 

arròs integral

Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals al pesto Crema de carbassa amb virutes de 

ceba

Amanida de kartoffeln 

(s/frankfurt)

Croquetes de bacallà amb barreja 

d'enciams i olives

Hamburguesa vegetal amb enciam i 

pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Peix a la planxa amb amanida Flannkuchen ( amb nata,ceba i 

verdures ) (s/bacon)

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Pastis de xocolata Selva Negra

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita de formatge Galets amb verduretes gratinats Tofu a l'allet Salmó a la taronja Mini pizzas vegetals

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

Arròs de tres colors amb bròquil, 

pastanaga i coliflor

Crema de verdures d´hivern amb 

crostons de pa torrat

Macarrons amb tomàquet i 

formatge ratllat

Sopa de brou vegetal amb 

estrelletes

Cigrons saltejats amb tomàquet i 

ceba 

Truita francesa amb enciam i 

olives negres

Hamburguesa vegetal a la planxa 

amb enciam,blat de moro i soja

Rap enfarinat amb enciam i 

pastanaga ratllada

Truita francesa amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Peix al forn amb carbassó 

arrebossat

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus saltejats amb verdures Llenties amanides Bròquil amb patata Trinxat de col i patata

Llenguado al forn Heura al curri Croquetes vegetals Truita francesa Lluç amb salsa verda

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa vegetal amb col i galets Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures amb encenalls 

de formatge ratllat

Truita francesa amb amanida Espirals amb sofregit de verdures,  

tomàquet i soja 

Peix arrebossat amb enciam i blat 

de moro

Truita francesa amb mesclum 

d'enciams, cherris i olives

Lluç empanat amb amanida 

variada d´enciams i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de llentia vermella Carpaccio de carbassó Llacets al pesto Amanida amb magrana

Ous farcits Seità rostit Tonyina amb llimona Hummus amb crudités Truita de farina de cigró

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

FESTA

Bressa de verdures

Wrap vegetal Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Iogurt Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FEBRER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

NO CARN
Dinar

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou amb galets Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros amb crostons de 

pa torrat 

Escalopa de vedella amb enciam i 

tomàquet cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Pernilets de pollastre al forn amb 

patata panadera i ceba

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots amb romesco Arròs pilaf Sopa minestrone Amanida de quinoa

Tofu amb llimona Ous al plat Dits de formatge Hamburguesa vegetal

Fruita Fruita Fruita Iogurt

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Llentíes estofades amb verdures i 

arròs integral

Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals al pesto Crema de carbassa amb virutes de 

ceba

Amanida de kartoffeln amb 

salsitxes de frankfurt

Croquetes vegetals amb barreja 

d'enciams i olives

Cap de llom a la planxa amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Estofat de gall dindi amb pèsols, 

pastanaga i xampinyons

Flannkuchen (amb nata,  ceba i 

bacon)

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Pastis de xocolata Selva Negra

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita de formatge Galets amb xoriço gratinats Conill a l'allet Tofu a la taronja Mini pizzas

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

Arròs de tres colors amb bròquil, 

pastanaga i coliflor

Crema de verdures d´hivern amb 

crostons de pa torrat

Macarrons amb tomàquet i 

formatge ratllat

Sopa de brou amb estrelletes Cigrons saltejats amb tomàquet i 

ceba 

Truita francesa  amb enciam i 

olives negres

Hamburguesa d'au a la planxa amb 

enciam,blat de moro i soja

Truita francesa amb enciam i 

pastanaga ratllada

Llom a l'allet amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Escalopa de pollastre amb 

carbassó arrebossat

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus saltejats amb verdures Llenties amanides Bròquil amb patata Trinxat de la Cerdanya

Pollastre a l'ast Gall dindi al curri Croquetes vegetals Truita de pernil Torrada amb hummus de pèsol

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa d'escudella amb col i galets Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures amb encenalls 

de formatge ratllat

Estofat de vedella amb asortiment  

de bolets

Espirals amb sofregit de verdures,  

tomàquet i soja 

Pit de gall dindi arrebossat amb 

enciam i blat de moro

Truita de butifarra d´ou amb 

mesclum d'enciams, cherris i olives

Pollastre arrebossat amb amanida 

variada d´enciams i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de llentia vermella Carpaccio de carbassó Llacets al pesto Amanida amb magrana

Ous farcits Pollastre rostit Tofu amb llimona Llom amb amanida Truita de farina de cigró

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

FESTA

Bressa de verdures

Pollastre farcit Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Iogurt Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FEBRER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

NO PEIX
Dinar

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou amb galets Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros amb crostons de 

pa torrat 

Vedella amb enciam i tomàquet 

cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Pernilets de pollastre al forn amb 

patata panadera i ceba

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots amb romesco Arròs pilaf Sopa minestrone Amanida de quinoa

Lluç amb llimona Ous al plat Dits de formatge Hamburguesa de llegum

Fruita Fruita Fruita Iogurt

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Llentíes estofades amb verdures i 

arròs integral

Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals al pesto Crema de carbassa amb virutes de 

ceba

Amanida de kartoffeln amb 

salsitxes de frankfurt

Peix al forn amb barreja 

d'enciams i olives

Cap de llom a la planxa amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Estofat de gall dindi amb pèsols, 

pastanaga i xampinyons

Flannkuchen ( amb nata,  ceba i 

bacon )

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita de formatge Galets amb xoriço gratinats Conill a l'allet Salmó a la taronja Mini pizzas cassolanes

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

Arròs de tres colors amb bròquil, 

pastanaga i coliflor

Crema de verdures d´hivern amb 

crostons de pa torrat

Macarrons amb tomàquet i 

formatge ratllat

Sopa de brou amb estrelletes Cigrons saltejats amb tomàquet i 

ceba 

Truita francesa  amb enciam i 

olives negres

Hamburguesa d'au a la planxa amb 

enciam,blat de moro i soja

Rap planxa amb enciam i 

pastanaga ratllada

Llom a l'allet amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Pollastre amb carbassó a la 

planxa

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus saltejats amb verdures Llenties amanides Bròquil amb patata Trinxat de la Cerdanya

Llenguado al forn Gall dindi al curri Heura saltejada Truita de pernil Lluç amb salsa verda

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa d'escudella amb col i galets Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures amb encenalls 

de formatge ratllat

Estofat de vedella amb asortiment  

de bolets

Espirals amb sofregit de verdures,  

tomàquet i soja 

Pit de gall dindi planxa amb 

enciam i blat de moro

Truita francesa amb mesclum 

d'enciams, cherris i olives

Lluç al forn amb amanida variada 

d´enciams i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de llentia vermella Carpaccio de carbassó Llacets al pesto Amanida amb magrana

Ous farcits Pollastre rostit Tonyina amb llimona Llom amb amanida Truita de farina de cigró

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

FESTA

Bressa de verdures

Pollastre farcit Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Iogurt Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FEBRER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

NO OLI DE 

PALMA NI 

COCO
Dinar

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou amb galets 

(s/gluten)

Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros (s/crostons) 

(s/llet ni derivats)

Vedella amb enciam i tomàquet 

cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Pernilets de pollastre al forn amb 

patata panadera i ceba

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots amb romesco Arròs especiat Sopa de verdures Amanida de quinoa

Lluç amb llimona Ous al plat Peix a la planxa Hamburguesa vegetal

Fruita Fruita Fruita Fruita

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Llentíes estofades amb verdures i 

arròs integral

Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals amb alfàbrega 

(s/formatge) (s/gluten)

Crema de carbassa amb virutes de ceba 

(s/llet ni derivats) (s/crostons)

Amanida de kartoffeln amb salsitxes de 

frankfurt (s/lactosa) (s/gluten)

Peix al forn amb barreja 

d'enciams i olives

Cap de llom a la planxa amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Estofat de gall dindi amb pèsols, 

pastanaga i xampinyons

Flannkuchen (ceba i bacon) (s/formatge ni 

derivats) (farina s/gluten)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita francesa Galets s/gluten amb xoriço Conill a l'allet Salmó a la taronja Ous estrellats

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

Arròs de tres colors amb bròquil, 

pastanaga i coliflor

Crema de verdures d´hivern 

(s/crostons) (s/llet ni derivats)

Macarrons amb tomàquet 

(s/formatge) (s/gluten)

Sopa de brou amb estrelletes 

(s/gluten)

Cigrons saltejats amb tomàquet i 

ceba 

Truita francesa  amb enciam i 

olives negres

Hamburguesa d'au a la planxa amb 

enciam,blat de moro i soja

Rap a la planxa amb enciam i 

pastanaga ratllada

Llom a l'allet amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Pollastre amb carbassó a la 

planxa

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus d'arròs saltejats Llenties amanides Bròquil amb patata Trinxat de la Cerdanya

Llenguado al forn Gall dindi al curri Pollastre Truita de pernil Lluç amb salsa verda

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa d'escudella amb col i galets 

(s/gluten)

Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures (s/crostons) 

(s/llet ni derivats)

Estofat de vedella amb asortiment  

de bolets

Espirals amb sofregit de verdures, 

tomàquet i soja (s/formatge) (s/gluten)
Pit de gall dindi planxa amb 

enciam i blat de moro

Truita francesa amb mesclum 

d'enciams, cherris i olives

Lluç al forn amb amanida variada 

d´enciams i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de llentia vermella Carpaccio de carbassó Llacets s/gluten amb alfàbrega Amanida amb magrana

Ous farcits Pollastre rostit Tonyina amb llimona Llom amb amanida Truita de farina de cigró

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

FESTA

Bressa de verdures

Pollastre farcit Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Fruita Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FEBRER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

NO 

LACTOSA 

NO GLUTEN
Dinar

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou amb galets Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros amb crostons de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Escalopa de vedella amb enciam i 

tomàquet cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Pernilets de pollastre al forn amb 

patata panadera i ceba

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots amb romesco Arròs especiat Sopa minestrone Amanida de quinoa

Lluç amb llimona Ous al plat Peix a la planxa Hamburguesa vegetal

Fruita Fruita Fruita Fruita

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Llentíes estofades amb verdures i 

arròs integral

Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals amb alfàbrega 

(s/formatge)

Crema de carbassa amb virutes de 

ceba (s/llet ni derivats)

Amanida de kartoffeln amb 

salsitxes de frankfurt (s/lactosa)

Peix al forn amb barreja 

d'enciams i olives

Cap de llom a la planxa amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Estofat de gall dindi amb pèsols, 

pastanaga i xampinyons

Flannkuchen (ceba i bacon) 

(s/formatge ni derivats)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita francesa Galets amb xoriço Conill a l'allet Salmó a la taronja Mini pizzas (s/formatge)

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

Arròs de tres colors amb bròquil, 

pastanaga i coliflor

Crema de verdures d´hivern amb crostons 

de pa torrat (s/llet ni derivats)
Macarrons amb tomàquet 

(s/formatge)

Sopa de brou amb estrelletes Cigrons saltejats amb tomàquet i 

ceba 

Truita francesa  amb enciam i 

olives negres

Hamburguesa d'au a la planxa amb 

enciam,blat de moro i soja

Rap enfarinat amb enciam i 

pastanaga ratllada

Llom a l'allet amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Escalopa de pollastre amb 

carbassó arrebossat

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus saltejats amb verdures Llenties amanides Bròquil amb patata Trinxat de la Cerdanya

Llenguado al forn Gall dindi al curri Croquetes vegenes Truita de pernil Lluç amb salsa verda

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa d'escudella amb col i galets Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures (s/llet ni 

derivats)

Estofat de vedella amb asortiment  

de bolets

Espirals amb sofregit de verdures, 

tomàquet i soja (s/formatge)

Pit de gall dindi arrebossat amb 

enciam i blat de moro

Truita francesa amb mesclum 

d'enciams, cherris i olives

Lluç empanat amb amanida 

variada d´enciams i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de llentia vermella Carpaccio de carbassó Llacets amb alfàbrega Amanida amb magrana

Ous farcits Pollastre rostit Tonyina amb llimona Llom amb amanida Truita de farina de cigró

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

FESTA

Bressa de verdures

Pollastre farcit Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Fruita Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FEBRER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

NO 

PROTEÏNA 

DE LA LLET
Dinar

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou amb galets Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros amb crostons de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Escalopa de vedella amb enciam i 

tomàquet cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Pernilets de pollastre al forn amb 

patata panadera i ceba

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots en tempura Arròs especiat Sopa minestrone Amanida de quinoa

Lluç amb llimona Ous al plat Peix a la planxa Hamburguesa vegetal

Fruita Fruita Fruita Fruita

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Llentíes estofades amb verdures i 

arròs integral

Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals amb alfàbrega 

(s/formatge)

Crema de carbassa amb virutes de 

ceba (s/llet ni derivats)

Amanida de kartoffeln amb 

salsitxes de frankfurt (s/lactosa)

Peix al forn amb barreja 

d'enciams i olives

Cap de llom a la planxa amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Estofat de gall dindi amb pèsols, 

pastanaga i xampinyons

Flannkuchen (ceba i bacon) 

(s/formatge ni derivats)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita francesa Galets amb xoriço Conill a l'allet Salmó a la taronja Mini pizzas (s/formatge)

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2 15/2 16/2 17/2 18/2
Crema de verdures d´hivern amb crostons 

de pa torrat (s/llet ni derivats)
Macarrons amb tomàquet 

(s/formatge)

Sopa de brou amb estrelletes Cigrons saltejats amb tomàquet i 

ceba 

FESTA Hamburguesa d'au a la planxa amb 

enciam,blat de moro i soja

Rap enfarinat amb enciam i 

pastanaga ratllada

Llom a l'allet amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Escalopa de pollastre amb 

carbassó arrebossat

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus saltejats amb verdures Llenties amanides Bròquil amb patata Trinxat de la Cerdanya

Llenguado al forn Gall dindi al curri Pollastre Truita de pernil Lluç amb salsa verda

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa d'escudella amb col i galets Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures (s/llet ni 

derivats)

Estofat de vedella amb asortiment  

de bolets

Espirals amb sofregit de verdures, 

tomàquet i soja (s/formatge)

Pit de gall dindi arrebossat amb 

enciam i blat de moro

Truita francesa amb mesclum 

d'enciams, cherris i olives

Lluç empanat amb amanida 

variada d´enciams i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de llentia vermella Carpaccio de carbassó Llacets amb alfàbrega Amanida amb magrana

Ous farcits Pollastre rostit Tonyina amb llimona Llom amb amanida Truita de farina de cigró

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

Crema de llegums amb pipes de 

carbassa (s/llet ni derivats)

Truita de tonyina amb enciam i 

olives

Fruita del temps
kcal 645 prot 35 hc 76 lip 17

Bressa de verdures

Pollastre farcit Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Fruita Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FEBRER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

NO PLV, NO 

FRUITS 

SECS
Dinar

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou amb galets Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros amb crostons de 

pa torrat 

Escalopa de vedella amb enciam i 

tomàquet cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Pernilets de pollastre al forn amb 

patata panadera i ceba

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots en tempura Arròs pilaf Sopa minestrone Amanida de quinoa

Lluç amb llimona Ous al plat Dits de formatge Hamburguesa vegetal

Fruita Fruita Fruita Iogurt

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Llentíes estofades amb verdures i 

arròs integral

Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals amb alfàbrega Crema de carbassa amb virutes de 

ceba

Amanida de kartoffeln amb 

salsitxes de frankfurt

Peix al forn amb barreja 

d'enciams i olives

Cap de llom a la planxa amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Estofat de gall dindi amb pèsols, 

pastanaga i xampinyons

Flannkuchen ( amb nata,  ceba i 

bacon )

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita de formatge Galets amb xoriço gratinats Conill a l'allet Salmó a la taronja Mini pizzas

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

Arròs de tres colors amb bròquil, 

pastanaga i coliflor

Crema de verdures d´hivern amb 

crostons de pa torrat

Macarrons amb tomàquet i 

formatge ratllat

Sopa de brou amb estrelletes Cigrons saltejats amb tomàquet i 

ceba 

Truita francesa  amb enciam i 

olives negres

Hamburguesa d'au a la planxa amb 

enciam,blat de moro i soja

Rap enfarinat amb enciam i 

pastanaga ratllada

Llom a l'allet amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Escalopa de pollastre amb 

carbassó arrebossat

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus saltejats amb verdures Llenties amanides Bròquil amb patata Trinxat de la Cerdanya

Llenguado al forn Gall dindi al curri Pollastre Truita de pernil Lluç amb salsa verda

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa d'escudella amb col i galets Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures amb encenalls 

de formatge ratllat

Estofat de vedella amb asortiment  

de bolets

Espirals amb sofregit de verdures,  

tomàquet i soja 

Pit de gall dindi arrebossat amb 

enciam i blat de moro

Truita de butifarra d´ou amb 

mesclum d'enciams, cherris i olives

Lluç empanat amb amanida 

variada d´enciams i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de llentia vermella Carpaccio de carbassó Llacets amb alfàbrega Amanida amb magrana

Ous farcits Pollastre rostit Tonyina amb llimona Llom amb amanida Truita de farina de cigró

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

FESTA

Bressa de verdures

Pollastre farcit Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Iogurt Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FEBRER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

NO FRUITS 

SECS Dinar

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou amb galets Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros (s/crostons)

Vedella amb enciam i tomàquet 

cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Pernilets de pollastre al forn amb 

patata panadera i ceba

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots amb romesco Arròs especiat Sopa de verdures Amanida de quinoa

Lluç amb llimona Ous al plat Peix a la planxa Hamburguesa vegetal

Fruita Fruita Fruita Iogurt

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Llentíes estofades amb verdures i 

arròs integral

Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals al pesto Crema de carbassa amb virutes de 

ceba (s/crostons)

Amanida de kartoffeln 

(s/frankfurt)

Peix al forn amb barreja 

d'enciams i olives

Cap de llom a la planxa amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Estofat de gall dindi amb pèsols, 

pastanaga i xampinyons

Flannkuchen (amb verdures) 

(s/nata ni bacon)

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Pastis de xocolata Selva Negra

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita francesa Galets amb verduretes Conill a l'allet Salmó a la taronja Ous al plat

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

Arròs de tres colors amb bròquil, 

pastanaga i coliflor

Crema de verdures d´hivern 

(s/crostons)

Macarrons amb tomàquet i 

formatge ratllat

Sopa de brou amb estrelletes Cigrons saltejats amb tomàquet i 

ceba 

Truita francesa  amb enciam i 

olives negres

Hamburguesa d'au a la planxa amb 

enciam,blat de moro i soja

Rap planxa amb enciam i 

pastanaga ratllada

Llom a l'allet amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Pollastre amb carbassó a la 

planxa

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus saltejats amb verdures Llenties amanides Bròquil amb patata Trinxat de col i patata

Llenguado al forn Gall dindi al curri Pollastre Truita de pernil Lluç amb salsa verda

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa d'escudella amb col i galets Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures amb encenalls de 

formatge ratllat (s/crostons)

Estofat de vedella amb asortiment  

de bolets

Espirals amb sofregit de verdures, 

tomàquet i soja 

Pit de gall dindi a la planxa amb 

enciam i blat de moro

Truita francesa amb mesclum 

d'enciams, cherris i olives

Lluç al forn amb amanida variada 

d´enciams i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de llentia vermella Carpaccio de carbassó Llacets al pesto Amanida amb magrana

Truita francesa Pollastre rostit Tonyina amb llimona Llom amb amanida Truita de farina de cigró

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

FESTA

Bressa de verdures

Pollastre farcit Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Iogurt Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FEBRER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

HIPOCALÒRICA
Dinar

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou vegetal amb galets Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros amb crostons de 

pa torrat 

Tofu a la planxa amb enciam i 

tomàquet cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Hamburguesa vegetal amb patata 

panadera i ceba

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots amb romesco Arròs pilaf Sopa de verdures Amanida de quinoa

Llegums Ous al plat Dits de formatge Hamburguesa vegetal

Fruita Fruita Fruita Iogurt

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Llentíes estofades amb verdures i 

arròs integral

Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals al pesto Crema de carbassa amb virutes de 

ceba

Amanida de kartoffeln 

(s/frankfurt)

Croquetes vegetals amb barreja 

d'enciams i olives

Tofu a la planxa amb enciam i 

pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Estofat de seità amb pèsols, 

pastanaga i xampinyons

Flannkuchen ( amb nata, ceba i 

verdures ) (s/bacon)

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Pastis de xocolata Selva Negra

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita de formatge Galets amb verdures gratinats Tofu a l'allet Ous Mini pizzas

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

Arròs de tres colors amb bròquil, 

pastanaga i coliflor

Crema de verdures d´hivern amb 

crostons de pa torrat

Macarrons amb tomàquet i 

formatge ratllat

Sopa de brou vegetal amb 

estrelletes

Verdura de temporada amb 

patata

Truita francesa amb enciam i 

olives negres

Hamburguesa vegetal amb 

enciam,blat de moro i soja

Truita francesa amb enciam i 

pastanaga ratllada

Tofu a l'allet amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Cigrons saltejats amb tomàquet, 

ceba i arròs

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus saltejats amb verdures Llenties amanides Bròquil amb patata Trinxat de col i patata

Tofu a la planxa Ous Croquetes vegetals Truita francesa Heura al curri

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa vegetal amb col i galets Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures amb encenalls 

de formatge ratllat

Estofat de seità amb asortiment  

de bolets

Espirals amb sofregit de verdures, 

tomàquet i soja 

Hamburguesa vegetal amb enciam 

i blat de moro

Truita francesa amb mesclum 

d'enciams, cherris i olives

Tofu a la planxa amb amanida 

variada d´enciams i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de verdures Carpaccio de carbassó Llacets al pesto Amanida amb magrana

Ous farcits Llegums saltejades Tofu amb llimona Hummus amb crudités Truita de farina de cigró

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

FESTA

Bressa de verdures

Wrap vegetal Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Iogurt Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FEBRER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

OVOLACTOVEGETARIÀ
Dinar

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/2 2/2 3/2 4/2

Sopa de brou amb galets Mongeta tendra amb patates Arròs amb tomàquet Crema de porros amb crostons de 

pa torrat 

Vedella amb enciam i tomàquet 

cherrys

Cigrons amb carbassa i porro Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i tomàquet

Pernilets de pollastre al forn amb 

patata panadera i ceba

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 701,25 prot 33,61 hc 68,84 lip 18,58 kcal 778,73 prot 26,52 hc124,85 lip 15,71 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54

Calçots amb romesco Arròs pilaf Sopa minestrone Amanida de quinoa

Lluç amb llimona Ous al plat Peix a la planxa Hamburguesa vegetal

Fruita Fruita Fruita Iogurt

7/2 8/2 9/2 10/2 JORNADA ALEMANA  11/2

Llentíes estofades amb verdures i 

arròs integral

Bledes i patates saltejats amb all 

i oli d'oliva

Espirals integrals al pesto Crema de carbassa amb virutes de 

ceba

Amanida de kartoffeln amb 

salsitxes de frankfurt

Peix al forn amb barreja 

d'enciams i olives

Cap de llom a la planxa amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita de carbassó amb tomàquet 

natural i olives negres amanits

Estofat de gall dindi amb pèsols, 

pastanaga i xampinyons

Flannkuchen ( amb nata,  ceba i 

bacon )

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Pastis de xocolata Selva Negra

kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 660,40 prot 37,25 hc 57,34 lip 21,54 kcal 729 prot 31 hc 53 lip 43 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04

Col i moniato rostit Xampinyons amb all i julivert Arròs amb espàrrecs i porro Mongeta blanca amb verduretes Amanida verda

Truita de formatge Galets amb xoriço gratinats Conill a l'allet Salmó a la taronja Mini pizzas

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

14/2 15/2 16/2 17/2 18/2

Arròs de tres colors amb bròquil, 

pastanaga i coliflor

Crema de verdures d´hivern amb 

crostons de pa torrat

Macarrons amb tomàquet i 

formatge ratllat

Sopa de brou amb estrelletes Cigrons saltejats amb tomàquet i 

ceba 

Truita francesa  amb enciam i 

olives negres

Hamburguesa d'au a la planxa amb 

enciam,blat de moro i soja

Rap planxa amb enciam i 

pastanaga ratllada

Llom a l'allet amb enciam, 

remolatxa ratllada i olives

Pollastre amb carbassó a la 

planxa

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 671,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99

Verduretes al forn Fideus saltejats amb verdures Llenties amanides Bròquil amb patata Trinxat de la Cerdanya

Llenguado al forn Gall dindi al curri Pollastre Truita de pernil Lluç amb salsa verda

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/2 22/2 23/2 "DIJOUS LLARDER"       24/2 25/2

Sopa d'escudella amb col i galets Espinacs amb patates saltejats Arròs amb verdures Mongetes seques estofades Puré de verdures amb encenalls 

de formatge ratllat

Estofat de vedella amb asortiment  

de bolets

Espirals amb sofregit de verdures,  

tomàquet i soja 

Pit de gall dindi planxa amb 

enciam i blat de moro

Truita de patata amb mesclum 

d'enciams, cherris i olives

Lluç al forn amb amanida variada 

d´enciams i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 746,68 prot 33,08 hc 105,95 lip 26,26 kcal 722 prot 36 hc 95 lip 21

Arròs amb pisto Crema de llentia vermella Carpaccio de carbassó Llacets al pesto Amanida amb magrana

Ous farcits Pollastre rostit Tonyina amb llimona Llom amb amanida Truita de farina de cigró

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

28/2

FESTA

Bressa de verdures

Pollastre farcit Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118
Iogurt Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FEBRER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

NO 

FREGITS Dinar

Parlem de Proteïna vegetal 
La proteïna vegetal és aquella que no prové d'origen animal i  s'obté a partir del llegum. Al no ser d'origen animal no 
contenen greixos saturats pel que la fa molt interessant a nivell cardiovascular i es redueix es risc de patir obesitat. És 
una gran font de fibra i té un baix index glucèmic pel que és molt recomanable per persones que tenen problemes amb 
els sucres o la insulina.  
Una bona combinació de proteïna vegetal juntament amb un cereal formem una proteïna d'alt valor biològic i estariem 
completament coberts a nivell proteic. 


