
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb enciam, 

escarola i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Llegum Arròs

Carn magra Prot vegetal Peix blanc Ou Peix blanc

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals al pesto Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats amb 

verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Fricandó de vedella amb pèsols i 

xampinyons

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Rotllets de primavera

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Mosset de plàtan fregit
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Carn blanca Peix blanc Ou Llegum Peix blanc

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa torrat

Sopa de brou amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà i formatge 

Pollastre arrebossat amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Llom al allet amb tomàquet, 

enciam i remolatxa

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Rap enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Llegum Verdura Pasta Arròs Crema

Peix blanc Llegum Ou Carn blanca Truita

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Macarrons a la florentina

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Filet de lluç arrebossat amb 

enciam, pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Peix blanc Carn blanca

Fruita Iogurt

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

 BASAL
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb enciam, 

escarola i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Llegum Arròs

Carn magra Prot vegetal Peix blanc Ou Peix blanc

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals al pesto Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats 

amb verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Fricandó de vedella amb pèsols i 

xampinyons

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Rotllets de primavera

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Mosset de plàtan fregit
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Carn blanca Peix blanc Ou Llegum Peix blanc

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa torrat

Sopa de brou amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà i formatge 

Pollastre arrebossat amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Llom al allet amb tomàquet, 

enciam i remolatxa

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Rap enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Llegum Verdura Pasta Arròs Crema

Peix blanc Llegum Ou Carn blanca Truita

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Macarrons a la florentina

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Filet de lluç arrebossat amb 

enciam, pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Peix blanc Carn blanca

Fruita Iogurt

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

NO HALAL
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb enciam, 

escarola i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Llegum Arròs

Carn magra Prot vegetal Peix blanc Ou Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals amb alfàbrega 

(s/formatge)

Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats 

amb verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Fricandó de vedella amb pèsols i 

xampinyons

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Pollastre amb amanida

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Plàtan fregit (s/lactosa)
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Carn blanca Peix blanc Ou Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Sopa de brou amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà (s/formatge)

Pollastre arrebossat amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Llom al allet amb tomàquet, 

enciam i remolatxa

Pizza casolana (s/formatge) de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         
Rap enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Llegum Verdura Pasta Arròs Crema

Peix blanc Llegum Ou Carn blanca Truita

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Macarrons napolitana (s/formatge)

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Filet de lluç arrebossat amb 

enciam, pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Peix blanc Carn blanca

Fruita Fruita

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

NO HALAL 

NO LACTOSA Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada) (s/porc)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra d'au a la planxa amb 

enciam, escarola i remolatxa 

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Llegum Arròs

Carn blanca Prot vegetal Peix blanc Ou Peix blanc

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals al pesto Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats 

amb verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa (no porc) amb all i julivert amb 

enciam i pastanaga ratllada
Fricandó de vedella amb pèsols i 

xampinyons

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Pollastre amb amanida

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Mosset de plàtan fregit
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Carn blanca Peix blanc Ou Llegum Peix blanc

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa torrat

Sopa de brou d'au amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà i formatge 

Pollastre arrebossat amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Carn magra (no porc) al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Rap enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Llegum Verdura Pasta Arròs Crema

Peix blanc Llegum Ou Carn blanca Truita

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Macarrons a la florentina

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Filet de lluç arrebossat amb 

enciam, pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Peix blanc Carn blanca

Fruita Iogurt

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

NO PORC
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada) (s/porc)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra d'au a la planxa amb 

enciam, escarola i remolatxa 

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar (no Kiwi) Fruita de Temporada (no Kiwi) Iogurt natural Fruita de Temporada (no Kiwi) Fruita de Temporada (no Kiwi)
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Llegum Arròs

Carn blanca Prot vegetal Peix blanc Ou Peix blanc

Iogurt natural Fruita (no kiwi) Fruita (no kiwi) Fruita (no kiwi) Fruita (no kiwi)

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals al pesto Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats 

amb verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa (no porc) amb all i julivert amb 

enciam i pastanaga ratllada
Fricandó de vedella amb pèsols i 

xampinyons

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Pollastre amb amanida

Fruita de Temporada (no Kiwi) Fruita de Temporada (no Kiwi) Fruita de Temporada (no Kiwi) Iogurt natural Mosset de plàtan fregit
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Carn blanca Peix blanc Ou Llegum Peix blanc

Fruita (no kiwi) Iogurt natural Fruita (no kiwi) Fruita (no kiwi) Fruita (no kiwi)

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa torrat

Sopa de brou d'au amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà i formatge 

Pollastre arrebossat amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Carn magra (no porc) al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Rap enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada (no Kiwi) Fruita de Temporada (no Kiwi) Fruita de Temporada (no Kiwi) Iogurt natural Fruita de Temporada (no Kiwi)
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Llegum Verdura Pasta Arròs Crema

Peix blanc Llegum Ou Carn blanca Truita

Iogurt natural Fruita (no kiwi) Fruita (no kiwi) Fruita (no kiwi) Fruita (no kiwi)

30/1 31/01

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Macarrons a la florentina

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Filet de lluç arrebossat amb 

enciam, pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada (no Kiwi) Fruita de Temporada (no Kiwi)
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Peix blanc Carn blanca

Fruita (no kiwi) Iogurt

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

NO PORC  

NO KIWI Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada) (s/porc)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra d'au a la planxa amb 

enciam, escarola i remolatxa 

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Peix planxa amb amanida tricolor

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Llegum Arròs

Carn blanca Prot vegetal Peix blanc Ou Peix blanc

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals al pesto Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats 

amb verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa (no porc) amb all i julivert amb 

enciam i pastanaga ratllada
Fricandó de vedella amb pèsols i 

xampinyons

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Pollastre amb amanida

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Mosset de plàtan fregit
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Carn blanca Peix blanc Ou Llegum Peix blanc

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums (no llenties) 

amb rostes de pa torrat

Sopa de brou d'au amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà i formatge 

Pollastre arrebossat amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Carn magra (no porc) al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Rap enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Llegum Verdura Pasta Arròs Crema

Peix blanc Llegum Ou Carn blanca Truita

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Macarrons a la florentina

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Filet de lluç arrebossat amb 

enciam, pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Peix blanc Carn blanca

Fruita Iogurt

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

NO PORC 

NO 

LLENTIES
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada) (s/carn)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Hamburguesa vegetal amb enciam, 

escarola i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Peix al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Llegum Arròs

Llegum Peix blanc Prot vegetal Ou Peix blanc

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals al pesto Crema de verdures Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats 

amb verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Truita francesa amb amanida 

tricolor

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Truita francesa amb amanida

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Mosset de plàtan fregit
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Prot vegetal Peix blanc Llegum Ou Peix blanc

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa torrat

Sopa de brou vegetal amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà i formatge 

Peix arrebossat amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Hamburguesa vegetal amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Rap enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Pasta Verdura Patata Arròs Crema

Llegum Peix blanc Ou Prot vegetal Truita

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Crema de verdures Macarrons a la florentina

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Filet de lluç arrebossat amb 

enciam, pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Arròs Verdura

Peix blanc Llegum

Fruita Iogurt

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

NO CARN
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Truita francesa amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb enciam, 

escarola i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Patata Arròs

Llegum Truita Carn blanca Ou Carn blanca

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals al pesto Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats amb 

verdures) (s/gambes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Fricandó de vedella amb pèsols i 

xampinyons

Truita francesa amb enciam, 

juliana de col lombarda i olives

Rotllets de primavera

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Mosset de plàtan fregit
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Carn blanca Ou Llegum Carn blanca Prot vegetal

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa torrat

Sopa de brou amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà i formatge 

Pollastre arrebossat amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Llom al allet amb tomàquet, 

enciam i remolatxa

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Sopa Verdura Pasta Arròs Crema

Llegum Carn blanca Ou Carn blanca Prot vegetal

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Macarrons a la florentina

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Truita francesa amb enciam, 

pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Ou Prot vegetal

Fruita Iogurt

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

NO PEIX
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç al forn amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb enciam, 

escarola i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Llegum Arròs

Carn magra Prot vegetal Peix blanc Ou Peix blanc

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals al pesto Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats 

amb verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Fricandó de vedella amb pèsols i 

xampinyons

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Pollastre amb amanida

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Plàtan
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Carn blanca Peix blanc Ou Llegum Peix blanc

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa torrat

Sopa de brou amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà i formatge 

Pollastre planxa amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Llom al allet amb tomàquet, 

enciam i remolatxa

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Rap planxa amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Llegum Verdura Pasta Arròs Crema

Peix blanc Llegum Ou Carn blanca Truita

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Macarrons a la florentina

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Filet de lluç al forn amb enciam, 

pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Peix blanc Carn blanca

Fruita Iogurt

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

NO OLI 

PALMA NI 

COCO
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb enciam, 

escarola i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Llegum Arròs

Carn magra Prot vegetal Peix blanc Ou Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals amb alfàbrega 

(s/formatge)

Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats 

amb verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Fricandó de vedella amb pèsols i 

xampinyons

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Pollastre amb amanida

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Plàtan fregit (s/llet ni derivats)
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Carn blanca Peix blanc Ou Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Sopa de brou amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà (s/formatge)

Pollastre arrebossat amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Llom al allet amb tomàquet, 

enciam i remolatxa

Pizza casolana (s/formatge) de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         
Rap enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Llegum Verdura Pasta Arròs Crema

Peix blanc Llegum Ou Carn blanca Truita

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Macarrons napolitana (s/formatge)

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Filet de lluç arrebossat amb 

enciam, pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Peix blanc Carn blanca

Fruita Fruita

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

NO PROT DE 

LA LLET Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó (s/crostons) 

(s/llet ni derivats)

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons 

(s/gluten)

Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç al forn amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb enciam, 

escarola i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta s/gluten Crema Llegum Arròs

Carn magra Prot vegetal Peix blanc Ou Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals (s/gluten) amb alfàbrega 

(s/formatge)

Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats amb 

verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Fricandó de vedella amb pèsols i 

xampinyons (farina s/gluten)

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Pollastre amb amanida

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Plàtan fregit (s/llet ni derivats)
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta s/gluten Verdura Patata

Carn blanca Peix blanc Ou Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums (s/rostes) 

(s/llet ni derivats)

Sopa de brou amb galets 

(s/gluten)

Llacets (s/gluten) amb sofregit de 

tomàquet casolà (s/formatge)

Pollastre planxa amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Llom al allet amb tomàquet, 

enciam i remolatxa

Pizza (s/gluten) casolana (s/formatge) de 

verdures i xampinyons. Amanida d´enciam                         
Rap planxa amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Llegum Verdura Pasta s/gluten Arròs Crema

Peix blanc Llegum Ou Carn blanca Truita

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Cigrons estofats amb verdures Macarrons (s/gluten) napolitana 

(s/formatge)

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Filet de lluç al forn amb enciam, 

pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Peix blanc Carn blanca

Fruita Fruita

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

NO LACTOSA 

NO GLUTEN Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb enciam, 

escarola i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Llegum Arròs

Carn magra Prot vegetal Peix blanc Ou Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals amb alfàbrega 

(s/formatge)

Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats 

amb verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Fricandó de vedella amb pèsols i 

xampinyons

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Pollastre amb amanida

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Plàtan fregit (s/llet ni derivats)
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Carn blanca Peix blanc Ou Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Sopa de brou amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà (s/formatge)

Pollastre arrebossat amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Llom al allet amb tomàquet, 

enciam i remolatxa

Pizza casolana (s/formatge) de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         
Rap enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Llegum Verdura Pasta Arròs Crema

Peix blanc Llegum Ou Carn blanca Truita

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Macarrons napolitana (s/formatge)

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Filet de lluç arrebossat amb 

enciam, pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Peix blanc Carn blanca

Fruita Fruita

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

PLV           

NO FRUITS 

SECS
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb enciam, 

escarola i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Llegum Arròs

Carn magra Prot vegetal Peix blanc Ou Peix blanc

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals amb alfàbrega Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats 

amb verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Fricandó de vedella amb pèsols i 

xampinyons

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Pollastre amb amanida

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Mosset de plàtan fregit
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Carn blanca Peix blanc Ou Llegum Peix blanc

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa torrat

Sopa de brou amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà i formatge 

Pollastre arrebossat amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Llom al allet amb tomàquet, 

enciam i remolatxa

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Rap enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Llegum Verdura Pasta Arròs Crema

Peix blanc Llegum Ou Carn blanca Truita

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Macarrons a la florentina

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Filet de lluç arrebossat amb 

enciam, pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Peix blanc Carn blanca

Fruita Iogurt

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

NO FRUITS 

SECS Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó (s/crostons) Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç al forn amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb enciam, 

escarola i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Llegum Arròs

Carn magra Prot vegetal Peix blanc Ou Peix blanc

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals amb alfàbrega 

(s/formatge)

Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats 

amb verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Fricandó de vedella amb pèsols i 

xampinyons

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Pollastre amb amanida

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Plàtan
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Carn blanca Peix blanc Ou Llegum Peix blanc

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums (s/rostes) Sopa de brou amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà (s/formatge)

Pollastre planxa amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Llom al allet amb tomàquet, 

enciam i remolatxa

Pizza casolana de verdures i xampinyons. (una 

mica formatge)  Amanida d´enciam                         
Rap planxa amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Llegum Verdura Pasta Arròs Crema

Peix blanc Llegum Ou Carn blanca Truita

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Macarrons napolitana (s/formatge)

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Filet de lluç al forn amb enciam, 

pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Peix blanc Carn blanca

Fruita Iogurt

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

HIPOCALÒRICA
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada) (s/carn)

Truita francesa amb enciam, 

pastanaga i olives

Tofu adobat amb enciam, escarola 

i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Seità al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Llegum Arròs

Llegum Ou Prot vegetal Ou Formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals al pesto Crema de verdures Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats 

amb verdures) (s/gambes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Seità amb xampinyons Truita francesa amb enciam, 

juliana de col lombarda i olives

Tofu marinat amb amanida

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Mosset de plàtan fregit
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Prot vegetal Ou Formatge Llegum Truita

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa torrat

Sopa de brou vegetal amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà i formatge 

Seità amb amanida d´enciam, cherris 

i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Tofu al allet amb tomàquet, 

enciam i remolatxa

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Llegum Verdura Pasta Arròs Crema

Ou Llegum Formatge Truita Llegum

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Crema de verdures Macarrons a la florentina

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Truita francesa amb enciam, 

pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Ou Llegum

Fruita Iogurt

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

OVOLACTOVEGETARIÀ
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç al forn amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb enciam, 

escarola i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Llegum Arròs

Carn magra Prot vegetal Peix blanc Ou Peix blanc

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals al pesto Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats 

amb verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Fricandó de vedella amb pèsols i 

xampinyons

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Pollastre amb amanida

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Plàtan
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Carn blanca Peix blanc Ou Llegum Peix blanc

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa torrat

Sopa de brou amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà i formatge 

Pollastre planxa amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Llom al allet amb tomàquet, 

enciam i remolatxa

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Rap planxa amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Llegum Verdura Pasta Arròs Crema

Peix blanc Llegum Ou Carn blanca Truita

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Macarrons a la florentina

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Filet de lluç al forn amb enciam, 

pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Peix blanc Carn blanca

Fruita Iogurt

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

NO 

FREGITS Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb enciam, 

escarola i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures
Fruita amb almibar (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera)
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Llegum Arròs

Carn magra Prot vegetal Peix blanc Ou Peix blanc

Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera)

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals amb alfàbrega 

(s/formatge)

Mongetes seques estofades amb 

carbassa 

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil,pesòls i 

pebrot

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats 

amb verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Fricandó de vedella amb pèsols i 

xampinyons

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Pollastre amb amanida

Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Plàtan fregit (s/llet ni derivats)
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Carn blanca Peix blanc Ou Llegum Peix blanc

Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera)

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Sopa de brou amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà (s/formatge)

Pollastre arrebossat amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Llom al allet amb tomàquet, 

enciam i remolatxa

Pizza casolana (s/formatge) de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         
Rap enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera)
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Llegum Verdura Pasta Arròs Crema

Peix blanc Llegum Ou Carn blanca Truita

Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera)

30/1 31/01

Cigrons estofats amb bulgur i 

verdures

Macarrons napolitana (s/formatge)

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Filet de lluç arrebossat amb 

enciam, pastanga i tomàquet

Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera)
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Crema Verdura

Peix blanc Carn blanca

Fruita (no poma ni pera) Fruita (no poma ni pera)

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

NO LACTOSA 

NO FRUCTOSA 

(evitar poma i 

pera)

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Crema de verdures Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb enciam, 

escarola i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Peix planxa amb amanida tricolor

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0 kcal 771,01 prot 22,93 hc 78,44 lip 14,4

Verdura Pasta Crema Patata Arròs

Carn magra Truita Peix blanc Ou Peix blanc

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

16/1 17/1 18/1 19/1 JORNADA CHINESA   20/1

Espirals integrals al pesto Crema de verdures Coliflor amb patates Arròs tricolor amb bròquil i 

pebrot (s/pèsols)

Chow Mein ( Fideos d´arròs saltejats 

amb verdures i gambetes)

Truita de carbassó i patata amb 

tomàquet amanit i olives

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Fricandó de vedella amb 

xampinyons (s/pèsols)

Filet de gall amb enciam, juliana 

de col lombarda i olives

Pollastre amb amanida

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Mosset de plàtan fregit
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,0

Crema Arròs Pasta Verdura Patata

Carn blanca Peix blanc Ou carn blanca Peix blanc

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de verdures amb rostes de 

pa torrat

Sopa de brou amb galets Llacets amb sofregit de 

tomàquet casolà i formatge 

Pollastre arrebossat amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, escarola i pastanaga

Llom al allet amb tomàquet, 

enciam i remolatxa

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Rap enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,5 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 875 prot 21,4 hc 89,8 lip 17,01 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Sopa Verdura Pasta Arròs Crema

Peix blanc Carn blanca Ou Carn blanca Truita

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita Fruita

30/1 31/01

Crema de verdures Macarrons a la florentina

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, api ratllat i olives

Filet de lluç arrebossat amb 

enciam, pastanga i tomàquet

Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,2

Arròs Verdura

Peix blanc Carn blanca

Fruita Iogurt

MENÚ GENER 

2023
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

NO LLEGUM
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

¿Qué és l'alimentació? 
 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a 
través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els 
requeriments de l'organisme, i esdevé un element clau per mantenir un 
bon estat de salut i prevenir malalties. Una alimentació saludable es 
defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, 
equilibrada, harmònica, segura, adaptada a cada persona i a l’entorn, 
sostenible i assequible. 

 
Menús elaborats per :  

Cristina Echevarria 
CODINUCAT (001118) 

Supervisora: 

Montserrat Prat 
 


