
 

 
MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

    Divendres 1 

   
 Arròs 3 delícies (pastanaga, 

blat de moro i pèsols) 

    Gall dindi estofat amb       
verdures 

    Fruita de temporada 

Dilluns 4 Dimarts 5 Dimecres 6 Dijous 7 Divendres 8 

Espirals amb tomàquet i   
formatge 

Crema de pastanaga amb 
crostons 

Bròquil i patata Llenties estofades amb     
patata, pastanaga i tomàquet Arròs amb tomàquet 

Nuguets de pollastre amb 
enciam i blat de moro 

Truita de patata amb enciam i 
olives 

Bacallà al forn amb samfaina Hamburguesa de pollastre amb 
enciam i pastanaga Llom al forn amb xampinyons 

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada 

Dilluns 11 Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 
Divendres 15 

DIA DE LA PROTEÏNA VEGETAL 

Cigrons estofats amb patata i 
pastanaga 

Arròs amb verdures Sopa de peix amb pasta Mongeta tendra, patata i  
pastanaga 

Crema de llenties 

Croquetes de pernil amb   
enciam i pastanaga 

Filet de lluç menier (suc de 
llimona, mantega i all) amb 
patates 

Truita a la francesa amb  
enciam i tomàquet 

Pollastre al forn amb enciam i 
blat de moro 

Macarrons amb tomàquet 

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada 

Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 

Arròs (INTEGRAL a elecció 
del centre) amb tomàquet 

Mongetes seques guisades 
amb ceba, patata i pastanaga 

Trinxat de col amb patata Crema de verdures de       
temporada amb quinoa 

Fideuà de marisc 

Pit de pollastre a la planxa 
amb patates palla 

Barretes de peix amb enciam 
i pastanaga 

Salsitxes a la planxa amb 
enciam i olives 

Ous remenats amb patates i 
pernil dolç  

Filet de lluç al forn amb   
enciam i blat de moro 

Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

Dilluns 25 Dimarts 26 Dimecres 27 Dijous 28  

Crema de porros Arròs a la milanesa Llenties estofades amb    
patata, pastanaga i tomàquet 

Brou d’au amb fideus i cigrons  

Truita de patata amb enciam i 
olives 

Broquetes de gall dindi amb 
patates 

Llenguadina arrebossada amb 
enciam i tomàquet 

Pollastre de corral amb enciam 
i olives 

 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Flam  

Incloem pa cada dia. Els dimecres i     
divendres és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals, làctics). 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la 
Garrotxa. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli 
de gira-sol alt oleic per fregir.  

La cuina es reserva el dret a fer un canvi a 
últim moment, avisant per e-mail als    
centres. 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,        
La Vostra Cuina disposa de la informació  
sobre els al·lèrgens dels aliments que  
componen els menús que s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació   
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al 
moment de servir-ho.  
Plat fred: Temperatura de conservació      
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment 
de servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  
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MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

RECEPTA DEL MES:  

BUNYOLS DE BACALLÀ, PATATA I CARBASSA 

 

Ingredients (4 persones) 

• 200 g de patata 

• 300 g de carbassa 

• 400 g de bacallà esqueixat i dessalat  

• 4 ous  

• 60 g de mantega  

• 60 g farina  

• 1L de aigua de cocció del bacallà 

• 2 dents d’all 

• 1 menat de julivert 

• Oli d’oliva verge extra 

• Mel 
         

Elaboració: 

1. Rentar i pelar les patates i la carbassa. Tallar-les a talls grans i     
bullir-les fins que quedin tendres.   

2. Posar el bacallà en una cassola i afegir 2 L d’aigua. Coure a foc fort                         
fins que arranqui el bull. Retirar del foc, colar i reservar l’aigua de 
cocció del bacallà i el bacallà per separat.  

3. Desfer la mantega en una cassola, afegir la farina i coure uns minuts  
sense deixar de remenar per tal de torrar la farina. Afegir 1 litre de 
l’aigua de cocció del bacallà, i remenar fins a obtenir una massa     
homogènia. Afegir més aigua de cocció si és necessari. Aquesta massa 
s’anomena roux.  

4. Retirar el roux del foc i afegir els ous de un en un remenant entre 
cada ou. Afegir a la massa el bacallà, la patata i la carbassa fins    
obtenir una massa homogènia. Trinxar l’all i el julivert i afegir a la 
massa.  

5. Guardar en nevera fins que es refredi i agafi cos.  
            RECORDA! A la nevera protegeix els aliments crus i els preparats amb 

embolcalls o dins de recipients per evitar la 
contaminació encreuada. 

6. Donar forma de bunyols o bé amb les mans o 
amb dues culleres, i fregir  els bunyols en 
abundant oli d’oliva verge extra fins que  
quedin daurats. Retirar sobre paper         
absorbent.  

7. Servir amb una gota de mel sobre cada    
bunyol.  

    Divendres 1 

 

 

  Hamburguesa de   
llenties i ametlles 

Amb patates fregides 

Fruita  

Dilluns 4 Dimarts 5 Dimecres 6 Dijous 7 Divendres 8 

Peix blanc a la planxa 
amb puré de carbassa 
i patata 
Fruita 

Amanida de            
remolatxa, ou dur i 
patata 
Llom a la planxa 
Fruita  

Truita de carxofes 
amb amanida d’enciam 
i col llombarda 
Fruita 

Crema de verdures de 
temporada 
Peix blau al forn amb 
amanida 
Làctic 

Amanida variada 
Pizza amb rodanxes 
de tomàquet,       
formatge i orenga 
Fruita 

Dilluns 11 Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15 

Verdura bullida amb 
patata 
Truita a la francesa 
amb tomàquet amanit 
Fruita 

Crema d’espinacs amb 
formatge 
Llom a la planxa 
Fruita de temporada 
  

Arròs integral amb 
pèsols, pebrot     
vermell, porro i    
pastanaga 
Peix blanc a la planxa 
Fruita 

Pasta integral amb 
tomàquet i tonyina 
Làctic 
  

Brou de verdures 
BUNYOLS DE      
BACALLÀ, PATATA 
I CARBASSA amb  
amanida 
Fruita 

Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 

Verdura bullida amb 
patata 
Peix blanc a la planxa 
Fruita 

Crema de pastanaga 
amb crostons 
Pollastre a la planxa 
Fruita 

Arròs amb pèsols i 
tonyina (maonesa 
opcional) 
Làctic 
  

Hummus amb        
bastonets de            
pastanaga i api 
Quiche de porro i 
pernil dolç 
Fruita 

Sopa de pasta 
Truita a la francesa 
amb formatge i    
amanida de fulles 
verdes i pipes 
Fruita 

Dilluns 25 Dimarts 26 Dimecres 27 Dijous 28  

Cuscús  amb saltejat 
amb verdures de  
temporada 
Peix blanc a la planxa 
Fruita  

Crema de carbassa 
Pollastre arrebossat 
amb amanida        
d’espinacs i formatge 
parmesà 
Fruita  

Verdura bullida amb 
patata 
Truita francesa amb 
formatge 
Fruita 

Crema de verdures 
Crepes salades amb 
espinacs, pinyons i 
formatge 
Fruita 

 

• Pa, cereals o derivats 

• Llet o iogurt 

• Fruita fresca 
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