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0706 08Coliflor al vapor amb 
patata i pastanaga

Cuixa de pollastre al forn 
amb cebeta i xampinyons 

Iogurt La Fageda

Macarrons amb salsa 
de tomàquet, tofu i seità

Bacallà a l’andalusa 
amb samfaina

Fruita del temps

Llenties ecològiques 
guisades amb verdures variades 
Tall rodó de llom al forn amb salsa

Fruita del temps

Mongeta verda perona 
amb patata al vapor 

Hamburguesa de pollastre i 
espinacs amb tomàquet amanit

Fruita del temps

Fideus de pagès 
a la cassola amb verdures i 

daus de llonganissa 
Sardines fregides amb picada d’oli i 

julivert i enciam amanit
Fruita del temps

Arròs tres delícies amb 
pastanaga, pernil cuit i 

daus de truita 
Mandonguilles amb verduretes 

Iogurt La Fageda

Escudella amb cigrons
ecològics i pasta

Varetes de lluç amb 
enciam i olives

Fruita del temps

Crema de pastanaga, 
carabassa i porro

Pit de pollastre a la planxa 
amb carabassó a la romana

Fruita del temps

Arròs amb salsa 
de tomàquet

Salmó al forn amb 
xampinyons saltats

Fruita del temps

Sopa de peix amb fideus
Estofat de gall d’indi amb verdures

Iogurt La Fageda

Patata bullida amb bledes 
ecològiques i oli d’oliva 

Escalopa de cap de llom amb 
tomàquet amanit 
Fruita del temps

Llenties ecològiques 
amb verdures i xoriç

Rodanxa de caçó al forn 
amb enciam amanit i pastanaga

Fruita del temps

Mongeta verda fina amb 
patata al vapor i oli d’oliva 
Pernilet de pollastre al forn 

amb tomàquet amanit
Fruita del temps

Fruita 
del temps

Cigrons ecològics guisats 
amb espinacs

Truita de patata amb amanida 
Fruita del temps

Poma Golden, 
poma Royal Gala, pera Conference, 

pera Blanquilla,taronja, mandarina, meló, 
préssecs, nectarina, plàtan, kiwi 

Fideuà amb allioli
Filet de rosada a l’andalusa 

amb amanida d’enciam i pastanaga 
Fruita del temps

Arròs amb salsa de 
tomàquet, ou dur i oli d’oliva
Filet de lluç arrebossat amb 

amanida d’enciam
Fruita del temps

Crema de carabassó, 
patata, ceba i porro amb oli d’oliva 

Llonganissa a la planxa 
amb fesols saltats
Iogurt La Fageda

02 02 03
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27 28

570 Cal/64 HC/29 Pro/22 Gr 521 Cal/45 HC/20 Pro/29 Gr

Sopa de tardor amb 
pollastre i fideus

Truita de patata i espinacs 
amb tomàquet natural amanit

Fruita del temps

Arròs saltat amb 
xampinyons, pastanaga i pernil cuit 
Tronc de lluç a la planxa amb picada 

d’oli i julivert i enciam amanit 
Fruita del temps

491 Cal/31 HC/22 Pro/31 Gr 495 Cal/39 HC/42 Pro/19 Gr510 Cal/52 HC/35 Pro/18 Gr 510 Cal/52 HC/35 Pro/18 Gr 572 Cal/57 HC/41 Pro/20 Gr

579 Cal/60HC/35 Pro/22 Gr 587 Cal/52 HC/34 Pro/27 Gr 570 Cal/58 HC/26 Pro/26 Gr 553 Cal/53 HC/29 Pro/25 Gr 577 Cal/65 HC/32 Pro/21 Gr

574 Cal/60 HC/34 Pro/22 Gr 507 Cal/35 HC/49 Pro/19 Gr

572 Cal/55 HC/34 Pro/24 Gr 533 Cal/45 HC/50 Pro/17 Gr

518 Cal/54 HC/35 Pro/18 Gr 549 Cal/55 HC/26 Pro/25 Gr 526 Cal/76 HC/24 Pro/14 Gr

Puré de carabassó, 
pastanaga i porro

Guisat de vedella a la jardinera
Crema La Fageda

Sopa de brou amb pasta
Canelons de carn amb beixamel

 i nou moscada
Fruita del temps

29 30

502 Cal/53 HC/32 Pro/18 Gr 485 Cal/48 HC/26 Pro/ 21 Gr

Informació nutricional:
Sota de cada àpat es disposa de la 

informació nutricional aproximada referent a: 
energia (Cal)

hidrats de carboni (HC)
proteïnes (Pro)

lípids (Gr)

NOTA
Els productes ecològics que s’utilitzen 

són tots amb certificats. 
Els arrebossats i empanats són tots 
casolans i fets al moment de cuinar.

Rsipac 26.05017/cat     Rgs 26.05074/T 

    
    

                Escola Pau Delclòs 



Tofu i Seità
Què és el Tofu?

Propietats del Tofu

El tofu va néixer a la Xina i consisteix en el quall del suc de la soia. Seria, per fer-ho fàcil, una 
espècie de mató de soia. El tofu fresc el trobarem de més a menys contingut d’aigua com a: tofu 
suau, tofu ferm i tofu sec. També trobarem tofu processat, fet partir del tofu fresc.

La soia conté proteïna de la mateixa qualitat que la proteïna animal. Per això molta gent l’utilitza 
com a substitutiu de la carn.El tofu és un aliment baix en greixos (menys del 5%) i que ajuda a 
baixar els nivells de colesterol en sang. Té calci, magnesi, fòsfor i zinc.

Què és el Seità?

Propietats del Seità

El seità  és un producte  elaborat  a partir  del gluten  de blat  i que presenta  un alt nivell  proteic : 
conté tots els aminoàcids essencials, raó per la qual és un perfecte substitut de la carn. El millor 
de tot és que  agrada  tothom , en especial  els nens , perquè  té una  textura  agradable  i és molt 
saborós.

El gluten és la proteïna del blat, que alhora és una mescla de dues proteïnes, la 
diadina i la glutinina. No té colesterol i ajuda a reduir-ne els nivells a la sang i és 
baix  en greixos  minerals  com el calci . El seità  reforça  el cos i és especialment 
interessant  per a nens i esportistes . Segons  la medicina  oriental , és un aliment 
moderat, ni excessivament  contractiu ni excessivament  expansiu, per tant també 
serveix per centrar i per equilibrar la dieta.

i per sopar
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Verdura crua
Peix blau

Làctic

Arròs tomàquet
Ou

Làctic

Verdura crua
Carn d’au

Fruita

29
Sopa d’au
Precuinat

Làctic

30 Verdura
Ou

Fruita

Verdura bullida
Carn d’au

Làctic

Arròs bullit
Peix

Làctic

07 08 Arròs bullit
Peix

Fruita

Verdura
Carn de porc

Fruita

Puré verdures
Ou

Làctic

Sopa d’au
Carn de porc

Làctic

Verdura
Carn de porc

Làctic

Crema verdura
Peix blau

Fruita

02 03
Verdura bullida

Car d’au
Làctic

Verdura crua
Car d’au
Làctic

Sopa de peix
Precuinat

Fruita

Arròs tomàquet
Ou

Làctic

Verdura crua
Precuinat

Fruita

Sopa d’au
Peix blau

Fruita

Sopa d’au
Peix

Fruita

Verdura crua
Precuinat

Fruita

i per sopar




