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Pares, mares, xiquets, xiquetes… mestres:
L’àvia Marieta ho menja tot amb pa.
Les figues, els albercocs, els préssecs, els menja amb pa. El raïm el menja amb pa. Si
rosega quatre avellanes, una nou, una ametlla, una castanya o una pansa, hi posa pa.
Amb la confitura, amb el torró, amb un dolç qualsevol, hi fa passar una crosta de pa.
Si beu un vaset de vi ranci, hi mulla una galeta. De petits, quan anàvem a dinar a casa
seva, al carrer Estret, i ens oferia el pa de pessic, en l’elaboració del qual excel·leix,
ens deia:
—Poseu-hi una mica de pa, una mica…
Aquesta apetència de pa em fa pensar en la vida antiga, quan a les masies la base de
l’alimentació era el pa gairebé exclusivament.
JOSEP PLA
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GENER 2022
dilluns

3

10

4

ecolOgic

dimarts

11

Palets de carlota
amb hummus (12,11)
Macarrons amb heura, salsa
casolana (1,6, 7)

Crema de carlota amb porro
Hamburguesa vegetal a la planxa amb
papes de creïlla i carabasseta al forn (4)

744Kcal 110gHC 16gLip 40gProt

607Kcal 70gHC 15gLip 48gProt

Pa oli i sal

17

ecolOgic

Entrepà de xocolata

18

5

dimecres

12

6

ecolOgic

601Kcal 65gHC 17gLip 47gProt

19

ecolOgic

Amanida completa
Tallarins a la carbonara (7,3,1)
719Kcal 98gHC 19gLip 39gProt

638Kcal 73gHC 18gLip 46gProt

667Kcal 95gHC 15gLip 38gProt

24 Amanida completa

ecolOgic

amb fruits secs (8)
Macarrons amb salsa de verdures (1)
720Kcal 99gHC 20gLip 36gProt

Entrepà de tomaca

31

25

Crema de
carabasseta i carabassa
Tofu marinat amb taronja amb
papes de moniato i creïlla (6)
631Kcal 72gHC 19gLip 43gProt

Fruita i rosquilletes

ecolOgic

673Kcal 97gHC 15gLip 33gProt

Fesols amb nap i carlota (12)
Truita de carabasseta

Pa amb oli i sal

13

Llentilles amb verdures (12)
Truita de formatge (3,7)
Coca de verdures

Entrepà de tomaca

26

ecolOgic

divendres

7

Crema de carabassa i cigrons (12)
Mandonguilles de quinoa i
alvocat amb salsa de verdures

Sopa de verdures amb fideus (1)
Filets de tempeh amb
creïlles al forn (4)

Entrepà de formatge

dijous

Pa amb oli i sal

20

Crema de floricol amb formatge (7)
Guisat de tofu amb
verduretes i creïlla
672Kcal 70gHC 24Lip 44gProt

Coca de llanda i anous

27

14

Amanida completa
amb fruits secs (8)
Arròs de verduretes

763Kcal 110gHC 19gLip 38gProt

Entrepà de formatge

21

Amanida completa
Arròs caldós de verduretes i
Tofu (6)
734Kcal 101gHC 18gLip 42gProt

Entrepà de formatge

28

Llentilles amb nap i xirivia (12)
Truita de verdures (3)

Sopa de verdures amb fideus (1)
Hamburguesa completa de
verdures (1)

Amanida completa
Arròs tres delícies amb pèsols,
carlota i truita francesa (12)

635Kcal 97gHC 15gLip 28gProt

668Kcal 82gHC 20Lip 40gProt

702Kcal 105gHC 18gLip 30gProt

Carabassa torrada

Pa amb oli i sal

Entrepà de formatge

ecolOgic

Amanida completa
Putxero complet de verdures (1,12)
595Kcal 66gHC 18gLip 31gProt

Pa amb oli i sal

berenar

Al·lèrgens: 1. Cereals amb gluten. 2. Crustàcies. 3. Ou. 4. Peix. 5. Cacauet. 6. Soia. 7. Lactis.
8. Fruits secs. 9. Api. 10. Mostassa. 11. Grans de sèsam.12. Sulfits. 13. Tramussos. 14. Mol·luscos.
La classe de 3 anys menjarà menú adaptat
Espaguettis, macarrons i espirals són ecològics

