L’any nou és ple d’oportunitats,
de canvis, de vida! Al nostre
costat podreu optar per canviar
petits hàbits alimentaris per
tenir una vida més saludable.
Estem molt contents de formar
part d’aquesta iniciativa.
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Crema de carbassó

Pèsols amb patates saltades amb
all

Caldo amb arròs

Mongeta seca eco amb patates
saltades amb bacó

Arròs integral amb salsa de
tomàquet

Macarrons eco amb bolonyesa
vegetal (tofu i seitan)

Pollastre amb fines herbes amb
enciam i pastanaga

Ous durs amb patata i tomàquet al
forn

Peix fresc amb samfaina i amanida

Llom arrebossat amb enciam i blat
de moro

Fruita de temporada

Crep de xocolata

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Fruita de temporada
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Llenties eco estofades

Pasta integral amb tomàquet i
formatge

Arròs 3 delícies eco (blat de moro,
pastanaga i pèsols)

Bròquil i patata

Crema de verdures amb quinoa

Truita a la francesa amb tonyina i
amanida d'enciam i olives

Pollastre amb allada i amanida

Costelles de porc amb salsa
barbacoa i amanida d'enciam i
tomàquet

Peix fresc arrebossat amb enciam i
pastanaga

Fideuà de verdures i soja verda eco

Iogurt

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Fruita de temporada
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Crema de carbassa i mongeta seca
eco

Arròs eco amb xampinyons

Cigrons eco estofats amb verdures

Trinxat de col i patata

Sopa de lletres

Espaguetis a la carbonara

Bacallà al forn amb samfaina

Hamburguesa de coliflor amb
enciam i pastanaga

Pollastre arrebossat amb enciam i
pipes de carbassa

Truita de patata i ceba amb enciam
i olives

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Iogurt

Fruita de temporada

31
Tallarines eco amb tomàquet i
formatge
Filet de lluç a la meunière (amb
mantega vegetal i suc de llimona)
amb enciam i olives
Fruita de temporada

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.

Seguim les recomanacions de la “Guia de l’Alimentació Saludable en l’Etapa Escolar” publicada per l’Agencia de Salut Pública de
Catalunya que segueix els Objectius de desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Aquesta guia, a més de garantir la salut
de les persones, pretén prendre consciència que amb petites modificacions contribuïm a promoure la producció i el consum
responsable, la lluita contra el canvi climàtic.

VOSTRA CUINA SL
Reg. San.: 26.12437-B
Av. Ègara, 50 (08192)
Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 20 00
www.vostracuina.com

(Font: Generalitat de Catalunya)

1. Escolteu l’infant sobre la quantitat de menjar que
demana.
2. És preferible servir-n’hi poca quantitat i donar
l’opció de repetir. És també una bona estratègia
per reduir el malbaratament alimentari.
3. Permeteu que els infants repeteixin del primer plat
i de les fruites fresques i limiteu a una
determinada quantitat el segon plat (especialment
en el cas de la carn).
4. Assegureu-vos que l’aigua sigui fàcilment accessible
i que no se’n limiti el consum. És convenient que el
pa acompanyi sistemàticament els àpats i s’eviti
utilitzar-lo com a element de recompensa o
imposició.
5. És habitual que l’oferta alimentària variada suposi
el rebuig cap a determinats aliments. Si bé s’ha
d’evitar coaccionar o forçar l’infant perquè n’hagi
de menjar, és convenient que els tasti.

7. Faciliteu un temps adequat per menjar amb
tranquil·litat que no sigui inferior a 30 minuts ni
superi el temps raonable per gaudir de l’àpat.

En els nostres menús destaquem:

8. Preveieu un interval de temps prou ampli entre
l’àpat de mig matí i el dinar (com a mínim un parell
d’hores).

• Pa integral a elecció del centre.

9. El moment de l’àpat és una bona oportunitat per
transmetre valors i hàbits. També és un espai idoni
per, valorant l’edat i capacitat dels infants,
donar-los petites responsabilitats en la mesura de
les seves possibilitats.

• Les combinacions de llegums sempre són amb peix,
ou, verdures o carn blanca.

10. Mostrar una actitud respectuosa i amorosa cap als
infants i entre els adults és transcendental per fer
de l’estona de l’àpat un moment relaxat i agradable,
a la vegada que facilita la ingesta i l’acceptació dels
aliments.

• Productes de proximitat (verdures, fruita, carn,
làctics).

• Seguint les freqüències recomanades, tenim només
un dia de carn vermella o carn processada a la
setmana.
• Els arrebossats són d'elaboració pròpia.

• El tempeh, seitan , tofu i soja són de procedència
ecològica.
• Tot el peix és de pesca sostenible.
• Oferim als centres la possibilitat de triar el iogurt
sense sucre.

6. Si un infant no vol menjar de forma habitual un o
més aliments, se n’informarà la família per tal que,
tenint en compte la seva opinió, es pugui actuar de
manera coordinada.

VOSTRA CUINA SL
Reg. San.: 26.03850-B
Av. Ègara, 50 (08192) Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 20 00 — www.vostracuina.com

• Presència de pasta i arròs integral.

• Tots els àpats els cuinem amb sal iodada.
• Utilitzem oli d'oliva per cuinar, oli de gira-sol alt
oleic per fregir i oli d'oliva verge per amanir.

EMPRESA SOSTENIBLE

Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrición per oferir-vos la màxima qualitat dietètica en la programació dels nostres menús.
MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.

•

Llet amb flocs de blat de moro

•

Bol de iogurt amb daus de poma i musli

•

Pa integral amb rodanxes de tomàquet i oli d'oliva verge

•

Macedònia de fruita fresca amb fruites seques picades
(avellanes, nous, ametlles, etc.)

•

Pa integral de llavors amb tomàquet i formatge tendre

•

Iogurt natural amb arròs inflat i panses
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•

Un plàtan i un grapat de fruita seca (nous, avellanes, ametlles, etc.)

•

Palets de pastanaga i api

•

Dues prunes i un grapat de fruita seca (nous, avellanes, ametlles,
etc.)

•

Entrepà d'hummus amb escalivada

•

Una pera i un grapat de fruita dessecada (panses, orellanes, prunes
seques, etc.)

•

Una o dues peces de fruita fresca i bastonets de
pa integral

•

Un grapat de fruites seques crues o torrades (nous, ametlles,
avellanes, etc.)

•

Pa amb tomàquet, entrepà de formatge, de truita, d'hummus, etc.

•

Un iogurt o un got de llet amb musli

•

Macedònia de fruita fresca amb iogurt

•

Batut de fruita (llet i trossos de fruita fresca) amb fruita seca

•

Un tros de pa de pessic casolà i una peça de fruita

SI HEM DINAT…
Cereals, patata o llegums
Verdures
Carn
Peix
Ou
Fruita
Làctics
Llegums

PODEM SOPAR:
Hortalisses crues o llegums cuits
Cereals o patata
Peix, ou o llegums
Carn magra, ou o llegums
Peix, carn magra o llegums
Làctics o fruita
Fruita
Peix, ou o carn magra

