
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Ús exclusiu d’oli d’oliva per 
cuinar i amanir.

Postres làctics de la 
Fageda. 

VACANCES VACANCES VACANCES

VACANCES VACANCES _ _ _

Llenties estofades 
amb hortalisses
Hamburguesa 

de vedella a la planxa i 
amanida d'enciam i olives

Fruita del temps

Espinacs amb patata
Lluç a la romana

i amanida d'enciam
i brots de soja

Fruita del temps

_ _ _

Crema de porros 
Palometa a la planxa
Guarnició de patata 

panadera
Fruita del temps

Arròs amb salsa de 
tomàquet

Pit de pollastre arrebossat i 
amanida d'enciam i 

pastanaga 
Làctic

_ _ _

Bròquil amb patata
Mandonguilles de vedella a 

la jardinera 
Fruita del temps

Macarrons a la carbonara 
Truita de cavalla i amanida

d’enciam i blat de moro
Fruita del temps

_ _ _

Menú IES Consell de Cent  
GENER

2 3

7 8 9 10

13 14 15 16

6

1

17

20 2321 2422

27 28 29 3130



Desglossament dels plats

Tots aquells plats guisats o estofats, es 
cuinen amb una base de sofregit de 
ceba, tomàquet, pebrot vermell, pebrot 
verd, all i oli d’oliva. 

Llegum guisada amb hortalisses: ceba,
tomàquet, pastanaga, pebrot verd i
vermell i llorer.
Brou d’au: pollastre, vedella, gallina,
patata, pastanaga, porro, nap, xirivia,
api.
Crema de pastanaga i patata: Patata,
pastanaga, ceba i oli d’oliva
Escudella barrejada: fideus, mongeta 
blanca, cigrons i brou d’au. 
Arròs amb verduretes: arròs, sofregit, 
mongeta verda, pastanaga i pèsols.
Patates gratinades: patata, llet, farina de 
blat, margarina, formatge i condiment.
Puré de cigrons: Cigró, patata, ceba, 
pastanaga, carbassó, oli d’oliva i sal.
Puré de verdures: patata, ceba, 
pastanaga, mongeta verda, carbassó, sal 
i oli d'oliva.
Crema de porros: Patata, porro, oli 
d’oliva, pebre negre i sal.
Gratinat de coliflor: Patata, coliflor, llet, 
farina de blat, margarina, formatge, nou 
moscada i sal
Arròs a la cassola: Arròs, carn magra de 
porc, salsitxa, pèsols, pebre negre i 
sofregit.

Pollastre a l’allada: Pollastre, all, oli
d’oliva, pebre negre i llorer
Pollastre Domoda (Gàmbia): Pollastre,
sofregit, carbassa, pebre vermell, pebre
negra, all, oli d’oliva i sal.
Truita de patata: Patata, ou, ceba i oli
d’oliva
A la llauna: Pebre vermell, vinagre, sal i
oli d'oliva.
Salsa carbonara:  Llet, bacó, farina de 
blat, margarina, pebre negre i nou 
moscada
Salsa bolonyesa: Tomàquet, carn picada 
de vedella i de porc, ceba, all i 
condiment.
Salsa d’orenga (carn): ceba, orenga, all, 
llorer, mica de farina de blat , vinagre i 
oli d’oliva.
Salsa de poma (carn): Poma, ceba, oli 
d’oliva, all i pebre negre.
Salsa napolitana: Tomàquet, carbassó, 
ceba, all i orenga.
Salsa pesto: Formatge ratllat, oli d’oliva, 
alfàbrega i all.
Salsa jardinera: Sofregit, daus de 
pastanaga, pèsols i oli d’oliva. 
Salsa verdures: Carbassó, pastanaga, 
ceba, oli d’oliva, all i llorer.

La Dieta Mediterrània
La dieta mediterrània ha estat reconeguda per la comunitat científica
internacional com un patró alimentari i un estil de vida dels més
equilibrats i saludables del món. Fins i tot, la UNESCO (Organització de
les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura) va declarar,
el novembre del 2010, la dieta mediterrània com a Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat.

Però a més, la dieta mediterrània resulta ser també una de les més
convenients per a la salut del planeta, és a dir, de les més sostenibles.
El patró alimentari de la Mediterrània presenta les característiques
següents:

 Predomini d'aliments d'origen vegetal en relació amb els d'origen
animal, amb més peix que carns, i d'aquestes, les varietats blanques
i més magres. Amb moderació, també inclou els ous, les llets
fermentades i els formatges.

 Consumir aliments de proximitat i de temporada.
 Tenir una gran varietat gastronòmica
 La pràctica d’activitat física a l’aire lliure gràcies a la bonança del

clima
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