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      L’honestedat 
L’Índia ens va regalar una persona de pau, Gandhi, un model del valor que treballarem aquest mes: l’honestedat. 
Celebrarem els 50 anys de la nostra cooperativa, creada per un grup de dones emprenedores, amb un dinar molt 
especial, teatres, contes i molta solidaritat. L’hàbit de rentar-se les mans ho potenciarem gràcies a la salutació 
índia del namaste, amb la que interioritzarem la relació entre salut i higiene. I en aquest mes del gris hivern, el 
nostre menjador es convertirà en un ventall de colors amb mandales i contes de vaques sagrades i d’elefants 
pintats. Un mes de convivència on certificarem, tal com deia Gandhi, que la pau és el camí per aconseguir un 
món millor. 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 
    1 
    Sopa de juliana amb pasta 

   Rostit de llom amb  
   ceba i patata  

   Fruita del temps 

4 5 6 7 8 
Tallarines amb tomàquet i 
 verdures 
Hamburguesa vegetal 
amb amanida 
Fruita del temps 

Cigrons amb col i pastanaga 
Truita de pernil amb 
amanida 
Fruita del temps 

Sopa de galets 
Pollastre a l’allada amb 
patates xips 
Iogurt de la Cooperativa 

 D’Olot 

Arròs amb sofregit casolà 
de tomàquet 
Bacallà cruixent amb 
enciam  
Fruita del temps 

Puré de verdures de temporada 
Estofat de vedella 
a la jardinera 
Fruita del temps 

11  12  13  14  15  
Llenties estofades 
Truita de patata 
 amb amanida 
Fruita del temps 

Sopa de rap  
Mandonguilles  
amb hortalisses 
Fruita del temps 

Bleda i patata 
Pollastre a la farigola amb 
amanida 
Fruita del temps  

Arròs amb verdures i quinoa 
Calamars arrebossats 
amb enciam  
Fruita del temps 

FESTA DE 50 ANYS AUSOLAN 

Pinxos i Assortiment de fregits 
Canelons a la Guipuscoana 
Pastís Ausolan 

18  19  20  21  22  
Sopa de brou i pistons 
Estofat de tonyina 
amb patates i pebrot 
Fruita del temps  
 

Coliflor amb patata 
Salsitxes al forn amb 
amanida 
Fruita del temps 

Macarrons napolitana 
Truita de carbassó  
amb amanida 
Iogurt de la Cooperativa 

 D’Olot  

Crema de pastanaga i porros 
Arròs de muntanya 
Fruita del temps 
 

Mongetes seques estofades 
Pernilets de pollastre al forn 
amb amanida  
Fruita del temps 

25 26 27 28  

Llenties jardinera 
Lluç a la planxa amb 
amanida 
Fruita del temps 
 

Fideuà 
Croquetes d’espinacs 
amb amanida 
Iogurt de la Cooperativa 

 D’Olot 

Bròquil, pastanaga i patata 
Estofat de vedella amb verdures 
Fruita del temps 

DIJOUS GRAS 
Escudella  
Truita de botifarra amb 
amanida 
Fruita del temps 

 
 

Durant la mateixa setmana no es repetirà cap fruita 

i per equilibrar el sopar us proposem...  

 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

    1 
               Amanida /Peix i patata /Lacti 

4 5 6 7 8 
Verdura 

Au i patata 
Lacti 

Amanida 
Ou i patata 

Lacti 

Arròs 
Peix i amanida 

Fruita del temps 

Verdura 
Peix i patata 

Lacti 

Pasta 
Peix i amanida 

Lacti 

11 12 13 14 15 
Verdura 

Peix i patata 
Lacti 

Pasta 
Peix i amanida 

Lacti 

Pasta 
Ou i amanida 

Lacti 

Verdura 
Porc i patata 

Lacti 

Amanida 
Llegum i cereal 
Fruita del temps 

Amanida 
Ou i patata 

Lacti 

Pasta 
Peix i amanida 

Lacti 

18 19 20 21 22 
Amanida 

Llegum i cereal 
Lacti 

Amanida 
Peix i arròs 

Lacti 

Verdura 
Au i patata 

Fruita del temps 

Pasta 
Peix  i amanida 

Lacti 

Verdura 
Ou i patata 

Lacti 

25 26 27 28 
Verdura 

Au i arròs 
Fruita del temps 

Verdura 
Porc i patata 

Lacti 

Pasta 
Ou i amanida 

Lacti 

Verdura 
Peix i arròs 

Lacti 


