
 

 

 
 

                                                                                                        

Participació en la cooperació 
Realitzarem un carnaval multicultural de l’Índia, ja que allà conviuen més de mil milions de persones. El 
menjador s’omplirà de vestits típics i les danses i els balls, com el bollywood ens faran gaudir d’aquest espai 
educatiu del temps lliure. Els jocs d’expressions ens faran conèixer que a l’Índia hi ha més de 20 llengües 
oficials i el conte del llibre de la selva, ens acostarà als seus animals exòtics, com micos i tigres. El valor a 
treballar, participació en la cooperació, serà l’eina que ens mostri que entre tots, es poden crear coses que 
sols no es podrien aconseguir. L’hàbit de mantenir l’ordre ens farà jugar a una gimcana del transit de les 
ciutats de l’Índia. I així acabarà el nostre viatge a aquestes terres de contrastos, que ens farà descobrir un 
tresor que tots els nens i nenes tenen en tot el món, la joia de l’amistat. 

 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 
    1  
         FESTA DE CARNESTOLTES: 

    Turó d’arròs amb tomàquet 
    Pollastre arrebossat 
    Mandarines 

4  5  6   7  8  
Espaguetis carbonara 
Bacallà al forn  
amb samfaina 
Fruita del temps 

Crema de porros 
Hamburguesa de vedella 
amb patates xips 
Fruita del temps 

Sopa de brou i pistons 
Estofat de gall dindi 
amb hortalisses 
Fruita del temps 
 

Arròs de verdures i quinoa 
Croquetes de lluç i gambes 
amb amanida 
Iogurt de la Cooperativa 

 D’Olot 

Mongetes seques estofades 
Truita de verdures amb 
amanida 
Fruita del temps 

11  12   13   14   15  
Mongeta tendra i patata 
Botifarra amb seques 
Fruita del temps 
 

Sopa de galets 
Pollastre a la farigola 
amb amanida 
Fruita del temps 

Arròs a la marinera 
Truita de carbassó 
amb amanida 
Fruita del temps 

Macarrons amb tomàquet, 
carbassó i alfàbrega 
Lluç amb salsa verda 
Fruita del temps 

Amanida amb formatge 
 i crostons de pa 
Llenties amb arròs 
Iogurt de la Cooperativa 

 D’Olot 

18  19  20  21  22  
Tallarines amb salsa  
de xampinyons 
Hamburguesa de coliflor  
i formatge amb amanida 
Fruita del temps 

Cigrons amb col i pastanaga 
Truita de patata i ceba amb 
enciam romana i olives 
Iogurt de la Cooperativa 

 D’Olot  

Sopa de rap  
Mandonguilles de vedella 
salsa de tomàquet  
Fruita del temps 
 

Bleda i patata 
Rodó de gall dindi 
amb rodanxes de poma 
Fruita del temps 

Arròs amb tomàquet 
Calamars arrebossats amb 
 amanida   
Fruita del temps 

25  26  27  28  29  
Mongeta tendra i patata 
Estofat de vedella 
amb bolets 
Fruita del temps 

Escudella barrejada 
Pollastre a la taronja amb 
amanida 
Fruita del temps 
 

Fideua 
Lluç a la planxa 
amb amanida 
Fruita del temps 
 

Crema de pèsols i pastanaga 
Paella mixta 
(carn i peix) 
Iogurt de la Cooperativa 

 D’Olot 

Llenties estofades 
Truita de carbassó 
amb amanida 
Fruita del temps 

Verdures : bleda, col, coliflor, enciam, escarola, espinacs, pastanaga i porro. Fruites : mandarina, pera, poma, plàtan i taronja. La mateixa setmana no es repetirà cap fruita.i 

per equilibrar el sopar us proposem...  

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

    
 

                Verdura/ Peix i patata /Lacti 

4 5 6 7 8 
Amanida 

Ou i patata 
Lacti 

Pasta 
Peix i amanida 

Lacti 

Verdura 
Au i patata 

Lacti 

Amanida 
Porc i llegum 

Fruita del temps 

Amanida 
Peix i arròs 

Lacti 

11 12 13 14 15 
Arròs 

Peix  i amanida 
Lacti 

Amanida 
Peix i patata 

Lacti 

Verdura 
Vedella i patata 

Lacti 

Verdura 
Au i arròs 

Lacti 

Verdura 
Ou i patata 

Fruita del temps 

Amanida 
Ou i patata 

Lacti 

Pasta 
Peix i amanida 

Lacti 

18                 19 20 21 22 
Amanida 

Peix i patata 
Lacti 

Pasta 
Au i verdura 

Fruita del temps 

Verdura 
Porc i pasta 

Lacti 

Pasta 
Peix i amanida 

Lacti 

Amanida 
Ou i patata 

Lacti 

25                 26 27 28 29 
Verdura 

Au i patata 
Lacti 

Verdura 
Porc i arròs 

Lacti 

Pasta 
Peix i  amanida 

Lacti 

Amanida 
Ou i patata 

Fruita del temps 

Verdura 
Peix i arròs 

Lacti 
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