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DILLUNS

DESEMBRE

Les nostres joguines
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Minestra de verdures

Sopa maravella

Amanida tricolor amb formatge
fresc

Ous ferrats amb tomàquet
amanit

Croquetes de llegum amb
ceba i cogombre

Sardines a la graella amb ceba
i pastanaga

Mel i mató

Kiwi

Plàtan
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El Marc, productor local, defineix
així les seves joguines:

Sopa de pistons

Puré de llegum i verdures

Espinacs a la catalana

Verdures a la papillotte

Amanida de temporada

“Per a mi la joguina no
estructurada o simple és molt
més evocadora i fa treballar més
la imaginació que un altre tipus
de joguina.”

Filet de gall d'indi amb
tomàquet i enciam amanit

Truita d'alls tendres amb
enciam i remolatxa

Bistec de vedella planxa amb
patates fregides

Tallarines amb oli d'oliva, all i
gambetes

Pizzeta de tonyina, ceba i
olives negres al forn

Iogurt ecològic

Poma

Plàtan

Mandarina

Raïm

21

La fusta de les nostres joguines
ve de boscos de plantació i no
està tractada amb químics o
substàncies nocives per la salut.

Es un bosc de plantació, per cada
arbre que es talla, se’n planta un
de nou i s’acostuma a esperar uns
vint anys per tallar-lo.

Aquestes joguines afegeixen valor
al projecte pedagògic que duem
a terme durant l’Espai Migdia,
d’acord amb el PEC de cadascuna
de les escoles. Els nens i nenes
que escullin els racons tranquils
con ara la ludoteca, el racó del
joc simbòlic o els jocs de taula en
podran gaudir toi i fent volar la
seva imaginació.
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DIVENDRES
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Festa
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Puré de verdures i favetes

Bledes amb patata

Sopa de peix

Crema de carbassa

Llom de salmó a la papillotte

Arròs integral amb tires de
sèpia i pèsols

Llobarro al forn amb rodanxes
de carbassó

Remenat d'ou amb tomàquet

Iogurt líquid per beure

Poma

Prunes

Macedònia de cítrics

QUE PASSEU UNA BONA ESTONA

Gaudiu!

Registres sanitaris 26.02660/B i 26.04609/CAT

www.froca.cat

BONES FESTES!

NO SERVEI DE MENJADOR

