MENÚ MENSUAL ABRIL 2018
ESCOL
Cuidem infants amb bona companyia.

ESCOLA: SANT GERVASI
-MENÚ BASAL- ABRIL 2018

www.escol.cat

ABRIL, UN MES
SEMPRE GENERÓS
AMB LA
GASTRONOMÍA
Els canvis d'estació sempre impliquen
l'arribada de nous aliments a fruiteries i
peixateries i ara, amb una primavera
que acaba d'entrar, passa el mateix.
En els propers mesos el nostre hort i el
nostre rebost es van anant omplint de
tot això que la primavera porta.
En aquest primer mes d'abril
comencem a notar alguns canvis.

www.escol.cat

ja

Podeu consultar els 14 al·lèrgens de declaració obligatòria inclosos en els plats a
les fitxes tècniques que adjuntem. Aquest menú ha estat dissenyat per l´equip
nutricional d´ESCOL amb el vist i plau i anàlisi nutricional de la dietista. Entrega del
menjar com a màxim 4 hores entre l´expedició i el consum. La temperatura de
sortida dels plats calents és de mes de 80Cº i 3Cº en els plats freds. Les matèries
primeres són de proximitat. Les fruites i verdures arriben cada dos dies a la nostra
central, les anem a buscar amb transport propi. Les postres làctics són productes
de granja. Cuinats JGE, es reserva el dret de canviar qualsevol menú per
necessitat.

ESCOLA: SANT GERVASI
-MENÚ NO PORC- ABRIL 2018

www.escol.cat

ABRIL, UN MES
SEMPRE GENERÓS
AMB LA
GASTRONOMÍA
Els canvis d'estació sempre impliquen
l'arribada de nous aliments a fruiteries i
peixateries i ara, amb una primavera
que acaba d'entrar, passa el mateix.
En els propers mesos el nostre hort i el
nostre rebost es van anant omplint de
tot això que la primavera porta.
En aquest primer mes d'abril
comencem a notar alguns canvis.

www.escol.cat

ja

Podeu consultar els 14 al·lèrgens de declaració obligatòria inclosos en els plats a
les fitxes tècniques que adjuntem. Aquest menú ha estat dissenyat per l´equip
nutricional d´ESCOL amb el vist i plau i anàlisi nutricional de la dietista. Entrega del
menjar com a màxim 4 hores entre l´expedició i el consum. La temperatura de
sortida dels plats calents és de mes de 80Cº i 3Cº en els plats freds. Les matèries
primeres són de proximitat. Les fruites i verdures arriben cada dos dies a la nostra
central, les anem a buscar amb transport propi. Les postres làctics són productes
de granja. Cuinats JGE, es reserva el dret de canviar qualsevol menú per
necessitat.

