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ESCOLA: SANT GERVASI
-MENÚ BASAL-OCTUBRE 2018

www.escol.cat

LA TARDOR
Una dieta rica i saludable requereix
dedicació i coneixement. Els
aliments propis de cada estació,
poden convertir-se en una dieta
més variada i nutritiva, i amb un
sabor més destacat si els utilitzem
quan toca; no hem de dubtar que
la mare Natura ens facilita els
aliments que ens convenen a cada
moment.
Aliments
tardor:
1.
2.

www.escol.cat

imprescindibles

a

la

Carbassa i carbassó. Els purés
i les sopes es convertiran en
protagonistes de la seva dieta.
Llegums. Amb l'arribada del
fred el que millor escau al cos
és un plat calent de cullera.

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.
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LA TARDOR
Una dieta rica i saludable requereix
dedicació i coneixement. Els
aliments propis de cada estació,
poden convertir-se en una dieta
més variada i nutritiva, i amb un
sabor més destacat si els utilitzem
quan toca; no hem de dubtar que
la mare Natura ens facilita els
aliments que ens convenen a cada
moment.
Aliments
tardor:
1.
2.

www.escol.cat

imprescindibles

a
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Carbassa i carbassó. Els purés
i les sopes es convertiran en
protagonistes de la seva dieta.
Llegums. Amb l'arribada del
fred el que millor escau al cos
és un plat calent de cullera.

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.

