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INSTITUT POETA MARAGALL
-MENÚ BASAL- DESEMBRE 2017

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.

La marca ESCOL utilitza l´oli d´oliva en el
cuinat i per amanir.

Els precuinats com les hamburgueses
(pastanaga, ceps i formatge), croquetes
(pernil, vedella-porc, vedella 100% i ceps),
truites de patates (carbassó, espinacs,
formatge i pernil cuit), mandonguilles i
escalopa de pollastre, són elaborats a
l´obrador de l´empresa, sense l'adició de
glutamat monosòdic, greixos industrials
saturats i conservants.

Les hortalisses i verdures provenen
directament del camp cada dos dies.

La patata, ceba, llegums, arròs i pasta, en
un 55% son de producte ecològic.

S´utilitzen làctics d´economia social.

Els menús planificats, van en consonància
amb les recomanacions nutricionals
especificades en el document
“L´alimentació saludable en l´etapa
escolar”.

www.escol.cat



INSTITUT POETA MARAGALL
-MENÚ BASAL NO PORC- DESEMBRE 2017

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.

La marca ESCOL utilitza l´oli d´oliva en el
cuinat i per amanir.

Els precuinats com les hamburgueses
(pastanaga, ceps i formatge), croquetes
(pernil, vedella-porc, vedella 100% i ceps),
truites de patates (carbassó, espinacs,
formatge i pernil cuit), mandonguilles i
escalopa de pollastre, són elaborats a
l´obrador de l´empresa, sense l'adició de
glutamat monosòdic, greixos industrials
saturats i conservants.

Les hortalisses i verdures provenen
directament del camp cada dos dies.

La patata, ceba, llegums, arròs i pasta, en
un 55% son de producte ecològic.

S´utilitzen làctics d´economia social.

Els menús planificats, van en consonància
amb les recomanacions nutricionals
especificades en el document
“L´alimentació saludable en l´etapa
escolar”.

www.escol.cat



INSTITUT POETA MARAGALL
-MENÚ BASAL NO LACTOSA- DESEMBRE 2017

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.

La marca ESCOL utilitza l´oli d´oliva en el
cuinat i per amanir.

Els precuinats com les hamburgueses
(pastanaga, ceps i formatge), croquetes
(pernil, vedella-porc, vedella 100% i ceps),
truites de patates (carbassó, espinacs,
formatge i pernil cuit), mandonguilles i
escalopa de pollastre, són elaborats a
l´obrador de l´empresa, sense l'adició de
glutamat monosòdic, greixos industrials
saturats i conservants.

Les hortalisses i verdures provenen
directament del camp cada dos dies.

La patata, ceba, llegums, arròs i pasta, en
un 55% son de producte ecològic.

S´utilitzen làctics d´economia social.

Els menús planificats, van en consonància
amb les recomanacions nutricionals
especificades en el document
“L´alimentació saludable en l´etapa
escolar”.

www.escol.cat



INSTITUT POETA MARAGALL
-MENÚ BASAL NO CARN/ NO PEIX- DESEMBRE 2017

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.

La marca ESCOL utilitza l´oli d´oliva en el
cuinat i per amanir.

Els precuinats com les hamburgueses
(pastanaga, ceps i formatge), croquetes
(pernil, vedella-porc, vedella 100% i ceps),
truites de patates (carbassó, espinacs,
formatge i pernil cuit), mandonguilles i
escalopa de pollastre, són elaborats a
l´obrador de l´empresa, sense l'adició de
glutamat monosòdic, greixos industrials
saturats i conservants.

Les hortalisses i verdures provenen
directament del camp cada dos dies.

La patata, ceba, llegums, arròs i pasta, en
un 55% son de producte ecològic.

S´utilitzen làctics d´economia social.

Els menús planificats, van en consonància
amb les recomanacions nutricionals
especificades en el document
“L´alimentació saludable en l´etapa
escolar”.

www.escol.cat


