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Revisat per Andrea Rodríguez Sancho                  CAT000899
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica

El pollastre és de pagès amb alimentació vegetal, mínim amb un 65% de cereals, dels quals com a mínim un 50% de blat de 
moro; sacri�cat almenys amb 56 dies i criat amb sistema extensiu.
Les verdures i hortalisses són ecològiques.

TRITURAT JAUME IMENÚ OCTUBRE

Iogurt natural ecològic

Triturat de patata, pollastre i verdures

Fruita de temporada ecològica trituradaFruita de temporada ecològica triturada

Fruita de temporada ecològica triturada

Triturat de patata, vedella i verdures

Fruita de temporada ecològica triturada

Triturat d’arròs, peix i verdures

Fruita de temporada ecològica triturada

Triturat de cigrons, ou i verdures

Fruita de temporada ecològica trituradaIogurt natural ecològic

Triturat de cigrons, ou i verdures FESTIU
Fruita de temporada ecològica triturada

Triturat d’arròs, pollastre i verdures

Fruita de temporada ecològica triturada

Triturat de macarrons, ou i verdures

Iogurt natural ecològic

Triturat de llenties, pollastre i verdures

Fruita de temporada ecològica triturada

Triturat d’arròs, peix fresc i verdures 

Fruita de temporada ecològica triturada

Triturat de patata, gall dindi i verdures

Fruita de temporada ecològica triturada

Triturat d’espirals, carn de porc i verdures Triturat de patata, gall dindi i verdures

Fruita de temporada ecològica triturada

Triturat de patata, lluç i verdures

Fruita de temporada ecològica triturada

Triturat d’arròs, gall dindi i verdures

Fruita de temporada ecològica triturada

Triturat de patata, ou i verdures

Fruita de temporada ecològica triturada

Triturat de patata, vedella i verdures

Triturat de patata, carn de vedella i porc i verdures

Iogurt natural ecològic

Triturat de llenties, gall dindi i verdures
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El pollastre és de pagès amb alimentació vegetal, mínim amb un 65% de cereals, dels quals com a mínim un 50% de blat de moro; sacri�cat almenys amb 56 dies i 
criat amb sistema extensiu.
Les verdures i hortalisses són ecològiques.
Les fruites de temporada poden ser: kiwi, poma, meló, pera, pinya o plàtan
Les verdures de temporada poden ser: carbassa, porro, pastanaga, bledes, albergínia, o espinacs

Fruita de temporada ecològica triturada

Triturat de mongetes blanques, ou i verdures

Triturat de patata, carn de  porc i verdures

Triturat de pasta, peix fresc i verdures 

Fruita de temporada ecològica triturada


