
Les fruites de temporada poden ser: albercoc,
cireres, prunes, maduixes, préssec, taronja,
nespres, pinya o plàtan
Les verdures de temporada poden ser: carxofes,
bròquil, mongeta verda, pastanaga, enciam,
tomàquet, albergínia, bledes, espinacs,
cogombre o carbassó

EL NOSTRE
COMPROMÍS

-  Treballar per aconseguir un ús integral de
   productes naturals, frescos i ecològics de
   proximitat. Directe del productor. 
-  Introduir aliments integrals complerts sense
   cap tipus de tractament. 
-  Tenir un control directe sobre la procedència
   de tots els productes i evitar intermediaris
   que carreguen marges, pressionen al petit
   productor i no aporten valor.
-  Fer una elaboració artesanal, diària i
   tradicional del dinar, sense precuinats ni
   productes industrials.

 

Els brous, guisats i arrebossats són casolans.

Rics en luteïna.

Està relacionat amb la salut ocular.
Actua com a �ltre de llum contra els efectes 
perjudicials que el sol té sobre la vista i la pell. 
Ajuda a endarrerir l’envelliment de la pell 
provocada per la radiació del sol.
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Els nostres tastets mensuals
Com haureu vist, cada mes introduïm un tastet mensual als nostres menús. Aquest tastet, és una oportunitat pels infants per
descobrir noves textures, nous sabors i noves propostes, al mateix temps que és un espai d’experimentació per les nostres
cuineres, cuiners i educadors. Aquelles propostes que agraden i es poden implementar de manera regular, les incorporem en 
futurs menús, amb la certesa de que tindran bona rebuda.  
La innovació és important per trencar amb la monotonia i despertar els sentits dels infants. Amb aquest sistema de prova-error
aconseguim que les propostes que entren als menús, ho facin amb l’aval dels nostres comensals, els infants.      

Tastet mensual!
Gaspatxo de síndria

MENÚ GROC

FESTIU

FESTIU
LLIURE DISPOSICIÓ

ESCOLA JAUME I

MENÚ GROC
31 de maig


