.

Què
hem
dinat?

Sabeu que a les estades que fem a les nostres cases a la natura, mantenim la
nostra filosofia d’una alimentació saludable, variada i nutritiva per a que
tothom gaudeixi del menjar?
Sant Martí, Bagà i La Seu amb un paratge ple de natura i activitats són els llocs
ideals per fer venir la gana. Vine a gaudir amb nosaltres!

Viu Experiències en els nostres allotjaments!

Què
sopem?

• PASTA, ARRÒS, CEREAL, LLEGUM O
PATATA

• PASTA, ARRÒS, CEREAL, LLEGUM O
PATATA

• VERDURES

• VERDURES

• CARN

• CARN

• PEIX

• PEIX

• OU

• OU

• FRUITA

• FRUITA

• IOGURT

• IOGURT

Es recomana incloure sempre:

Necessites més informació?

www.aie.revisa.cat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pa integral, pasta, patata o arròs en l'àpat, com a plat principal o acompanyament/guarnició
Verdura crua o cuita, com a plat principal o acompanyament/guarnició
Aliment proteic (carn, peix, ou o llegum) com a segon plat, que no es repeteixi en l'àpat del dinar
Fruita fresca preferentment o iogurt (en cas de no haver consumit cap durant el dia)
L'aigua ha de ser la beguda d'acompanyament per excel·lència.
Els productes làctics recomanats són: iogurt natural sense ensucrar, formatge tendre o fresc, quallada, recuit...
No és recomanable substituir el làcti per derivats làctis amb elevada quantitat de greix o sucre (flam, natilla, etc.)
En cas de prendre làctic com a postres, incloure verdura crua, com a plat principal o acompanyament/guarnició.
La carn blanca és la carn d'aus, i també la de conill.
L’escola es reserva el dret de canviar el menú per causes imprevistes del mercat.

Consell: En cas d’incloure llegums en el sopar, consumint-los triturats. En crema o puré es redueix la seva possible flatulència.

Tens dubtes? Parla amb la nostra dietista:

menjadors@revisa.cat

Tots els menús de REVISA han sigut elaborats per una Dietista col·legiada.
Belén Collado COPTESSCV 2170

