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Caterguai i l’Ecologia
Per què son millor els Aliments Ecològics
L’Alimentació Ecològica es basa en recuperar els
procediments agrícoles tradicionals, al llarg de
l’història de la humanitat.
^ŽůƐĂƉĂƌƟƌĚĞůƐĞŐůĞyyƐ͛ŚĂĞƐƚğƐ l’agricultura
intensiva i l’ús de substàncies químiques de síntesi,
el que s’ha traduït en una important disminució de
la qualitat dels aliments.

Els aliments sofreixen pèrdues dels seus nutrients
des de fa anys. Això és degut bàsicament a les
següents raons:
hƟůŝƚǌĂĐŝſĚ͛espècies no autòctones, no adaptades
a l’entorn local.
Sols i terrenys sobreexplotats i sense nutrients.
hƟůŝƚǌĂĐŝſŵĂƐƐŝǀĂĚĞĨĞƌƟůŝƚǌĂŶƚƐĚĞƐşŶƚĞƐŝƋƵĞ
͞ĚŽƉĞŶ͟ĞůƐĐƵůƟƵƐ͘
ŽůůŝƚĂĨŽƌĂĚĞůƉƵŶƚžƉƟŵĚĞŵĂĚƵƌĂĐŝſ͘
Molt de temps entre collita i consum, per les
distàncies a recórrer.

ŝǆşŵĂƚĞŝǆ͕ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚĞĨĞƌ
ƐĞƌǀŝƌĂŐƌĂŶĞƐĐĂůĂproductes químics com:
/ŶƐĞĐƟĐŝĚĞƐŝ&ƵŶŐŝĐŝĚĞƐ
Hormones per quallat i maduració
ĞƚĞƌŐĞŶƚƐ͕ŝĐĂƚƌŝƚǌĂŶƚƐ͕ŽŶƐĞƌǀĂŶƚƐ͕ĞƚĐ͘
Encara que puguen estar controlats sanitàriament,
els seus efectes poden ŶŽĞƐƚĂƌƚŽƚĂůŵĞŶƚĚĞĮŶŝƚƐ,
ŽƟŶĚƌĞĞĨĞĐƚĞƐĂĐƵŵƵůĂƟƵƐ͘
La fabricació de tots aquests productes, i el
transport͕ĐŽŶƐƵŵĞŝǆĞŶŐƌĂŶƐƋƵĂŶƟƚĂƚƐĚ͛ĞŶĞƌŐŝĂŝ
emissions de gasos d’ĞĨĞĐƚĞŚŝǀĞƌŶĂĐůĞ͘
WĞƌƷůƟŵ͕ůĂĐŽŵƉƌĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚĞƐ llunyans, fa que
els ingressos recaiguin en economies foranies
igualment llunyanes.
Per tant, el Productes Ecològics son molt millors,
ƉĞƌƋƵğƐſŶ͗
Més EƵƚƌŝƟƵƐ

Tenen més i millor nutrients.

Més Sans

Sense productes químics
nocius.

Més Sostenibles

Necessiten menys energia i
emissions.

Més Locals

ĨĂǀŽƌĞŝǆĞŶů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ
propera i de l’entorn.

Compromís de Caterguai amb l’Ecologia
La nostra empresa, des del seu naixement, ha
sigut molt sensible i predisposada als productes i
l’economia. Però pensem que és necessari donar
un impuls encara més fort, per a promocionar
ůĞƐǀŝƌƚƵƚƐŝƋƵĂůŝƚĂƚĂƐƐŽĐŝĂĚĞƐĂů͛Alimentació
Ecològica.
Per això ens comprometem a:
Per la part de l’Alimentació:
• Incorporar aliments ecològics*, al menys 4
ǀĞŐĂĚĞƐĂůŵĞƐ͘
• /ŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌƉĂƵůĂƟŶĂŵĞŶƚĞůƐŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ
ecològics als menús.
• &ĞƌƵŶŵĞŶƷşŶƚĞŐƌĂŵĞŶƚĞĐŽůžŐŝĐĂůŵĞƐĐŽŵ
ĂŵĞŶƷƚĞŵăƟĐ͘
• Remarcar a la fulla dels menús els ingredients
ecològics.
WĞƌůĂƉĂƌƚĚĞů͛ŶƚŽƌŶĚƵĐĂƟƵ͕ĂŵďƚĂůůĞƌƐŝ
ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ͗
• Jocs i Manualitats amb productes ecològics,
destacant-ho.
• &ĞƌƉŽƐƐŝďůĞƵŶ,ŽƌƚƐĐŽůĂƌ͕ĂŵďĞůƐŵŝƚũĂŶƐ
disponibles.
• ŝǀƵůŐĂĐŝſĚĞů͛ĐŽůŽŐŝĂŝĞůƌĞƐƉĞĐƚĞĂůDĞĚŝ
ambient.
ΎĞƌƟĮĐĂƚƐĂŵďƐĞŐĞůůŽĮĐŝĂůĚĞůŽŵŝƚğĚ͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĐŽůžŐŝĐĂ

I per suposat, seguir apostant al màxim per la
WƌŽĚƵĐĐŝſ>ŽĐĂů͘

Aquest imprès s'ha produït mitjançant el compromís "Producció Clima Neutral» - La quantitat de CO2 generada en la producció del treball d'impressió es calcula de forma automàtica i
es compensa amb un projecte de protecció del clima, en aquest cas: Forest Protection, April Salumei, Papua New Guinea. Les emisions son de 145 kg CO2.

Tots els menús són elaborats baix supervisió i seguiment del departament de dietètica de Caterguai, S.L.
El control analític dels aliments i l’anàlisi de l’aigua són realitzats
pel Centre de qualitat, sita en c/Bercelona, núm. 28, Entresòl (GANDIA).

C/ Xaloc nº3. 46716 Rafelcofer (Valencia)
tel 96 280 10 28
fax 96 280 14 35

L’horta

La ribera alta
La ribera baixa
La Valldigna

Per causes de força major Caterguai s.l. es reserva el dret de fer canvis en el menú.
Pot contindre possibles aliments alergénics. Els anomenats alergénics son els cereals que contenen gluten,
el peix, els crustacis, els ous, els cacahuets, la soja, la llet i els seus derivats inclosa la lactosa, els fruits amb
closca, l’api, els grans de sesam i els sulfits. Aquest menú pot contindre traces dels anomenats alergénics.
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Dilluns
8

831

32

29

98

39

33

10

813

105

42

25

11

609

57

Divendres

23

35

12

802

105

39

28

Encisam, tomaca, carlota, surimi.
1r. Macarrons amb tonyina,tomaca i
formatge.
2n. Filet de limanda amb pésols i ceba.
Fruita de temporada.

Encisam, tomaca, dacsa, carlota.
1r. Sopa de verdures amb estels.
2n. Mandonguilles de carn amb
verdures i tomaca.
Fruita i Lacti.

Encisam, tomaca, panses, carlota.
1r. Fideuà de peix amb delícies del mar.
2n. Truita de creïlles amb verdures i
formatge Edam.
Fruita de temporada.

Remanat de llegums amb ceba.
Llom al forn. Fruita.

Sopa de peix.
Truita a la francesa. Lacti

Amanida murciana.
Filet de titot. Lacti.

Parrillada de verdures variades a la planxa.
Emperador a la planxa. Fruita.

Crema de verdures.
Ventresca de lluç. Fruita

675

52

40

34

16

805

105

37

27

17

768
774

97
98

47
43

30
25

18

824

95

27

39

19

856

112

43

26

Encisam ECO, tomaca, tonyina, ou.
1r. Puré de verdures ECO amb llegums
ECO.
2n. Pollastre al forn al chilindrón.
Fruita ECOLÒGICA.

Encisam, remolatxa, tomaca, dacsa.
1r. Espaguetis amb tonyina, tomaca i
formatge.
2n. Halibut amb salsa marinera.
Fruita de temporada.

Encisam, dacsa, carlota, tonyina.
1r. Creïlles amb pésols, pebrera, ceba i
peix.
2n. Truita de verdures i cavalla.
Fruita i Lacti.

Encisam, carlota, tomaca, anous.
1r. Arròs al forn amb costelletes, creïlla,
botifarra i cigrons.
2n. Croquetes de bacallà.
Fruita de temporada.

Encisam, tonyina, surimi i dacsa.
1r. Llentilles amb carlota i espinacs.
2n. Solomillo de pollastre amb tempura
de verdura.
Fruita de temporada.

Empanadilles de verdures.
Formatge fresc i tomaca natural. Fruita.

Crema de verdures i creÏlla.
Truita de tonyina. Lacti.

Consomé vegetal.
Filet de peix a la planxa. Lacti.

Sopa juliana amb tostons.
Llom al forn. Lacti.

Arròs tres delícies.
Calamars a la planxa. Fruita.

22

838

90

43

34

23

686

78

36

26

24

849

98

39

30

25

847

111

44

25

26

842

90

43

34

Encisam, tomaca, olives, carlota.
1r. Espirals tricolor amb tomaca i
formatge.
2n. Cues de rap amb salsa marinera.
Fruita de temporada.

Encisam, tomaca, dacsa i surimi.
1r. Sopa de peix amb delícies del mar.
2n. Llonganisses blanques i creïlles al
forn.
Lacti i Fruita.

Encisam, carlota, tomaca, dacsa.
1r. Arròs a la milanesa amb pésols,
magre, pebrera,...
2n. Ventresca de lluç orly amb guarnició.
Fruita de temporada.

Encisam ECO, tomaca i tonyina i olives.
1r. Potatge de cigrons ECOLÒGICS amb
carlota i espinacs.
2n. Truita de creïlles amb formatge fresc
valencià. Fruita ECOLÒGICA.

1r. Amanida especial completa amb
tonyina.
2n. Lasanya de carn amb beixamel i
tomaca.
Fruita de temporada.

Bajoquetes saltejades amb pernil dolç i ceba.
Pit de titot a la planxa. Fruita.

Amanida verda.
Albargiina farcida de verdures. Fruita.

Amanida rusa.
Pit de pollastre a la planxa. Fruita.

Puré de carlota, porro i creïlla.
Creps de pernil dolç i formatge. Fruita.

DIA LLIURE
Sopa al gust dels xiquets i xiquetes.

29

815

108

31

27

30

778

93

43

23

31

667

69

33

30

1

833

57

43

Encisam, dacsa, tonyina, carlota.
1r. Llentilles amb verdures i xoriç.
2n. Truita de creïlles amb cavalla.
Fruita de temporada.

1r. Amanida completa especial amb
tonyina.
2n. Paella Valenciana amb pollastre,
bajoquetes i fesols.
Fruita de temporada.

Encisam ECO, tomaca, tonyina, dacsa.
1r. Puré de verdures ECO amb llegums
ECO
2n. Llonganisses blanques amb sanfaina.
Fruita ECO i Lacti.

Encisam, carlota, tomaca, olives.
1r. Macarrons a la bolonyesa amb
formatge.
2n. Filet de lluç amb pésols i ceba.
Fruita de temporada.

Verdures al forn.
Filet de dorada. Fruita.

Verdures a la planxa.
Vedella a la planxa. Lacti.

Sopa de fideus.
Broquetes de llom. Lacti.

Saltejat
Saltejat de
de verdures
verdures amb
amb llegums
llegums ii pernil.
pernil.
Pollastre
a la planxa
Lacti.
Lluç a la planxa.
Lacti.

5

805

96

44

27

12

639

76

6

801

113

41

38

Encisam ECO, tomaca, dacsa, remolatxa.
1r. Llentilles ECO amb creïlles i verdures.
2n. Ventresca de bacallà amb verdures.
Fruita ECOLÒGICA.
Amanida amb fruits secs.
Truita de verdures amb formatge fresc.
Fruita

Crema de carabassa amb carlota.
Emperador en salsa verda. Lacti.

FEBRER

845

Dijous

Encisam ECO, remolatxa, dacsa, tonyina.
1r. Llentilles ECO amb verdures. ECO i
creïlles.
2n. Llom al forn amb xampinyons.
Fruita ECOLÒGICA.

Encisam, carlota, olives i anous.
1r. Arròs a la cubana amb tomaca.
2n. Fingers de pollastre casolans
amb verdures.
Fruita de temporada.

29

24

13

842

90

43

24

7

774

101

34

26

20

707

65

42

31

Vichyssoise de alls porros.
Truita de formatge. Fruita.
34

9

823

102

36

14

853

93

43

31

21

887

123

38

29

15

826

120

30

29

Encisam, tomaca, carlota i surimi.
1r. Paella Valenciana amb pollastre,
bajoquetes i fesols.
2n. Empanadilles de tonyina. Fruita.

766

97

42

811

108

41

25

23

811

97

35

Encisam, tomaca, dacsa, tonyina.
1r. Arròs al forn amb costelletes, creïlla,
botifarra i cigrons.
2n. Filet d'halibut amb verdures. Fruita
de temporada

Encisam ECO, tomaca, dacsa i carlota.
1r. Llentilles ECO amb carlota i esoinacs.
2n. Truita de creïlles (bullida) amb
cavalla.
Fruita de temporada.

Encisam, dacsa, tomaca anous.
1r. Espirals amb tonyina, tomaca i
formatge.
2n. Filet de tilapia a la planxa amb
verdures. Fruita de temporada.

Crema de creïlla i carlota.
Emperador a la planxa. Lacti.

Saltejat de verdures amb ou.
Filet de peix al papillote. Lacti.

Sopa de peix amb delícies del mar. Truita de creïlles.
Lacti.

Arròs tres delícies.
Tomaca natural i formatge fresc. Fruita.

Verdures variades a la planxa.
Truita de creïlles. Fruita.

52

40

34

27

824

95

27

29

28

805

98

44

27

1

25

Saltejat de verdures i ceba amb pasta.
Peix blau al papillote. Fruita.

Encisam, ou, surimi, carlota.
1r. Sopa de verdures amb cigrons.
2n. Pizza de pernil dolç i formatge.
Lacti i Fruita

675

29

Encisam, tomaca, dacsa i olives.
1r. Guisat de sèpia amb pésols, pebrera i
creïlla.
2n. Truita de verdures i formatge fresc
Fruita i Lacti.

Crema de verdures variades.
Sèpia a la planxa.
Fruita.

22

16

Encisam, tomaca, carlota i olives.
1r. Arròs de verdures variades i
pésols.
2n. Llom al forn amb xampinyons.
Fruita de temporada.

26

22

DIA LLIURE
Entrepans a gust dels xiquets. Fruita.

Consome vegetal.
Pizza de tonyina i formatge. Fruita

27

37

Sopa de peix amb plutja.
Lloms de lluç al forn. Lacti.

Bullit Valencià.
Vedella a la planxa. Fruita.

39

40

121

Sèmola d'arròs.
Coca de pésols amb ceba. Fruita.

Remanat de bolet amb verdures i ceba.Truita a la francesa
amb formatge. Fruita.
106

54

857

Encisam, dacsa, carlota, olives.
1r. Espaguetis a la carbonara amb bacó i
formatge.
2n. Filet d’halibut amb creïlles al forn.
Fruita de temporada.

Encisam ECO,carlota, tonyina i dacsa.
1r. Potatge de cigrons ECO amb carlota
i espinacs.
2n. Lluç arrebossat amb tempura de
verdures. Fruita ECO.

823

687

2

Encisam, tomaca.
1r. Sopa de putxero CATERGUAI.
2n. Putxero CATERGUAI (pilotes,
cigrons, carlota i creïlla)
Fruita de temporada.

Encisam, carlota, tonyina, ou.
1r. Crema Mediterrània carlota, creïlla,
pésols...
2n. Pollastre amb creïlles al forn.
Fruita de temporada.

1r. Amanida especial completa amb
tonyina.
2n. Lasanya de carn amb beixamel i
tomaca.
Fruita de temporada.

19

8

22

Encisam, tomaca, olives, panses.
1r. Fideuà de peix amb fruits del mar.
2n. Truita amb creïlles i verdures amb
cavalla.
Fruita de temporada

Encisam, tomaca, dacsa i olives.
1r. Crema de verdures variades amb
creïlla.
2n. Xulletes de titot a la planxa amb
guarnició. Fruita de temporada.

808

93

25

31

2

815

110

31

40

252

Encisam ECO, tomaca, tonyina, dacsa.
1r. Crema ECO de verdures amb
llegums.
2n. Pollastre amb saltejat campestre.
Fruita de temporada.

Encisam, tomaca, surimi i anous.
1r. Macarrons a la bolonyesa amb carn,
tomaca i formatge.
2n. Truita de verdures amb formatge.
Fruita.

Encisam, dacsa, tomaca i olives.
1r. Arròs caldós amb verdures i pollastre.
2n. Ventresca de lluç al forn amb
guarnició.
Fruita de temporada.

Encisam, carlota, surimi, ou.
1r. Fideuà de peix amb fruits del mar.
2n. Fingers de pollastre casolà amb
guarnició.
Fruita de temporada.

Encisam, surimi, tomaca i dacsa.
1r. Llentilles amb carlota i espinacs.
2n. Truita de creïlles amb formatge.
Fruita de temporada.

Amanida Valenciana amb tonyina.
Calamars al forn. Lacti.

Menestra de verdures.
Xulletes de corder. Lacti.

Sopa de verdures amb fideus.
Truita de creïles i ceba. Fruita.

Amanida murciana.
Pit de pollastre a la planxa amb guarnició. Lacti.

Amanida especial amb tonyina.
Filet de lluç amb verdures. Lacti.

5

806

102

41

24

6

706

74

35

30

7

768

97

47

23

8

844

110

44

25

9

842

90

43

34

Encisam, tomaca, dacsa, surimi.
1r. Arròs a la milanesa amb pésols,
magre i pebrera.
2n. Ventresca de lluç amb tempura de
verdura. Fruita de temporada.

Encisam, tomaca, carlota i tonyina.
1r. Crema de verduras variadas amb
llegums.
2n. Hamburguesa de vedella.
Fruita de temporada.

1r. Amanida especial completa amb
tonyina.
2n. Paella Valenciana amb pollastre,
bajoquetes i fesols.
Fruita i Lacti.

Encisam ECO, dacsa, carlota i surimi.
1r. Potatge de cigrons ECO amb creïlles i
verdures. 2n. Truita de verdures i creïlla
amb formatge fresc valencià.
Fruita de temporada.

Encisam, carlota, tomaca, remolatxa.
1r. Espaguetis amb tonyina, tomaca i
formatge.
2n. Filet d'halibut amb pésols, carlota i
ceba. Fruita de temporada.

Verdures a la planxa.
Pit de titot a la planxa. Fruita.

Ensalada variada.
Coques de dacsa. Fruita.

Bullit valencià.
Peix a la planxa amb guarnició. Lacti.

Sopa de peix amb arròs. Calamar en salsa.
Fruita.

Espencat de pebre i albergina.
Salmó al forn amb verdures. Lacti.

12

MARÇ

9

Dimecres

Encisam, carlota, olives, dacsa.
1r. Arròs a la cubana amb tomaca i ou.
2n. Rodanxa de lluç amb creïlles dau al
forn.
Fruita de temporada.

15

GENER

109

Dimarts

853

95

44

33

13

825

86

41

Encisam ECO, tomaca, carlota, surimi
1r. Llentilles ECOLÒGIQUES amb carlota
i espinacs.
2n. Filet de limanda arrebossat.
Fruita ECOLÒGICA.

Encisam, tomaca, dacsa, carlota.
1r. Arròs a la cubana amb tomaca.
2n. Solomillo de pollastre arrebossat
casolà.
Fruita de temporada.

Remanat de pasta amb verdures.
Truita a la francesa. Lacti.

Consomé vegetal.
Magre amb tomaca i pésols. Fruita.

19

20

Festiu
Sant Josep
26

831

101

40

29

804

101

37

44

14

762

79

41

Sèmola d'arròs amb caldo de peix.
Filet de emperador amb salsa verda. Fruita.

28

21

857

121

37

Encisam i tomaca.
1r. Sopa de putxero CATERGUAI .
2n. Putxero CATERGUAI (pilotes,
cigrons,carlota i creïlla)
Fruita de temporada.

Bullit Valenicà.
Empanadilles de tonyina. Fruita.

Vichyssoise de puerros i creïlla.
Filet de perca a la planxa. Fruita.

716

96

36

24

Encisam, carlota, tomaca, remolatxa.
1r. Espirals a la bolonyesa (carn picada,
tomaca, ceba).
2n. Halibut amb salsa marinera.
Fruita de temporada.

Encisam ECO, tomaca, dacsa i olives.
1r. Crema de verdures (alls porros, carlota)
amb llegums ECO.
2n. Cap de llomello amb creïlles dolar al
forn. Fruita ECO i Lacti.

Amanida especial.
Truita d'alls tendres amb formatget. Fruita.

Sopa de verdures amb plutja.
Calamars a la planxa. Fruita

28

824

95

15

842

90

43

34

27

22

22

16

729

103

38

23

Encisam,dacsa,carlota i olives.
1r. Guisat de peix amb delícies del mar i
sèpia.
2n. Truita de verdures i cavalla.
Fruita i Lacti.

1r. Amanida especial completa amb
tonyina.
2n. Lasanya de carn amb beixamel,
tomaca i formatge.
Fruita de temporada.
Crema de verdures i creïlla.
Filet de mero a la planxa. Lacti.

Encisam, tomaca, olives, remolatxa.
1r. Macarrons napolitana amb tomaca i
formatge.
2n. Truita de creïlles formatge valencià.
Fruita de temporada.

27

33

Encisam, carlota, tonyina, tomaca.
1r. Puré de verdures variades i llegums.
2n. Pizza de pernil dolç i formatge.
Fruita de temporada.

Remanat de xampinyons amb verdures. Tonyina la planxa.
Fruita.
843

110

40

27

Encisam, carlota, tomaca i anous.
1r. Arròs del senyoret amb delícies del
mar.
2n. Llom adobat amb creïlles panaderes
Fruita de temporada.
Pastis de verdures variades.
Varetes de lluç. Lacti.

23

795

96

43

27

Encisam ECO, carlota, dacsa, olives.
1r. Potatge de cigrons ECOLÒGICS amb
carlota i espinacs.
2n. Emperador a la planxa amb salsa
mery. Fruita ECOLÒGICA.
Verdures a la planxa.
Truita de formatge. Fruita.

29

Encisam, carlota, tomaca i tonyina.
1r. Arròs al forn amb costelles,cigrons i
creïlla.
2n. Croquetes de bacallà.
Fruita de temporada.
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Encisam,carlota i pepino.
Peix blau al papillote. Fruita.

Part inferior: Propostes per al sopar.
Energ. Glúcidos Prot.

El contingut en al·lèrgens dels plats pot consultar-se

96 282 30 13

Percentatge mitjà del
valor nutritiu del mes:

Kcal

Gr.

Gr.

Grasa
Gr.

GENER

787.33 92.95
37.62
47.23% 19.12%

29.45
33.67%

en l’adreça del centre.

FEBRER

780.25 93.20
38.40
47.77% 19.69%

28.20
32.53%

Els menús van acompanyats de 20 gr. de pa.

MARÇ

803.69 97.32
39.06
48.44% 19.44%

28.69
32.13%

