
Febrer

DIJOUS

1 81 7PLAT ÚNIC
COMPLERT

Pasta amb bolonyesa de
verdures i tonyina amb

amanida 
fruita /iogurt natural 

Pastís de patates i
espinacs gratinats al forn
truita de pernil dolç amb

amanida variada
 

fruita /iogurt natural    

2 5

1 0

2 4

1 1

Sopa de verdures amb
pasta fina

peix fresc a la planxa
amb all i julivert

carbassó arrebossat
casolà

fruita /iogurt natural     
 
 

 
Arròs a la cassola amb

peix
carn vermella al forn

amb amaida 
 

fruita /iogurt natural a 

Pasta amb salsa de
tomàquet i formatge

peix blanc arrebossat
amb amanida variada

 
Fruita /iogurt natural 

   
llegums saltejades /

estofades amb verdures 
ous farcits amb amanida

variada 
 fruita /iogurt natural  

Crema de carbassó i
mongeta tendra

carn blanca al forn amb
salsa de tomàquet 

 
fruita /iogurt natural 

proposta de sopars 

9

1 6

     
Mongeta tendra amb

patata al vapor 
peix blanc al forn amb

salsa verda
 

fruita /iogurt natural  
 

3 4sopa d'au amb pasta 
 

peix blau al forn amb
juliana de verdures     

 
fruita /iogurt natural 

    sopa de verdures amb
pasta 

remenat d'espàrrecs
amb amanida variada

 
fruita /iogurt natural   

 

DIMECRES

 PLAT ÚNIC
COMPLERT    

Ous poché amb llit de
patata panadera i pernil

salata i amanida 
fruita /iogurt natural 

2

2 2 2 3

DIVENDRESDIMARTSDILLUNS
31 1

7 8

1 4 1 5

2 1

    PLAT ÚNIC
COMPLERT 

arròs a la cassola amb
carn vermella i verdures

 
fruita /iogurt natural  

  Crema de carbassa
amb crostons 

carn blanca a la planxa
amb amanida

 
fruita /iogurt natural  

crema de verdures de
temporada

peix blanc marinat al forn
amb patata panadera 
fruita /iogurt natural     

 

  Pasta al pesto
carn blanca a la planxa
amb amanida variada

 
 fruita /iogurt natural 

   fideus d'arròs saltejat
amb verdures 

peix blanc al forn amb
salsa de xampinyons

 
fruita /iogurt natural 

crema de pastanaga i
porro 

llenties  saltejades
estofades  amb verdures 

 
 fruita /iogurt natural  

llegums saltejats amb
sofregit de tomàquet i

ceba
carn vermella planxa

amb amanida 
fruita /iogurt natural 

Menu validar per dietistes
nuticionistes : Cat nº0681

 Arròs amb salsa de
tomàquet 

carn blanca al forn amb
amanida variada    
fruita /iogurt natural  Tot  àpat ha d´incloure 

VERDURA O AMANIDA + HIDRATS
DE CARBONI + PROTEÏNES +

FRUITA o LÀCTIC 

 Carn blanca : pollastre , gall
dindi , conill..
 Carn vermella : porc , vedella
..
 Peix blau: salmó, seitó ,
sartdina .. 
 Peix blanc : lluç , Orada,
bruixa , gallineta 

SABIES QUE LA PROTEÏNA DE
L'OU   

 
 

 La proteïna que aporta és de  
màxima qualitat ja que
presenta tots els seus
aminoàcids essecials .
Els greixos de l'ou són
saludables perquè són
monoinsaturats.
Destaca pel seu contingut en
vitamina D,A i vitamines del
grup B ,minerals com el iode
i el seleni.


