
Gener
DIJOUS

PLAT ÚNIC
COMPLERT 

Cous cous saltejat amb
verdures de temporada i

truita francesa 
fruita de temporada 

sopa minestrone amb
cigrons 

peix blanc arrebossat
casolà amb amanida  

variada 
fruita /iogrut natural

 

crema de pastanaga i
porro

carn vermella al forn amb
salseta casolana 

 
fruita /iogurt natural  

 PLAT ÚNIC COMPLET
estofat de llegums amb
verdures i costella de

porc 
fruita de temporada   

pastís de patata
amb carbassó gratinat 

carn blanca arrebossada
casolana  amn amanida

variada  
 

fruita / iogurt natural 
 

 minestra de verdures
amb mahonesa

peix blanc al forn amb
patata i ceba 

fruita / iogurt natural

    crema de verdures de
temporada 

carn vermella adobada a la
planxa amb patata

panadera 
fruita / iogurt natural  

 arròs saltejat amb
xampinyons i blat de

moro 
peix blanc al forn amb
amb cherrys i enciam 

 

fruita /iogurt natural 

mongeta tendra amb
patata i pastanaga al

vapor
 llegum saltejada amb

penil 
Fruita de temporada 

PLAT ÚNIC COMPLET 
 

 Panini casolà de pernil
dolç i formatge amb

amanida i fruits secs  
fruita / iogurt natural 

 
crema de carbassa

 

ou dur amb tonyina
gratinat al forn  

 

fruita/ iogurt natural

DIVENDRES

PROPOSTES DE SOPARS 

1 4Sopa d´au i verdures 
amb pasta

 

torrada de pa amb
escalivada i formatge fresc

 
fruita /iogurt natural 

llegums saltajades amb
sofregit de tomàquet 

 

peix blanc planxa en
salsa verda i amanida

 

fruita de temporada 
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    pasta amb salsa suau 
de formatges 

Peix a la planxa amb all i
julivert i amanida variada 

 

fruita de temporada 

    Arròs amb salsa de
tomàquet casolà 

truita amb xampinyons i
amanida variada   

 

fruita / iogurt natural 

    carbassó farcit de
verdures i bolets gratinat

 

Peix al forn amb rodanxes
albergínia  arrebossada al

toc de mel 
fruita / iogurt natural  

  SABIES QUE
LA PATATA...

És un element bàsic en
la nostra alimentació.

Constitueix una font
molt importants
d'hidrats de carboni,
proporcionant gran
quantitat d'energia.

 Quant a minerals,
destaca el seu
contingut en potassi , i
per tant contribuiex al
funcionament del
sistema nerciós i dels
músculs.

Les seves aplicacions
en la cuina son infinites:
al vapor,bullida,al
forn,en guisats
fregides, en salses ,en
pures. 

 

  

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

 Tot  àpat ha d´incloure 
VERDURA O AMANIDA + HIDRATS DE

CARBONI + PROTEÏNES + FRUITA o LÀCTIC 


