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Són auténtiques
càpsules  naturals d'oli

d'oliva.
Són molt riques en

àcid oleic (omega 9),
constituint un aliment
molt cardiosaludable.

Com en altre fruita
seca, l'avellana és rica

en vitamina E, un
potent antioxidant, que
a més ajuda al fet que
el greix que conté no

s'oxidi. 

Sabies per què...
 

LES AVELLANES

 
 Tot  àpat ha d´incloure 

VERDURA O AMANIDA +
HIDRATS DE CARBONI +

PROTEÏNES + FRUITA o LÀCTIC 

DIMARTS
11 1 1

11 1 1

11 1 1 1

FESTA  
 

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

 Pasta integral al pesto
(alfàbrega, Pinyons)

 
Peix blanc a l forn amb

amanida variada
 

Fruita de temporada

Pesols ofegats amb
pernilet 

 
Carn blanca a la

planxa amb salsa de
formatges

Fruita/ iogurt natural 

   Risotto de
xampinyons

 
 Truita a la francesa

amb amanida variada
 

Fruita

Sopa d'au amb pasta
fina

 
 Carna blanca al forna

amb juliana de verdures
 

Fruita/ Iogurt natural 

Crema de verdures de
temporada

 Peix blau a la papillota
amb patata panadera

 
Fruita/ iogurt natural

 
Albergínies farcides de

tonyina i gratinades
 Regirat de pernil dolç
amb amnaida variada

 
Fruita/ Iogurt natural

Crema de pèsols i
verdures

 Empanadilles
casolanes de verdures
al forn amb amanida

variada
Fruita/ Iogurt natural 

Vichyssoise amb
crustons

 
 Carn vermella

arrebossada casolana
amb amanida variada

Fruita/macedònia
natural 

PLAT ÚNIC COMPLET
Arròs a la cubana amb

salsa de tomàquet
casolana i ou dur amb

amanida variada
 

Fruita/ Iogurt natural 
 
 

Sopa de peix 
amb pasta

 
Truita de verdures i
patata amb amanida

variada
 

 Fruita

Crema de carbassa i
pastanaga

 Pizza casolana de
formatge, verdures i gall

dindi.
Fruita/ Iogurt natural

 
Llegums saltegades
cuites amb verdures

 Peix blanc a la planxa
amb salsa verda

 
Fruita/ Iogurt natural

PLAT ÚNIC COMPLET
 

Arròs a la cassola amb
daus de carn blanca i

amanida variada
 

Fruita/ Iogurt natural 

Mongeta tendra amb
patata al vapor i oli

d'oliva
 Peix blau al forn amb
salsa casolana al gust
Fruita/ Iogurt natural 
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