
DILLUNS 23

DIMARTS 

Crema de llegums ecològiquesSopa de peix  amb fideus ecològics

Hamburguesa de vedella amb amanida 

d'enciam, raves i sèsam

Arròs integral saltat amb verdures i daus de 

pollastre

DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27

Truita de patata i ceba amb amanida 

d'enciam i  olives

Fruita fresca de temporada Fruita fresca de temporadaFruita fresca de temporada

Llenguadina a la catalana  amb amanida 

d'enciam i cogombre

Fruita fresca de temporada

Arròs ecològic  amb tomàquet

DILLUNS 02 DIMARTS 03

Pollastre al forn amb romaní i amanida 

d'enciam i remolatxa

Cigrons  ecològics estofats 

Arròs ecològic a la marinera amb tires de 

sípia i calamar

Fruita fresca de temporada

Filet de soia al forn amb verdures de 

temporada

Fruita fresca de temporada

Truita de tonyina i patata amb amanida de 

tomàquet i alfàbrega

Mandonguilles de vedella guisades amb 

verdures i quinoa

Crema de verdures ecològiques amb crostons

Mongetes blanques ecològiques 

estofades amb daus de salsitxa

Iogurt natural

Crema de bròquil i porro

Truita de patata i pernil amb amanida 

d'enciam i tomàquet

Estofat de vedella jardinera (tomàquet, ceba, 

pastanaga i cous cous)

Arròs ecològic tres delícies

Crema de carxofes i pastanaga ecològica

DIMECRES 04 DIJOUS 05

Fruita fresca de temporada

DIMECRES 18 DIJOUS 19

Iogurt natural

DIMARTS 17DILLUNS 16

Bròquil ecològic bullit amb patata i 

amanit amb oli d'oliva

Contracuixa de pollastre al forn amb 

amanida d'enciam i olives

DIVENDRES 20

Bledes bullides amb patata i amanides amb  

oli d'oliva

DIMARTS 10 DIMECRES 11

Sopa amb pasta ecològica

Arròs integral tres delícies                      ( 

pastanaga, pèsols i pernil)

Macarrons integrals amb tomàquet amb 

formatge ratllat

DIVENDRES 06

DIVENDRES 13

Fruita fresca de temporada

Espaguetis ecològics amb tomàquet i 

formatge ratllat

Fruita fresca de temporada

DIJOUS 12

Fruita fresca de temporada

Mongeta tendra bullida amb patata i 

amanida amb oli d'oliva

Fruita fresca de temporada

Peix fresc al forn amb amanida d'enciam 

i pastanaga

Pèsols amb patata i saltats amb pernil

Iogurt naturalFruita fresca de temporada

Patates estofades amb ceba, tomàquet, 

pastanaga i pèsols

Filet de lluç al forn  amb amanida d'enciam i 

remolatxa

Fruita fresca de temporadaFruita fresca de temporada

Croquetes de pernil amb amanida d'enciam i 

cogombre

DILLUNS 09

Espinacs a la crema

Llenties ecològiques estofades 

Fruita fresca de temporada

Iogurt natural

DIMARTS 24

Espaguetis ecològics amb tomàquet i 

formatge ratllat

Mongeta tendra bullida amb patata i amanida 

amb oli d'oliva

DIVENDRES DILLUNS 30 DIMECRES DIJOUS 

Arròs ecològic  amb tomàquet

Al llarg del dia hauria de menjar... Cereals, patata, arròs, llegums, pa 6 - 7 racions

Verdures

2 - 4 racions

2 racions

3 racions

1 ració 2 racions

2 - 3 racions Olis, fruits de pela o similars

Ous, carns, aus i peixos

Fruites

Sucres

Làctics

Abril 2018

Sabies que...?
L'ingesta de sal no hauria de sobrepassar els 
5g/dia. Cal evitar embotits, plats preparats, 
formatges, snakcs i cuinar amb menys sal.

Beu de 6 a 7 

gots d'aigua 

al dia!

SETMANA SANTA

FESTIU



Amanida d'enciam, cogombre i formatge 

fresc

Fruita fresca de temporada

Truita de carxofes amb amanida d'enciam, 

raves i sèsam
Pizza de verdures i formatge Arròs integral saltat amb verdures

Truita de patata i ceba amb amanida 

d'enciam i  olives
Pèsols amb patata i saltats amb ceba

Sopa amb brou vegetal amb fideus ecològics

Fruita fresca de temporada

Sopa amb pasta ecològica

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25

Crema de verdures ecològiques amb crostons

Mandonguilles vegetals guisades amb 

verdures i quinoa

Patates estofades amb ceba, tomàquet, 

pastanaga i pèsols

Fruita fresca de temporada

Crema de carxofes i pastanaga ecològica

Truita de patata i ceba amb amanida de 

tomàquet i alfàbrega
Llenties ecològiques estofades 

Amanida d'enciam, tomàquet i pipes de 

girasol

Iogurt natural

Cigrons  ecològics estofats 

DILLUNS 30 DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

Fruita fresca de temporada Iogurt natural Fruita fresca de temporada Fruita fresca de temporada

DIMARTS 10

Bledes bullides amb patata i amanides amb  

oli d'oliva

Fruita fresca de temporada

DILLUNS 02 DIMARTS 03

Fruita fresca de temporada

Croquetes d'espinacs amb amanida 

d'enciam i cogombre

DILLUNS 09

Arròs ecològic  amb tomàquet

DILLUNS 16

Iogurt natural

DIMARTS 17

Arròs ecològic tres delícies
Espaguetis ecològics amb tomàquet i 

formatge ratllat

Daus de tempeh arrebossats amb cous cous

DIVENDRES

DIVENDRES 06

DIVENDRES 13

Fruita fresca de temporada

Mongeta tendra bullida amb patata i 

amanida amb oli d'oliva

DIVENDRES 20

Arròs ecològic a la cubana amb daus de truita

Fruita fresca de temporada

DIJOUS 12

Truita d'espàrrecs verds amb amanida 

d'enciam i remolatxa

DIMECRES 11

DIMECRES 04

Crema de bròquil i porro

DIJOUS 05

Fruita fresca de temporada

Arròs integral tres delícies                      ( 

pastanaga, pèsols i blat de moro)

Fruita fresca de temporada

Truita de patata i carbassó amb amanida 

d'enciam i tomàquet

Fruita fresca de temporada

Macarrons integrals amb tomàquet i daus de 

seitan

DIJOUS 26

Arròs ecològic  amb tomàquet

Espinacs a la crema

Hamburguesa de falafel amb amanida 

d'enciam i pastanaga

Mongeta tendra bullida amb patata i 

amanida amb oli d'oliva

Amanida d'enciam, cogombre, tomàquet 

i pipes de girasol
Crema de llegums ecològiques

DIJOUS 19

Mongetes blanques ecològiques 

estofades

Fruita fresca de temporada

Iogurt natural

DIMECRES 18

Bròquil ecològic bullit amb patata i 

amanit amb oli d'oliva

Fruita fresca de temporada

DIVENDRES 27

Hamburguesa de tofu amb amanida 

d'enciam i olives

Al llarg del dia hauria de menjar... Cereals, patata, arròs, llegums, pa 6 - 7 racions

Verdures

2 - 4 racions

2 racions

3 racions

1 ració 2 racions

2 - 3 racions Olis, fruits de pela o similars

Ous, carns, aus i peixos

Fruites

Sucres

Làctics

Abril  2018

Ovolactovegetariana

FESTA

Sabies que...?
Un elevat consum de carn i processats càrnics 

podria incrementar el guany de pes i perímetre 
abdominal.

Beu de 6 a 7 

gots d'aigua 

al dia!

FESTA


