
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Espirals a  la napolitana  
(tomàquet,ceba,oli,

pastanaga) i formatge
Filet de lluç amb
cebeta i pebrot

Fruita fresca

Llenties ECO  guisades
amb verdures 

(ceba,pastanaga, carbassó, 
alls i oli)

Croquetes de carn amb 
enciam i pastanaga

Fruita àcida

Sopa de brou amb
verdures i pistons  

(pollastre,col,pastanaga)
Pollastre al forn 

amb xampinyons
Fruita fresca

Bròquil amb patata
Mandonguilles (mixtes ,amb 

salseta de ceba,tomàquet
i  pebrot

Fruita fresca

Arròs amb tomàquet
i tonyina

Truita de patata i ceba  amb 
amanida de pastanaga

i olives
Iogurt

Arròs tres delícies ( pernil 
dolç, pastanaga i cebeta)

Pollastre al forn amb cebeta 
Fruita fresca

Macarrons INTEGRALS 
gratinats amb tomàquet

i formatge
Rap  amb daus de 

tomàquet  i albergínia
Fruita fresca

Llenties ECOLÒGIQUES 
casolanes

( pebrot,pastanaga,ceba)
Llonganissa de pollastre 
amb enciam, pastanaga,

i tomàquet
Fruita  àcida

Patata, bajoca fina a l' allet 
Rodó de gall d' indi amb 
salseta de xampinyons

Fruita fresca

FESTA

Arròs amb salsa de 
tomàquet natural 

Pollastre arrebossat amb 
enciam i blat de moro

Fruita del temps

Fideuà amb fumet de
peix (sèpia i gambes, 

tomàquet,ceba) 
Delícies de peix al forn
amb amanida de poma

i magrana
Fruita del temps

Mongetes blanques 
ECOLOGIQUES estofades 
Truita de carbassó amb 

tomàquet, formatge fresc 
Fruita àcida

Sopa d´au amb pistons
Bacallà amb salsa de 
tomàquet gratinat
Fruita del temps

Menestra de verdures 
saltejada (bajoca,patata,

pastanaga,pèsols)
Fricandó de vedella

amb bolets
Làctic

Macarrons integrals
a la carbonara

(crema de llet, ceba, pao)
Lluç a la marinera 

(tomàquet, ceba, all, oli 
d’oliva i alfàbrega)

Fruita fresca

Caldo de verdures
ECOLÒGIQUES i 

pollastre amb quinoa  
(porro, pastanaga,col,xirivia

i patata) 
Pao estofat amb
patata i carxofes 

Fruita fresca

Cigrons ECOLÒGICS
amb espinacs 

(ceba,tomàquet,pebrot)
salsitxa de vedella i porc 
amb cebeta i tomàquet

Fruita àcida

Paella mixta (arròs,
peix, pollastre, ceba, 

tomàquet)
Truita de patata i ceba amb 
amanida de escarola, blat 

de moro i i tomàquet 
Fruita fresca

Crema de carbassa i 
formatge de la bruixa
Nugguets naturals de 
pollastre amb cebeta 

caramelitzada i ketchup 
hallowenn

Taronjada i postre sorpresa

Crema vichysoise ( puerro, 
patata, formatget)

Hamburguesa mixta amb
salsa de tomàquet natural

Fruita fresca

Fideus amb carn 
Lluç amb enciam, 

tomàquet, brots de soia  
Fruita fresca

Col.i.flor amb patata
Pollastre amb salsa de 

castanyes
Iogurt
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QUE BONES SÓN LES LLEGUMS!

Les llegums són un dels plats estrella de la dieta Mediterrània, a part de ser un aliment que ens aporta una gran quantitat
de nutrients.
Són una molt bona font d’hidrats de carboni i proteïnes d’origen vegetal, que si les combinem amb cereals com per
exemple l’arròs, ens proporcionen unes proteïnes d’un alt valor biològic, a més a més ens aporten minerals com el ferro, el
calci, el magnesi o el zinc i vitamines. Cal destacar que tenen un bon contingut de fibra i un molt baix contingut de greix i
colesterol.
Totes aquestes propietats fan que pugui ser un aliment substitutiu de la carn vermella i que ens ajudi a reduir al consum
d’aquesta tal com ens recomana la Organització Mundial de la Salut (OMS).

Us animem a que augmenteu el consum de llegum i que les tasteu de mil maneres diferents!


