
DINARS SOPARS

DILLUNS 6

Crema de mongetes seques i carbassa Espàrrecs verds amb romesco

Bacallà al forn amb pebrot verd i 
patata

Truita de carbassó amb tomàquet 
amanit

Taronja Pera 

DIMARTS 7

Amanida de canonges, ruca, pastanaga 
i blat de moro

Verdura tricolor 
(bròquil, patata, pastanaga)

Macarrons integrals a la bolonyesa Llobarro al forn amb rodanxes 
d’albergínia

Iogurt natural Mandarines

DIMECRES 8

Llenties estofades Amanida grega amb formatge fresc

Truita de carxofes amb enciam i raves Conill al forn amb cebetes

Macedònia de fruites naturals Poma

DIJOUS 9

Arròs saltat amb xampinyons Espinacs amb panses i pinyons

Pollastre al curri amb poma saltada Sípia a la planxa amb carbassa al forn

Maduixes Taronja amb canyella

DIVENDRES 10

Crema de carbassó Bledes i patata saltada amb oli d’alls

Cigrons estofats amb porro i pastanaga Remenat d’ou amb enciam i olives

Kiwi Iogurt natural

DISSABTE 11

Sopa de pistons Escalivada

Pit de gall dindi al forn amb amanida 
d’enciam i cogombre

Llom de salmó a la papillota amb 
arròs integral

Plàtan Macedònia de cítrics

DIUMENGE 12

Amanida variada (enciam, poma, fruits 
secs, raves i blat de moro)

Crema de pastanaga amb rostes

Pèsols guisats Truita d’alls tendres amb tomàquet 
amanit

Pera Mandarina

• No és un menú personalitzat. Són idees que es poden adaptar.
• Els ingredients es poden canviar per algun altre que us agradi més o que tingueu a casa. 
• Les quantitats van en funció de la gana, prioritzant sempre les verdures i hortalisses.
• La millor beguda per acompanyar els àpats és sempre l’aigua.
• Tant per cuinar com per amanir sempre oli d’oliva verge.
• Si es pren pa amb els àpats sempre millor integral. 
• De postres, la millor opció és la fruita de temporada.
• Consumeix productes integrals sempre que sigui posible
• Consumeix preferiblement productes de temporada i proximitat

C.Bruc, 21, 3r 1a - 08010 Barcelona

Tel. +34 936 741 122 - froca@froca.cat

www.froca.cat

Setmana del 6 al 12 d’Abril


