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Eixerit com un pèsol!
Els mesos de març, abril i maig són els mesos 

per excel·lència dels pèsols. Un aliment amb 

moltíssimes propietats.

Els pèsols pertanyen a la família de les 

lleguminoses, però des del punt de vista 

nutricional els que són frescos s’assemblen més 

a una verdura. Per tant, podríem dir que són les 

dues coses alhora. Els pèsols frescos de 

temporada són una autèntica meravella per al 

paladar que val la pena aprofitar també, perquè 

són molt rics nutritivament. 

Els pèsols destaquen per un contingut alt en 

vitamines del grup B, vitamina C, proteïnes 

Propietats nutricionals

El pèsol, com la resta de llegums, és un aliment que 

conté principalment hidrats de carboni complexes. 

A més, aporten una quantitat important de proteïnes 

que, tot i ser d'un valor biològic inferior, si es 

combinen amb cereals s'obté una proteïna 

d'elevada qualitat. També cal destacar el seu 

contingut en fibra, que millora el restrenyiment i 

afavoreix la sacietat.

Cultiu proper i de temporada

Aprofiteu la temporada del pèsol, que va de març a 

maig, per menjar-los frescos i, si podeu, us animem 

a adquirir-los a pagès. A Catalunya es conreen, 

sobretot, al Maresme, on trobem les varietats 

garrofal i de floreta, molt apreciades per la seva 

dolçor. També hi ha pèsols al Baix Camp i a la 

Catalunya Central. Assecat, tenim una altra varietat, 

- 400 gr de pèsols frescos

- 2 dents d'all

- 1 alvocat madur

- 2 cullerades de suc de 

llimona

- Sal i pebre

- 40 ml d'oli d'oliva

- Toarradetes, nachos o 

verdures crues tallades a 

tires

els pèsols congelats, encara 

que aportin sabor al 

plat, contenen unes tres 

vegades menys vitamines que 

els frescos. Per això recomanem 

comprar-los frescos i amb la 

tavella. La tavella ha de ser 

ferma i, quan l’obrim, ha de ser 

humida per dins. Desgranar els 

pèsols és una activitat senzilla 

que es pot fer amb els petits 

de casa, que, així, es 

familiaritzen amb aquest aliment 

Coeu els pèsols frescos en aigua bullent durant uns 4-5 

minuts, només per escaldar-los. Escorreu-los i refredeu-

los. Tot seguit, afegiu-los al got de triturar junt amb 

l'alvocat tallata a trossos, l’all, l’oli, la sal, el pebre i el suc 

de llimona. Tritura-ho bé tot junt i rectifica els condiments 

al teu gust. Si vols, pots afegir-hi una mica de wasabi.

Serveix el paté amb torradetes crudités de verdures, 

cassoletes o nachos decorat amb una mica de ratlladura 

Aquest llibre mostra com, al segle XXI, el concepte de 

família no és una cosa tancada.

En Kai està a punt de conèixer la seva madrastra. Les 

madrastres fan por! Però ella no és com les madrastres 

malvades dels contes... Ella és la MAMO, una MAdrastra 

MOlona!
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1 març 2 març 3 març 4 març 5 març

1

Crema de pastanaga amb 

crostonets de pa

Lluç al forn amb salsa 

d'ametlles

Fruita

Macarrons a la napolitana

Truita de pernil dolç amb 

enciam amanit i pastanaga

Fruita

Coliflor i patata al vapor

Pollastre a la manresaneta

amb blat de moro i tomàquet 

amanits                                          

Fruita

Cigró menut estofat

Bacallà al forn amb llit de 

tomàquet 

Fruita

Arròs amb verdures

Cap de llom rostit amb 

salsa de pomes i enciam 

de colors

Iogurt de soja

Patates guisades-Gall dindi-

Fruita

Graellada de verdures de 

temporada-Llegum-Fruita

Quinoa amb bolets-Peix blau-Lacti Sopa de pasta-Ou-Fruita Crema de carbassó-Sèpia-

Fruita

8 març 9 març 10 març 11 març 12 març

2

Llenties amb suc

Ous al plat amb hortalisses 

amb enciam i olives

Fruita

"Posa-li Salsa":Espirals 

amb la salsa que triis

Pollastre a l'ast

amb enciam i blat de moro

Fruita

Trinxat de la Cerdanya

Botifarra de Vic  amb 

tomàquet amanit

Fruita

Brou de pollastre amb 

fideus

Peix fresc de llotja amb 

salsa verda

Fruita

Amanida complerta amb 

enciams, fruita i fruits 

secs

Lassanya casolana de 

llegum

Iogurt de soja

Minestra de verdures-Arròs amb 

tofu-Fruita

Crema de porros-Peix blanc-

Lacti

Llegum-Ou-Fruita Arròs integral amb verdures-

Llom-Fruita

Guacamole-"Tacos" de 

pollastre amb verdures-Fruita

15 març 16 març 17 març 18 març 19 març (Sant Josep)

3

Minestra de verdures 

Llenguadina a l'andalusa 

amb enciams i blat de moro 

torrat

fruita

Fesolets amb picada

Pit de pollastre amb salsa 

de xampinyons

i enciam amanit

Fruita

Arròs integral amb tomàquet 

sofregit

Truita de patata i ceba amb 

enciam i olives

Fruita

Menjars del Món

IRELAND
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Amanida complerta amb 

fruita

Fideuà de peix

Iogurt de soja

Arròs amb verdures-Ou-Lacti Coca d'escalivada-Peix blau-

Fruita

Verdura amb patata-Peix blanc-

Fruita

Verdures al forn-

Hamburguesa vegetal-Fruita

Crema de llegum-Bistec de 

vedella-Fruita

22 març 23 març 24 març 25 març 26 març

4

Pèsols i patata 

Ous al plat amb ceba 

confitada

i enciam amanit i tomàquet

Fruia

Arròs tres delícies

Gall dindi a l'allet

Fruita

"FES-TA l'amanida"

Espaguetis amb bolonyesa 

de cigró

Fruita

Crema de carbassó

Lluç arrebossat amb 

fulla de roure i 

pastanaga ratllada

Fruita

Mongeta tendra i patata

Mandonguilles amb 

suquet

Enciam amanit

Iogurt de soja amb 

confitura

Pasta integral al pesto-Peix blau-

Lacti

Verdura amb patata-Croquetes 

vegetals-Fruita

Albergínia farcida-Ou-Fruita Arròs integral amb pèsols i 

pollastre-Fruita

Hummus amb bastonets 

d'hortalisses-Peix blanc-

29 març 30 març 31 març 1 abril 2 abril

5

Especial lactosa-PLV
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