
Puré de patata

Hamburguesa de 

verdures amb enciam 

Fruita de temporada

Arròs amb tomàquet

Seità a la planxa             

amb enciam i pastanaga

Iogurt natural

Arròs amb verduretes

Ous durs amb julivert i 

enciam amb blat de moro

Iogurt natural

Mongeta tendra amb 

patata

Hamburguesa de 

verdures amb guarnició

Fruita de temporada

Sopa de verdures i pasta

Tofu al la planxa            

amb tomàquet amanit

Fruita de temporada

Llenties guisades amb 

pastanagues i patates

Amb amanida 

d’hortalisses

Fruita de temporada

Macarrons amb salsa de 

tomàquet

Truita a la francesa amb 

tomàquet amanit

Fruita de temporada

Cigrons amb pastanaga 

Amb amanida d’hortalisses

Fruita de temporada

Puré de verdures 

Truita de formatge i patata 

amb enciam i tomàquet 

Fruita de temporada 

Pèsols amb patata

Seità a la planxa            

amb enciam i pastanaga

Fruita de temporada

Arròs amb verdures

Tofu a la planxa            

amb guarnició

Fruita de temporada

Pasta a la italiana (amb 

tomàquet i orenga)

Hamburguesa de 

verdures amb enciam 

Iogurt natural 

Arròs amb salsa de 

tomàquet

Truita a la francesa amb 

enciam i blat de moro

Fruita de temporada
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Mongeta tendra amb patata

Seità a la planxa            

amb enciam i olives

Fruita de temporada

Llenties estofades amb 

verduretes

Ous durs amb verdures 

Fruita de temporada

Crema de carbassa

Hamburguesa de 

verdures amb verduretes

Fruita de temporada

Crema de carbassó

Truita de patata i ceba amb 

tomàquet amanit

Fruita de temporada

Espirals amb salsa de 

xampinyons

Tofu a la planxa            

amb guarnició

Fruita de temporada

Mongetes blanques 

guisades amb pastanaga

Arròs blanc amb oli d’oliva 

Fruita de temporada

Espaguetis amb salsa de 

tomàquet 

Seità a la planxa  amb 

enciam i cogombre

Fruita de temporada

Cigrons estofats

Ous durs amb enciam i 

pastanaga

Iogurt natural

Crema tèbia de verdures

Hamburguesa vegetal    

amb xips

Fruita de temporada

Mongeta tendra amb patata

Tofu a la planxa                    

amb  guarnició

Fruita de temporada

La Dietista-

Nutricionista ens diu:

Es consideren aliments de 

temporada aquells que es troben en 

el punt òptim de consum, i que 

només estan disponibles al mercat, 

de manera natural, durant un cert 

període de temps en algun moment 

de l’any, a causa del cicle biològic.

A la tardor podem trobar moniatos, 

bolets, caquis, magranes, 

clementines, entre d’altres,... 

Quin t’agrada més?
PIAGET


