
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Benvolgudes famílies! 

 

I ara què fem per dinar? I per sopar? 

 

Doncs aquí teniu una proposta de menú, amb dinars i sopars, per aquests 

dies de confinament! 

 

Hem preparat una dieta equilibrada per a tots aquests dies. Hi hem afegit 

els sopars. 

A més, com que sabem que estem en família, aprofitem per marcar-vos 

aquells plats que són divertits cuinar-los amb els nens i nenes. 

 

Esperem que us sigui d’ajut! 

 

Una abraçada i bon profit! 

  

 

 

 
 
 

MMoolltteess  GGrrààcciieess,,  
L’EEqquuiipp  ddee  NNuuttrriicciióó  ii  CCuuiinnaa  

  





SI HAN DINAT...

240 gr. d’arròs
20 gr. de margarina
400 gr. de carbassa

1 porro fesc
Caldo de verdures

20 gr. de formatge ratllat
SSal i oli d’oliva extra

480 gr. de salmó
1 cap d’alls
2 llimones

20 ml. de vinagre blanc
Sal, pebre dolç i oli d’oliva

Tallem el porro i la carbassa a daus petits. 
Sofregim el porro amb la margarina,
quan comenci a daurar l’hi afegim
la carbassa, saltem tots aquests ingredients 
i l’hi afegim la sal i l’oli d’oliva.

Afegim l’arròs durant 3-4 minuts removent bé.
AAgreguem el caldo de verdures ja calent, 
poc a poc a foc mig fins que l’arròs quedi tendre
i cremós.

Quan l’arròs ja estigui cuit, es retira del foc
i s’afegeix al formatge ratllat.

Tallem els alls a làmines nes, sofregim
en l’oli d’oliva i quan comencin a daurar-se
l’hi afegim el pebre dolç, el vinagre i el suc
d’una llimona. Ho deixem a foc baix.

Tallem l’altra llimona a troços petits.
Marquem el salmó a la plancha.

CCol.loquem el salmó en una safata de forn
i amb ajuda d’una cullera li posem la
salsa d’alls per sobre juntament amb els
troços de llimona.
Posem al forn uns minuts i llest per servir.

ARRÒS CREMÓS
AMB CARBASSA

SALMÓ AMB SALSA
SUAU D’ALLS,

VINAGRE I LLIMONA

DE M
ENÚS

Què menjem...
        el Cap de Setmana?

** Els plats marcats de color groc en
el menú, els podem preparar en família !!!
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