
Les fruites i les verdures són 
la principal font de vitamines i 

minerals. Animeu-vos a menjar-les 
cada dia de forma variada i 

divertida. Les fruites i verdures han 
d'estar presents cada dia als 

nostres àpats

Els cereals integrals i els 
llegums ens aporten una 

gran quantitat de fibra. 
A més el llegum són una 

molt bona font de 
proteïna vegetal.

La gastronomia medite-
rrània conté saborosos i 

variats plats amb llenties, 
cigrons i fesols

Els hidrats de carboni o sucres son 
fonamentals per les nostres cèl·lules. 

Podem dividir-los en sucres simples i 
sucres complexos. Els sucres simples  els 
trobem a la pastisseria industrial. S'absor-

beixen ràpidament i al cap de poca estona 
tornem a tenir gana. Els sucres complexos 
contenen fibra i s'absorbeixen  lentament 

de manera que tenim sensació d'estar tips 
durant més estona. Els trobem als llegums, 

les verdures, els cereals integrals i tuber-
cles com per exemple la patata.

Per incorporar sucres complexes 
de forma senzilla també podeu feu 
servir pa integral o de cereals i 
llavors per l'entrepà de l'esmorzar, 
canvieu el suc de fruita industrial per 
un got de llet o per una peça de 
fruita. Podeu augmentar el consum 
de llegums i verdures de forma 
creativa per exemple en forma 
d'hamburguesa. També podeu 
introduïr la pasta i l'arròs integrals a 
les vostres receptes.

Feu petits canvis per 
millorar la qualitat dels 
sucres i hidrats de carboni 
dels vostres àpats: a 
l'esmorzar substituïu el 
suc de taronja per una 
peça sencera de fruita o 
una macedònia. Podeu 
aprofitar la fruita madura 
per endolcir de forma 
natural les vostres receptes. 
Animeu-vos a cuinar a casa 
amb els infants. Proveu a    
fer galetes casolanes.
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Amanida variada amb ou dur 

Arròs integral 
amb salsa tomàquet

Fruita del temps

Brou de verdures 
amb estrelletes
Carnita arrebossada
amb patates fregides
Fruita del temps

Amanida amb formatge fresc

Llenties estofades 
amb verdures

Fruita del temps

Amanida variada 
amb fruits secs
Espaguetis 
a la napolitana
Fruita del temps

Amanida amb carbassó

Llenties guisades 
amb arròs

Iogurt

Mongeta tendra amb patata

Ous al forn 
amb salsa de tomàquet

Iogurt

Crema de carbassó

Hamburguesa vegetal
amb patates fregides

Fruita del temps

Amanida amb hummus

Fussilli a la panna

Fruita del temps

Amanida variada 
amb truita d'espinacs
Arròs amb verdures i 
cigrons amb salsa de tomàquet
Fruita del temps

Amanida variada

Croquetes d'espinacs
Cigrons estofats

Fruita del temps

Amanida variada
Truita paisansa
Arròs amb verdures 
i salsa de soja
Fruita del temps

Crema de verdures

Escalopa vegetal 
amb patates fregides

Fruita del temps

Pèsols amb pastanaga i patata

Tofu estofat
amb cous cous

Iogurt

SETEMBRE
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

* A cicle infantil es 
substituirà l’amanida de 

primer plat per un puré de 
verdures de temporada.

meló, nectarina, pera, 
    plàtan, poma 
            i síndria.

api, albergínia, bleda, carbassó, cogombre, 
col, enciam, escarola, mongeta verda, 
pastanaga, pebrot i tomàquet

de temporada



OCTUBRE
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Verdura del temps amb patata

Hamburguesa vegetal amb 
salsa de tomàquet i cous cous

Flam de vainilla

Amanida de formatge 

Llenties estofades
amb verdures

Fruita del temps

Amanida variada amb 
albergínia parmesana
Arròs integral 
amb salsa de tomàquet
Iogurt

Amanida variada 
amb fruits secs
Espaguetis 
a la napolitana
Fruita del temps

Verdura gratinada 

Carnita al curry
amb patates fregides

Fruita del temps

Crema de carbassó

Hamburguesa vegetal
amb patates fregides

Fruita del temps

Amanida variada 
amb varetes de verdures
Tortellini de formatge
amb salsa de tomàquet
Fruita del temps

Amanida de tomàquet 
amb truita de patata i ceba

Empedrat de mongeta seca

Fruita del temps

Pèsols amb pastanaga i patata

Tofu estofat
amb cous cous

Iogurt
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Hamburguesa vegetal amb 
salsa de tomàquet i cous cous

Flam de vainilla
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de temporada

meló, nectarina, pera, 
plàtan, poma, síndria     

i taronja             .

api, albergínia, bleda, bròquil, carbassó 
carxofa, cogombre, col, col-i-flor, enciam 

escarola, espinacs, mongeta verda 
pastanaga, pèsols, pebrot i tomàquet

12

festa
Amanida variada

Croquetes d'espinacs
Cigrons estofats

Fruita del temps

Brou de verdures 
amb estrelletes
Carnita arrebossada
amb patates fregides
Fruita del temps

Amanida amb carbassó

Llenties guisades 
amb arròs

Iogurt

Amanida amb hummus

Fussilli a la panna

Fruita del temps

Amanida variada
Truita paisansa
Arròs amb verdures 
i salsa de soja
Fruita del temps

Puré de verdures

Pizza de vedures

Iogurt

Amanida amb formatge fresc

Llenties estofades 
amb verdures

Fruita del temps

Mongeta tendra amb patata

Ous al forn 
amb salsa de tomàquet

Iogurt

Amanida variada 
amb truita d'espinacs
Arròs amb verdures i 
cigrons amb salsa de tomàquet
Fruita del temps

Crema de verdures

Escalopa vegetal 
amb patates fregides

Fruita del temps

* A cicle infantil es 
substituirà l’amanida de 

primer plat per un puré de 
verdures de temporada.



NOVEMBRE
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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1

la 
castanyada

meló, pera, plàtan,
     poma, síndria 
            i taronja.

de temporada
api, albergínia, bleda, bròquil, carbassó 
carxofa, cogombre, col, col-i-flor, enciam 
escarola, espinacs, mongeta verda 
pastanaga, pèsols, pebrot i tomàquet

Amanida de formatge 

Llenties estofades
amb verdures

Fruita del temps

Verdura gratinada 

Carnita al curry
amb patates fregides

Fruita del temps

Amanida variada 
amb varetes de verdures
Tortellini de formatge
amb salsa de tomàquet
Fruita del temps

Amanida de tomàquet 
amb truita de patata i ceba

Empedrat de mongeta seca

Fruita del temps

Amanida variada amb ou dur 

Arròs integral 
amb salsa tomàquet
Fruita del temps

Amanida variada 
amb fruits secs
Espaguetis 
a la napolitana
Fruita del temps

Crema de carbassó

Hamburguesa vegetal
amb patates fregides
Fruita del temps

Amanida variada

Croquetes d'espinacs
Cigrons estofats

Fruita del temps

Pèsols amb 
pastanaga i patata
Tofu estofat
amb cous cous
Iogurt

Brou de verdures 
amb estrelletes
Carnita arrebossada
amb patates fregides
Fruita del temps

Amanida amb carbassó

Llenties guisades 
amb arròs

Iogurt

Amanida amb hummus

Fussilli a la panna

Fruita del temps

Amanida variada
Truita paisansa
Arròs amb verdures 
i salsa de soja
Fruita del temps

Puré de verdures

Pizza de vedures

Iogurt

Verdura del temps amb patata

Hamburguesa vegetal amb 
salsa de tomàquet i cous cous

Flam de vainilla

Amanida amb formatge fresc

Llenties estofades 
amb verdures

Fruita del temps

Mongeta tendra amb patata

Ous al forn 
amb salsa de tomàquet

Iogurt

Amanida variada 
amb truita d'espinacs
Arròs amb verdures i 
cigrons amb salsa de tomàquet
Fruita del temps

Crema de verdures

Escalopa vegetal 
amb patates fregides

Fruita del temps

Amanida de formatge 

Llenties estofades
amb verdures

Fruita del temps

Amanida variada amb 
albergínia parmesana
Arròs integral 
amb salsa de tomàquet
Iogurt

* A cicle infantil es 
substituirà l’amanida de 

primer plat per un puré de 
verdures de temporada.



DESEMBRE
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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1514

nadal

festa

de temporada

mandarina, meló, pera, 
plàtan, poma, síndria     

i taronja             .

api, albergínia, bleda, bròquil, carbassó 
carxofa, cogombre, col, col-i-flor, enciam 

escarola, espinacs, mongeta verda 
pastanaga, pèsols, pebrot i tomàquet

Verdura gratinada 

Carnita al curry
amb patates fregides

Fruita del temps

Amanida variada 
amb varetes de verdures
Tortellini de formatge
amb salsa de tomàquet
Fruita del temps

Amanida de tomàquet 
amb truita de patata i ceba

Empedrat de mongeta seca

Fruita del temps

Amanida variada

Croquetes d'espinacs
Cigrons estofats

Fruita del temps

Pèsols amb 
pastanaga i patata
Tofu estofat
amb cous cous
Iogurt

Amanida variada amb 
truita d'espinacs
Carnita arrebossada
amb patates fregides
Fruita del temps

Amanida amb carbassó

Llenties guisades 
amb arròs

Iogurt

Amanida amb hummus

Fussilli a la panna

Fruita del temps

Amanida variada
Truita paisansa
Arròs amb verdures 
i salsa de soja
Fruita del temps

Puré de verdures

Pizza de vedures

Iogurt

Amanida amb formatge fresc

Llenties estofades 
amb verdures

Fruita del temps

Mongeta tendra amb patata

Ous al forn 
amb salsa de tomàquet

Iogurt

Brou de verdures 
amb estrelletes
Arròs amb verdures i 
cigrons amb salsa de tomàquet
Fruita del temps

* A cicle infantil es 
substituirà l’amanida de 

primer plat per un puré de 
verdures de temporada.


