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MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

RECEPTA DEL MES:  

Elaboració: 

• Peleu les patates i poseu-les a bullir amb aigua i sal (si teniu patata ja bullida la 
podeu utilitzar). 

• Quan la patata sigui cuita afegiu a l’aigua el pèsol congelat, espereu que arrenqui 
el bull de nou i escorreu el conjunt.  

• Xafeu la patata i els pèsols, afegiu-hi oli, la pell ratllada de la llimona, sal i pebre 
i reserveu-ho.   

• Talleu la ceba i la pastanaga a trossos i poseu-les a coure en una paella amb oli.  

• Quan les verdures siguin rosses afegiu-hi una cullerada de farina i un cop            
torrada mulleu-la amb la llet (o aigua) remenant contínuament. 

• Afegiu-hi el peix esmicolat, una cullerada petita de mostassa i el suc de mitja 
llimona.  

• Afegiu-hi després el formatge, remeneu el conjunt i salpebreu-ho al gust.  

• Col·loqueu aquesta barreja en una safata de forn alta i al damunt el puré de 
patates.  

• Gratineu-ho tot al forn durant uns 20’ a 160ºC o fins que la superfície sigui     
torrada.  

PASTÍS DE PEIX I PÈSOLS (CUINA D’APROFITAMENT) 

 

Ingredients: 

300g restes de peix cuit  

800g patates  

400g pèsols congelats  

1 ceba  

1 pastanaga  

Formatge de fondre  

1 got de llet  

1 cullerada de farina  

1 llimona  

Mostassa  

Sal i pebre  

  • Pa, cereals o derivats 

• Llet o iogurt 

• Fruita fresca 

 Dimarts 1 Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 

 Minestra de verdura 

Peix blau planxa amb 
carbassó 

Iogurt 

Arròs amb verdures 

Llibrets de llom amb 
amanida 

Fruita de temporada 

Sopa de verdures amb 
pasta 

Peix blanc al forn amb 
juliana de verdures 

Fruita de temporada 

Pèsols amb pernil 

Truita de formatge 
amb amanida verda 

Fruita de temporada 

Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 

Trinxat de col i           
patata amb pernil 
dolç/bacó 

Peix blau amb all i 
julivert i pastanaga 
baby 

Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 

Gall dindi planxa amb 
amanida verda 

Fruita de temporada 

Crema de verdures 

Pollastre planxa amb 
tomàquet amanit 

Fruita de temporada 

  

Llenties amb tomàquet 

Peix blanc al forn amb 
pastanaga rallada 

Fruita de temporada 

Wok d’espaguetis amb 
juliana de verdures i 
ou poche 

Iogurt 

Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

Arròs caldós de            
pastanaga 

Peix blanc al forn amb 
porro i pastanaga 

Fruita de temporada 

Cigrons saltejats amb 
ceba i tomàquet 

Truita de carbassó 
amb amanida 

Iogurt 

Crema de patata 

Hamburguesa de   
cigrons amb ceba 

Fruita de temporada 

Sopa minestronne 

Gall dindi planxa amb 
verdures 

Fruita de temporada 

Espinacs saltejats a 
l’allet 

Peix blau a la planxa 
amb xampinyons 

Fruita de temporada 

Dilluns 21 Dimarts 22 Dimecres 23 Dijous 24 Divendres 25 

Arròs amb verdures 

Peix blau al forn amb 
ceba y pastanaga 

Fruita de temporada 

Crema casolana de 
patata 

Bistec de vedella a la 
planxa amb pebrots 

Fruita de temporada 

Bròquil saltejat a 
l’allet 

Pollastre a la planxa 
amb amanida 

Fruita de temporada 

Crema de llegums amb 
verdures 

Sípia amb all i julivert 
i amanida verda 

Fruita de temporada 

Sopa de pasta 

Truita de xampinyons 
amb tomàquet amanit 

Iogurt 

Dilluns 28 Dimarts 29 Dimecres 30 Dijous 31  

Empedrat de llegums 

Peix blanc amb salsa 
verda i guarnició 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra amb 
patata 

Gall dindi planxa amb 
carbassó 

Iogurt 

PLAT ÚNIC 

PASTÍS DE PEIX I 
PÈSOLS 

Fruita de temporada 

Arròs a  la bolonyesa 

Truita francesa amb 
amanida verda 

Fruita de temporada 
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