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

 Pa, galetes o cereals        
d’esmorzar 

 Llet, iogurt o formatge 

 Fruites o suc 

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 
PLAT ÚNIC 

Truita de carxofes 
amb amanida d’enciam 
i col llombarda 
Làctic 

Peix blanc a la planxa 
amb puré de carbassa 
i patata 
Fruita de temporada 

  

Crema de verdures de 
temporada 
Peix blau al forn amb 
amanida 
Làctic 

PASTA AMB            
BROCOLET I             

VINAGRETA DE  
PINYONS 

Llom a la planxa 
Fruita de temporada 

Amanida variada 
Pizza amb rodanxes 
de tomàquet,          
formatge i orenga  
Fruita de temporada 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 
PLAT ÚNIC 

Pasta integral amb         
tomàquet i tonyina 
Fruita de temporada 

Brou de verdures 
Bunyols de bacallà,  
patata i carbassa amb 
amanida 
Fruita de temporada 

Crema d’espinacs amb 
formatge 
Llom a la planxa 
Fruita de temporada  

Arròs integral amb         
pèsols, pebrot vermell, 
porro i pastanaga 
Peix blanc a la planxa 
Fruita de temporada 

Verdura bullida amb 
patata 
Truita a la francesa 
amb tomàquet amanit 
Làctic  

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21 
Sopa de pasta 

Truita a la francesa 
amb formatge i ama-
nida de fulles verdes i 
pipes 

Hummus amb            
bastonets de           
pastanaga i api 

Quiche de porro i 
pernil dolç 

Verdura bullida amb 
patata 

Peix blanc a la planxa 

Fruita de temporada 

Crema de pastanaga 
amb crostons 

Pollastre a la planxa 

Fruita de temporada 

Arròs amb pèsols i         
tonyina (maonesa 
opcional) 

Làctic  

Dilluns 24 Dimarts 25 Dimecres 26 Dijous 27 Divendres 28 

FESTA 

Crema de carbassa 

Crepes salades amb 
espinacs, pinyons i 
formatge 

Fruita de temporada 

Brou  amb arròs 

Pollastre arrebossat 
amb amanida             
d’espinacs i formatge 
parmesà 

Verdura bullida amb 
patata 

Truita francesa amb 
formatge 

Fruita de temporada 

Llenties saltades amb 
verdures i arròs            
integral 

Peix blau a la planxa 
amb albergínia 

RECEPTA DEL MES:  

Font: Fundació Alicia 

PASTA AMB BROCOLET I VINAGRETA DE PINYONS 

 

Ingredients: 

100 g de brocolet 

150 g de tallarines fresques  

20 g de pinyons  

10 g de cibulet  

Vinagre  

Oli d’oliva verge extra  

Sal i pebre  

Elaboració: 

 Coeu el brocolet durant 21/2 minuts a màxima potència al microones.  

 Bulliu la pasta fresca i reserveu-la.  

 Piqueu finament el cibulet i reserveu-lo.  

 En una paella, torreu els pinyons i saltegeu les tallarines amb el cibu-
let. Afegiu-hi el brocolet.  

 Finalment, afegiu-hi sal, pebre i unes gotes de vinagre.  

 Pa, galetes o cereals 

 Pa amb embotits, xocolata, 
formatge (adapta el teu berenar a la 
teva activitat física de la tarda, els 
dies que facis esport berena més per 
poder tenir  energia). 

 Llet, iogurt, formatge/fruita o 
suc 


