
 

 
Es cuinarà la dieta apart en cas de problema mèdic i/o caire religiós. 
DIETA ASTRINGENT: Composta per primer plat d’ arròs bullit, puré de patata o patata i pastanaga bullida. I el segon plat de carn o peix planxa.  
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 Les taronges, constitueixen una de les principals fruites de la 

taula, i són molt populars i consumides per tota la població. De la 

seva composició nutritiva, destaca el seu escàs valor energètic, 

gràcies al seu elevat contingut en aigua i la seva riquesa de 

vitamina C, àcid fòlic i minerals com el potassi, el magnesi i calci. 

Conté quantitats apreciables de beta-carotè, responsable del seu 

color típic i conegut per les seves 

propietats antioxidants. La quantitat de 

fibra és apreciable i aquesta es troba 

sobretot en la polpa, pel que el seu 

consum afavoreix el trànsit intestinal. 
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DILLUNS 02 DIMARTS 03 DIMECRES 04 DIJOUS 05 DIVENDRES 06 

Mongeta tendre amb 
patata 

Espaguetis bolonyesa 
(carn de vedella, salsa 

de tomàquet i formatge)  

 

Arròs sofregit amb 
tomàquet 

Cigrons estofats amb 
verdures ( pastanaga i 

carbassó)  

Sopa d’au amb 
pistons  

Croquetes de 
pollastre amb 

amanida (enciam, 
pastanaga i olives) 

  Lluç al forn amb 
amanida ( enciam, 

olives i blat de moro)    

Contracuixa de 
pollastre al forn amb 

patates 

Truita de patates amb 
amanida (enciam, 

pastanaga i tomàquet) 

Estofat de vedella 
amb salsa de 
xampinyons 

Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps 

DILLUNS 09 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13 

Llenties estofades amb 
verdures ( ceba i porro)  

Sopa vegetal amb 
galets (*)  

Paella mixta ( carn de 
pollastre i peix) 

Macarrons amb salsa de 
tomàquet i formatge 

Crema de verdura ( 
bledes,ceba i 

carbassó) 

Bunyols de bacallà 
amb amanida (enciam, 

pastanaga i tomàquet) 

Salsitxes de pollastre al 
forn (*) amb samfaina 

Truita de carbassó 
amb amanida 

(enciam, tomàquet i 
blat de moro) 

Peix fresc amb ceba i 
patata   

Pollastre al forn amb 
patates fregides  

Fruita    del temps Natilles Fruita    del temps Fruita del temps Fruita del temps 

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20 

FESTA

 

Espaguetis amb tonyina 
Fideus a la cassola 
(amb verdures) (*) 

 
 

Mongetes tendres amb 
patates 

Arròs a la cubana 
(salsa de tomàquet i 

ou dur) 

Truita francesa amb 
formatge (*) i amb 
amanida(enciam, 

pastanaga i olives) 

Pollastre al forn amb 
poma  

Mandonguilles de vedella 
amb salsa jardinera 
(pèsols i pastanaga)  

Bacallà al forn amb 
all i julivert i amb 

amanida ( enciam, 
blat de moro i olives) 

Iogurt   Fruita  del temps Fruita  del temps Fruita  del temps 

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27 

Espirals amb nata i 
ceba ( sense bacó) (*) 

Sopa vegetal amb 
galets (*) 

Llenties estofades 
amb arròs 

Tricolor de verdures 
(mongeta tendre,patata i 

pastanaga)  

Arròs amb sofregit de 
tomàquet, ceba i 

pastanaga 

Truita de patates amb 
amanida (enciam, 

pastanaga, blat de moro) 

Hamburguesa de 
vedella amb patates  

Pollastre al forn amb 
carbassó 

Croquetes de peix (*) amb 
amanida ( enciam, 

pastanaga i blat de moro)    

Rap a la basca 
(pèsols i ou dur) 

Fruita del temps Iogurt  Fruita  del temps Fruita del temps Fruita  del temps 


