
(*) 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. 

 
Menús elaborats per l’equip de nutrició d’Endermar 

ELS GELATS 

Amb l’arrivada dels primers dies de sol, comencen a sortir els gelats. 

Els gelats són molt nutritius però han de menjar-se amb moderació. 

Són una barreja de diversos aliments (llet, iogurt, fruita, fruits secs...) 

que resulten refrescants, saborosos i nutritius. 

El seu valor nutricional depèn dels ingredients que s’utilitzin en la seva elaboració: 

- Quantitat d’aigua: major quantitat als de gel i sorbets, i molta menys als gelats de crema.  

- Làctics utilitzats: mantega, nata, llet...  

- Altres ingredients: sucre, fruits secs, rovell d’ou, xocolata, torró... 

Per tant el seu valor calòric serà molt major als gelats de crema i menor als de gel. 
 

 

 

 

Amb l’arribada dels primers dies de sol, comencen a sortir els gelats. 

Els gelats són molt nutritius però han de menjar-se amb moderació. 

Por ser una barreja de diversos aliments (llet, iogurt, fruita, fruits secs...) resulten refrescants, saborosos i nutritius. 

El seu valor nutricional depèn dels ingredients que s’utilitzen en la seva elaboració: 

- Quantitat d’aigua: major quantitat als pols i sorbets i molta menys als gelats de crema  

- Làctics utilitzats: mantega, nata, llet...  

-Altres ingredients: sucre, fruits secs, rovell d’ou, xocolata, torró... 

Per tant el seu valor calòric serà molt major als gelats de crema i menor als de gel 
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES 01 
     

    FESTA 
     

DILLUNS 04 DIMARTS 05 DIMECRES 06 DIJOUS 07 DIVENDRES 08 

Crema de carbassó 

 

Espaguetis amb 

tomàquet i formatge 

Cigrons  estofats amb 

verdures (ceba i 

pastanaga) 

 

Amanida russa  (ou 

dur, tonyina i olives) 

Sopa vegetal amb 

fideus (*) 

Truita de patates amb 

amanida  (enciam , 

tomàquet i blat de 

moro) 

Lluç  al forn amb all i 

julivert i amb amanida 

(enciam i tomàquet) 

Croquetes de peix (*) 

amb amanida (enciam, 

tomàquet i blat de 

moro) 

Bacallà amb salsa 

jardinera (pèsols i 

pastanaga) (*) 

Crestes de tonyinna 

amb amanida 

(enciam, blat de 

moro i ceba) (*) 

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

DILLUNS 11 DIMARTS 12 DIMECRES 13 DIJOUS 14 DIVENDRES 15 

Macarrons  amb 

tomàquet i formatge 

(*)  

Paella de verdures( 

ceba, pebrot i 

carbassó) (*)  

Sopa vegetal amb 

galets  (*)  

Tricolor de verdures  

(patates, pastanaga i 

mongetes tendres)   

Llenties estofades 

amb verdures (ceba 

i pebrot) 

Bunyols de bacallà amb 

amanida (enciam, 

tomàquet i blat de 

moro) 

Varetes de lluç amb 

patates fregides   

Bacallà amb pisto 

(carbassó, tomàquet i 

ceba)  

Tilàpia al forn  amb 

amanida (enciam i 

pastanaga) (*) 

Truita francesa amb 

tall de formatge i 

amanida (enciam, 

pastanaga i blat de 

moro) 

Fruita del temps Fruita del temps Flam de vainilla Fruita del temps Fruita del temps 

DILLUNS 18 DIMARTS 19 DIMECRES 20 DIJOUS 21 DIVENDRES 22 

Mongetes tendres amb 

patates 

Cigrons estofades amb 

ceba i pastanaga (*) 

Fideus a la cassola amb 

verdures (*) 

Arròs 5 delícies 

(pèsols, 

pastanaga,blat de 

moro, i olives)  (*) 

Crema de verdures 

(bledes, ceba i 

pastanaga) 

 

Croquetes de peix amb 

amanida (enciam, 

tomàquet i olives) 

Truita de carbassó amb 

amanida (enciam, 

tomàquet i blat de 

moro) 

Calamars a la romana  

amb patates (*) 

Peix fresc segons el 

mercat amb all i 

julivert i amb 

amanida (enciam, 

pastanaga i olives) 

Lluç amb xampinyons 

(*) 

Fruita del temps Fruita del temps Gelat Fruita del temps Fruita del temps 

DILLUNS 25 DIMARTS 26 DIMECRES 27 DIJOUS 28 DIVENDRES 29 

Llenties estofades 

amb verdures (ceba i 

pastanaga) 

Amanida d’ espirals  
(amb blat de moro, (*) 

sense pernil dolç, i 

tomàquet ) 

Tricolor de verdures  

(patates, pastanaga i 

mongetes tendres)   

Arròs amb sofregit 

de 

tomàquet,pastanaga i 

ceba 

Sopa vegetal amb 

pistons (*) 

Varetes de lluç amb 

amanida (enciam, 

tomàquet i blat de 

moro) 

Truita de patates amb 

amanida (enciam, blat 

de moro i pastanaga) 

Crestes de tonyina amb 

amanida (enciam i 

pastanaga) 

Filet d’abadejo amb 

amanida (enciam, 

tomàquet i olives)  

Bunyols de bacallà 

(*) amb patates al 

forn 

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


