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GENER 2017 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Valor nutricional 

9 
Macarrons  tomàquet s/g 
Contracuixa  pollastre 
planxa amb xips 
Postres i pa 

10 
Llenties estofades amb 
verdures 
Truita patates amb  formatge 
Postres i pa 
 

11 
Arròs amb tomàquet i tonyina 
Filet llenguado enfarinat amb 
enciam i olives 
Postres i pa  

12 
Crema de carbassó amb 
crostons 
Hamburguesa vedella planxa 
 tomàquet natural i olives s/g 
Postres i pa 

13 
Escudella catalana s/g 
Llom rostit amb xampinyons 
Postres i pa 

Kcal:  
HC:  
Prot:  
Lip:  

16 
Puré pastanaga  i crostons 
Mandonguilles quisades 
amb carxofa s/g 
Postres i pa 

17 
Fideuà amb sèpia s/g 
Cuixetes de pollastre al forn i 
patata roda 
Postres i pa  

18 
Cigrons estofats amb sofregit 
Truita de carbassó amb tall 
pernil dolç 
Postres i pa 

19 
 Arròs saltejat amb 
verduretes 
EI : Arròs amb tomàquet 
Raves de calamar amb 
enciam i api ratllat s/g 
Postres i pa 
 

20 
Brou d’au amb pistons 
Estofat de gall  d’indi amb 
patates s/g 
Postres i pa 

Kcal:  
HC:  
Prot:  
Lip:  

23 
Espaguetis  carbonara s/g 
Filet de dorada a la planxa 
amb enciam i pastanaga 
Postres i pa  

24 
Arròs tres delícies 
Rotllitos de pernil dolç i 
formatge al forn s/g 
Postres i pa 
EI: Arròs amb tomàquet 
     Croquetes de pernil 
 

 

25 
Menestra  verdures al vapor 
Botifarra al forn amb salsa de 
tomàquet 
Postres i pa  
 

26 
Brou de peix estrelletes s/g 
Pollastre a l’ast amb xips 
Postres i pa 

27 
Mongetes blanques estofades 
Llenguado enfarinat amb 
enciam i olives s/g 
Postres i pa 

Kcal:  
HC:  
Prot:  

Lip:  

30 
Pèsols saltejats amb bacó 
Hamburguesa de pollastre 
a la planxa amb salsa 
tomàquet 
Postres i pa 

31 
Crema de carbassa amb 
crostons 
Llibrets de llom amb enciam, 
blat de moro i brots de soja. 
s/g 
Postres i pa 

   Kcal:  
HC:  
Prot:  
Lip:  
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Fruites i verdures d’hivern: 

 La taronja : font de vitamina C, ens aporta minerals ( potassi, maginesi i calci). 

 Carbassa: font de fibra , rica en carotens, vitamina C i  àcid fòlic. 

 Carxofa: conté vitamines del grup B , en concret niacina ( B3 ), riboflavina ( B2 ) i  tiamina ( B1) rica en ferro, calci, fòsfor, maginesi,potassi i sodi. 

 


