
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

21

645Cal/48HC/33Pro/35Gr

28

544Cal/31HC/46Pro/20Gr

22

436Cal/46HC/19Pro/19Gr

29

533Cal/49HC/38Pro/31Gr

23

603Cal/15HC/43Pro/40Gr

30

380Cal/18HC/17Pro/27Gr

24

383Cal/26HC/26Pro/19Gr

25

606Cal/51HC/43Pro/25Gr

16 Bròquil al vapor amb patata
 i oli d’oliva

Mandonguilles estofades 
amb guarnició 

Iogurt natural La Fageda 
amb sucre de canya

478Cal/14HC/13Pro/40Gr

15 Estofat de fesols ecològics 
amb verdures

Filet de lluç al forn amb tomàquet
natural amanit amb oli d’oliva

Fruita del temps
500Cal/40HC/35Pro/22Gr

14 Fideus a la cassola 
amb costella

Escalopa de cap de llom 
amb enciam i pastanaga ratllada

Fruita del temps
612Cal/56HC/32Pro/36Gr

17 Arròs amb tonyina, 
pastanaga i talls de truita

Tronc de rap al forn 
amb patata panadera

Fruita del temps

620Cal /65HC/38Pro/23Gr

18 Sopa de brou de 
gallina i pollastre

Pit de pollastre a la planxa 
amb enciam i magrana

Fruita del temps
490Cal /15HC/41Pro/30Gr

09Llenties ecològiques guisades
amb verdures

Pit de pollastre a la planxa
amb samfaina

Fruita del temps
473Cal/38HC/35Pro/20Gr

08 Arròs amb tomàquet, 
ou dur i oli d’oliva

Hamburguesa 50% vedella 50%porc 
Fruita del temps

611Cal/75HC/25Pro/31Gr

10 Macarrons a la bolonyesa 
amb carn de vedella i formatge
Llom de caçó al forn amb salsa

Iogurt natural La Fageda 
amb sucre de canya

        642.17Cal/55HC/40Pro/30Gr

Puré de carabassa, 
pastanaga i ceba

Truita de patata i espinacs amb 
amanida de tomàquet i olives

Fruita del temps
400 Cal/37HC/11Pro/25Gr

Espaguetis amb salsa de 
tomàquet, tofu i seità

Hamburguesa de pollastre i 
espinacs amb enciam i olives

Fruita del temps

Cigrons ecològics guisats amb 
alga kombu i xoriç

Truita de patata i carbassó amb 
tomàquet natural amanit amb 

oli d’oliva
Fruita del temps

Sopa de peix amb fideus
Cuixeta de pollastre al 
forn amb xampinyons

Fruita del temps

Mongeta verda perona bullida  
amb patata i oli d’oliva
Bacallà arrebossat amb

 enciam i pastanaga ratllada
Iogurt natural La Fageda amb 

sucre de canya

Arròs integral saltat amb 
tonyina pastanaga i pernil cuit

Estofat de gall d’indi amb 
verdures

Fruita del temps

Puré de carbassó amb 
patata, i ceba

Croquetes de carn d’olla amb 
amanida d’enciam i cogombre

Fruita del temps

Escudella catalana amb
 botifarra blanca i negra

Tronc de lluç al forn 
amb samfaina

Fruita del temps

Patata bullida amb bledes 
ecològiques i oli d’oliva

Cap de llom al forn amb enciam i 
remolatxa

Iogurt natural La Fageda amb 
sucre de canya

31

599Cal/48HC/28Pro/33Gr

Fideuà amb all i oli
Pit de pollastre arrebossat 

amb tomàquet natural
Fruita del temps

Informació nutricional:
Sota de cada àpat es disposa de la 

informació nutricional aproximada referent a: 
energia (Cal)

hidrats de carboni (HC)
proteïnes (Pro)

lípids (Gr)

Fruita 
del temps

Poma Golden, 
poma Royal Gala, pera Conference, 

pera Blanquilla,taronja, mandarina, meló, 
préssecs, nectarina, plàtan, kiwi 

11
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Grup d’aliments Freqüència de consum

Farinacis (preferentment integrals) a cada àpat

Verdures i hortalisses com a mínim, al dinar i al sopar

Fruites fresques com a mínim, 3 al dia

Fruita seca (crua o torrada) de 3 a 7 grapats a la setmana 

Llet, iogurt i formatge 2-3 vegades al dia

Carn, peix, ous i llegums 2 vegades al dia

  Carn magra i blanca 3-4 vegades a la setmana (màxim 2 vegades a la setmana carn vermella1)

  Peix2 3-4 vegades a la setmana 

  Ous 3-4 vegades a la setmana

  Llegums3 3-4 vegades a la setmana

Aigua en funció de la set

Oli d’oliva verge extra per amanir i per cuinar

Aliments superflus: begudes ensucrades i sucs,  
embotits, patates xips, llaminadures, brioixeria,  
postres làctiques, galetes, etc

com menys millor

A continuació, es presenten les freqüències recomanades de 
consum dels diferents grups d’aliments. 

Les quantitats varien segons l’edat i els requeriments individuals, i és convenient que s’adeqüin 
a la sensació de gana expressada. 

1 Es considera carn vermella tota la carn muscular dels mamífers, incloent carn de bou, vedella, porc, xai, cavall i cabra. La carn 
blanca és, per tant, la carn d’aus, així com també la de conill.

 2 És convenient diversi�car els tipus de peix, tant blancs com blaus, i preferentment de pesca sostenible. 

3 Ells llegums, per la seva composició nutricional rica en hidrats de carboni i en proteïnes, es poden considerar en el grup 
d’aliments farinacis i també en el de proteics (carn, peix, ous i llegums). Grup d’aliments Freqüència de consum Farinacis 
(preferentment integrals) a cada àpat Verdures i hortalisses com a mínim, al dinar i al sopar Fruites fresques com a mínim, 3 al 
dia Fruita seca (crua o torrada) de 3 a 7 grapats a la setmana Llet, iogurt i formatge 2-3 vegades al dia Carn, peix, ous i llegums 
2 vegades al dia Carn magra i blanca 3-4 vegades a la setmana (màxim 2 vegades a la setmana carn.


