
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

19

521 Cal/45 HC/20 Pro/29 Gr

26

524 Cal/62 HC/24 Pro/20 Gr

20

549 Cal/55 HC/26 Pro/25 Gr

27

519Cal / 52HC / 35Pro / 19Gr

21

495 Cal/39 HC/42 Pro/19 Gr

28

489Cal / 40HC / 26Pro / 25Gr

22

507 Cal/35 HC/49 Pro/19 Gr

23

518 Cal/54 HC/35 Pro/18 Gr

521Cal/45HC/20Pro/29Gr

14 Mongeta verda amb 
patata al vapor

Cap de llom a la planxa amb enciam 
i olives amanit amb oli d’oliva
Iogurt natural La Fageda amb

sucre de canya
507 Cal/35 HC/49 Pro/19 Gr

13 Fideus de pagués a la 
cassola amb costella de porc 

i daus de llonganissa
Tronc de rap al forn amb salsa marinera

Fruita del temps
526 Cal/76 HC/24 Pro/14 Gr

12 Crema de carabassa, 
pastanaga i porro amb crostons
Pit de pollastre a la planxa amb 

amanida d’enciam i quinoa
Fruita del temps

577 Cal/65 HC/32 Pro/21 Gr

15 Escudella catalana 
amb cigrons i pasta

Caço al forn amb tomàquet amanit
Fruita del temps

533 Cal/45 HC/50 Pro/17 Gr

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

Mandonguilles amb verduretes 
Fruita del temps

570 Cal/58 HC/26 Pro/26 Gr

07 Coliflor al vapor amb 
patata i oli d’oliva

Cuixeta de pollastre amb 
ceba i xampinyons
Fruita del temps 

Pa integral
510 Cal/52 HC/35 Pro/18 Gr

06 Espaguetis amb salsa
 de tomàquet, tofu i seità 

Bacallà a l’andalusa amb samfaina
Fruita del temps

570 Cal/64 HC/29 Pro/22 Gr

05 Llenties ecològiques 
guisades amb verdures

Hamburguesa 50% vedella 50% 
porc amb tomàquet amb enciam

 Iogurt natural La Fageda 
amb sucre de canya

572 Cal/57 HC/41 Pro/20 Gr

08 Arròs integral del 
Delta de l’Ebre saltat 

amb tonyina,pastanaga i pernil cuit
Filet de lluç amb picada d’oli d’oliva

 i julivert amanit amb enciam i quinoa
Fruita del temps

495 Cal/39 HC/42 Pro/19 Gr

Sopa de pollastre i 
gallina amb pasta

Truita de patata i espinacs 
amb tomàquet natural amanit 

amb oli d’oliva
Fruita del temps

491 Cal/31 HC/22 Pro/31 Gr

01 02

Macarrons a la carbonara 
Llonganissa a la planxa amb 

fesols saltejats amb oli d’oliva
Fruita del temps

Cigrons ecològics guisats amb 
espinacs

Truita de patata i carbassó amb 
enciam i cogombre

Iogurt natural La Fageda amb 
sucre de canya

Arròs saltat amb xampinyons,
pastanaga i pernil cuit

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

Fruita del temps
Pa integral

Bròquil al vapor amb patates 
Estofat de gall d’indi 
amb salsa i verdures

Fruita del temps

Sopa de caldo de peix 
amb fideus 

Cuixetes de pollastre rostida 
amb tomàquet amanit

Fruita del temps

Espirals al forn amb tomàquet, 
carn de vedella i formatge 

Croquetes de cuit amb amanida 
d’enciam i pastanaga

Fruita del temps

Mongeta blanca ecològica 
estofada amb xoriç

Filet de lluç al forn amb 
tomàquet natural amanit 

Fruita del temps

Patata bullida amb bledes 
ecològiques i oli d’oliva

Tall rodó de cap de llom al forn 
amb verduretes

Iogurt natural La Fageda
amb sucre de canya

29

485 Cal/48 HC/26 Pro/ 21 Gr

30

568Cal / 73HC / 24Pro / 20Gr

Puré de carbassó amb 
patata, porro i ceba

Canelons de carn amb beixamel i 
nou moscada

Fruita del temps

Fideuà amb all i oli
Filet de Salmó al forn 
amb enciam amanit

Fruita del temps

FESTA FESTA

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 
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SI HEM DINAT …
Carn  
Peix 
Cereals, fècules o llegums  
Verdures
Ou
Fruita
Làctic 

Peix o Ou
Carn magra o precuinat
Hortalisses crues o llegums cuits
Cereals o fècules
Peix o Carn magra
Làctic o fruita
Fruita

PODEM SOPAR …

INTEGRAL

La pasta integral està feta de blat integral que conté germen i 
segó, entre altres components, i la seva matèria ha de passar per 
alguns procediments més extensos que fan que els seus valors 
nutricionals siguin majors als de la pasta convencional. No obs-
tant això, hi ha cert tipus de persones que tenen algun tipus 
d'al•lèrgia o intolerància al blat integral.

L'ideal és que revisis les taules nutricionals que vénen al suport de 
les pastes; allà et donaràs compte de la diferència entre una pasta 
integral i una blanca. De qualsevol manera, estaran marcades en 
algun lloc de l'envàs, esmentant que és un producte 100 per cent 
de blat integral

Beneficis de la pasta integral
En el món de l'alimentació sana sempre es triarà per sobre de tot 
la pasta integral perquè s'ha comprovat la gran quantitat de 
beneficis que brinda a l'organisme:

Menys calories
Les pastes integrals no tenen greixos que convidin al costerol i en 
conseqüència tenen moltes menys calories que la pasta tradicio-
nal. A més, per les seves compostos com el segó, milloren el tràn-
sit intestinal i són molt recomanables per a persones que vulguin 
baixar de pes.

Font sana d'energia
Les pastes integrals acompanyades amb una salsa que no tingui 
greixos el resultat serà un aliment que augmenta la teva energia 
pels seus nivells d'hidrats de carboni.

Aporta molts nutrients
La pasta integral aporten importants quantitats de vitamina E, 
antioxidants, gran quantitat de fibra, proteïnes i greixos entera-
ment saludables.

Redueix el risc de malalties
Segons alguns estudis, s'ha comprovat que almenys mitja tassa 
de pasta de blat integral cuita pot reduir el risc de malalties cròni-
ques com les malalties del cor, la diabetis tipus II, càncer i proble-
mes estomacals


