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Tots els dies del mes es troben entre aquets paràmetres nutricionals: 
Kcal: 450Kcal – 600Kcal 

HC: 40% -  64% 
Prot: 15%-20% 
Lip: 22%- 35% 

Cigrons estofats (no xoriç) 
Llom amb enciam 

Fruita de temporada (15) 

Setmana 
4 - 8  

Arròs amb tomàquet 
Bacallà amb enciam i olives 

Fruita de temporada (4) 

Brou d’au amb  
pasta sense gluten 

Pollastre rostit amb ceba 
Fruita de temporada (15) 

Llenties estofades amb 
verdures (no xoriç) 

Truita de patata amb 
pastanaga crua 

Fruita de temporada (3) 

Arròs amb  
verdures de temporada 

Lluç amb tomàquet amanit 
Iogurt (4,7) 

Bròquil amb patata gratinat 
Llom amb salsa de poma 

Fruita de temporada (3,7,15) 

Setmana 
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Espaguetis sense gluten  
a la carbonara 

Cuetes de rap amb verdures  
Fruita de temporada 

(3,4,7,15) 

Mongetes estofades  
Truita francesa amb enciam i 

guarnició de pernil dolç 
Fruita de temporada (3,15) 

Macarrons sense gluten  
amb xampinyons 

Salsitxes amb  
salsa de tomàquet 

Fruita de temporada 
(7,12,15) 

Mongeta verda amb patata 
Gall d’indi estofat 

Iogurt (7,15)  

Arròs a la cassola  
Bacallà amb  

enciam i pastanaga 
Fruita de temporada (4,15)  
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Espirals sense gluten amb 
tonyina i formatge gratinat 
Lluç amb tomàquet amanit 
Fruita de temporada (3,4,7) 

Patates estofades amb sípia 
Pernilets de pollastre al forn 

amb xampinyons 
Fruita de temporada 

(4,14,15) 

Llenties estofades  
amb pastanaga 

Gall d’indi amb  muntanyeta 
d’arròs 

Fruita de temporada (15) 

Espinacs amb patata 
Truita francesa 

acompanyada amb 
formatge, tomàquet i olives 

Iogurt (3,7) 

Brou de peix amb arròs 
Pollastre amb  

enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

(4,14,15) 

Setmana 
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Macarrons sense gluten  
a la bolonyesa 
Lluç amb pisto 

Fruita de temporada (3,4,15) 

Cigrons estofats 
Hamburguesa de vedella 

amb formatge  
i patates fregides 

Fruita de temporada 
(7,12,15) 

Brou vegetal amb  
pasta sense gluten 

Pollastre amb samfaina 
Fruita de temporada (9,15) 

Arròs amb carxofes  
Truita de patata i carbassó 

amb enciam i olives 
Iogurt (3,7) 

 

FEBRER   
*Sense gluten* 

 


