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I PER SOPAR… 
 

 
 Dijous 1 Divendres 2 

Amanida variada 
Peix blanc arrebossat 

Fruita 

 Humus amb bastonets  
d’api i pastanaga  
Pizza vegetal 
Fruita 

Dilluns 5 Dimarts 6 Dimecres 7 Dijous 8 Divendres 9 

Verdura bullida amb 
patates i peix blanc a la 

planxa 

Fruita 

Truita de verdures amb 
amanida d’enciam i 

pastanaga 

Fruita 

Pasta integral amb 
tomàquet i formatge 

Fruita 

Albergínies farcides de 
verdura i carn 

Fruita 

Peix blau a la planxa amb 
puré de patates 

Làctic 

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 

Espaguetis amb tonyina i 
tomàquet 

Fruita 

Lasanya de albergínies 
Fruita 

Amanida de patates i ou 
dur amb pollastre a la 

planxa 

Làctic 

Verdura bullida amb 
patates i peix blanc a la 

planxa 

Fruita 

Llom a la planxa amb 
formatge i arròs 

Fruita 

Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21   
Amanida variada 
Broquetes de pollastre 

amb verdures 

Làctic 

Peix blau al forn amb 
arròs 

Fruita 

Verdura bullida amb 
patata 

Truita francesa amb 

formatge 

Fruita 

  

 
 
Recepta del mes 

 
Humus de cigrons 
Ingredients: cigrons cuits, all, llimona, sal, pebre negre, Oli d'oliva, sèsam torrat, julivert picat, pastanagues, api, pa pita 

 
Preparació: 

1. Peleu l'all 

2. Posar els cigrons en un bol i afegir l'all, un raig d'aigua, un suc de llimona i un rajolí d’oli d'oliva. 

3. Triturar fins a formar un puré 

4. Posar a punt de sal i pebre 

5. Posar-ho a un bol i escampar julivert i sèsam. 
6. Rentar i pelar la verdura. Tallar a bastons. 

7. Servir l'humus amb els bastons de verdura per mullar i el pa de pita.... 
 
 
 

 

Font:  http://faros.hsjdbcn.org/es/recomendacion/videoreceta-hoy-cocinamos-  

legumbres 
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