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I PER SOPAR… 
 

  Dimecres 1 Dijous 2 Divendres 3 

  FESTA Verdura bullida amb 
patates 

Gall d’indi a la planxa 

Làctic 

Quiche de ceba amb 
pernil dolç 

Fruita 

Dilluns 6 Dimarts 7 Dimecres 8 Dijous 9 Divendres 10 

Pasta integral amb 
tomàquet 

Peix blau a la planxa 

Fruita 

Peix blanc arrebossat 
amb amanida 

Fruita 

Amanida verda 
Pollastre arrebossat 

Làctic 

Crema de verdures 
Truita francesa amb 

formatge 

Fruita 

 
Sushi de llegums 

Fruita 

Dilluns 13 Dimarts 14 Dimecres 15 Dijous 16 Divendres 17 

Peix blanc arrebossat 
amb amanida d’enciam i 

pastanaga ratllada 

Làctic 

Llom a la planxa amb 
formatge i patates 

bullides 

Fruita 

Peix blau al forn amb 
arròs 

Fruita 

Amanida variada 
Pollastre al forn amb 

patates 

Fruita 

Truita de verdures de 
temporada amb amanida 

d’enciam i blat de moro 

Fruita 

Dilluns 20 Dimarts 21 Dimecres 22 Dijous 23 Divendres 24 

Peix blanc a la planxa amb 
puré de patata i carbassa 

Làctic 

Quinoa amb verdures i 
fruita seca 

Tires de pollastre  a la 

planxa 

Fruita 

Arròs integral  amb 
pollastre 

Fruita 

Verdura bullida amb 
patata 

Truita francesa amb 

formatge 

Fruita 

Sopa de pasta 
Peix blau al forn amb 

tomàquet amanit 

Fruita 

Dilluns 27 Dimarts 28 Dimecres 29 Dijous 30  
Verdura bullida amb 
patates 

Gall d’indi a la planxa 

Làctic 

Truita de verdures amb 
amanida 

Fruita 

Arròs integral amb 
verdures i tomàquet 

Peix blanc a la planxa 

Fruita 

Peix blau arrebossat amb 
verdures 

Fruita 

 

 
 

Recepta  del mes 
 
 
 Elaboració 

1) Escorre les mongetes i aixafa-les amb una forquilla fins a aconseguir un puré. Amaneix-lo amb 

unes gotes de salsa de soja i oli d’oliva. 

2) Renta i talla el cogombre i l’alvocat a tires. 

3) Estira l’alga nori. Estén la pasta de mongetes sobre l’alga deixant un marge d’1 centímetre per 

cada banda. 

4) Posa a sobre de la pasta mongetes el cogombre, la ceba i l’alvocat. 

5) Enrotlla l’alga nori formant un cilindre. 

6) Talla’l en rodanxes d’uns 2 centímetres d’ample. 
7) Serveix-lo amb salsa de soja barrejada amb unes gotes de suc de llimona. 

 SUSHI DE LLEGUMS  
Ingredients (4 persones) 

400 g de mongetes blanques cuites 

100 g de cogombre 

½ alvocat 

1 ceba tendra en juliana 

Alga nori Salsa 

de soja Suc de 

llimona 

Oli d’oliva verge extra 
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