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I PER SOPAR… 
 
 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 
Peix blanc a la planxa amb 
amanida d’enciam i 
pastanaga ratllada 
Fruita 

Amanida d’ remolatxa, ou 
dur i patata 
Llom a la planxa 
Fruita 

 
 

CUSCÚS DE COLIFLOR 
Pollastre a la planxa 

Làctic 

Crema de verdures de 
temporada 
Peix blau al forn amb 
amanida d’espinacs i 
formatge parmesà 
Fruita 

Hamburguesa de vedella 
amb rodanxes de 
tomàquet, ceba i enciam 
Fruita 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 
Pollastre al forn amb puré 
de patata 
Fruita 

Arròs integral amb 
pèsols, pebrot vermell, 
porro i pastanaga 
Peix blanc a la planxa 
Fruita 

Truita de carxofes amb 
amanida d’enciam i col 
llombarda 
Fruita 

Quiche de carbassó i 
pernil dolç 
Làctic 

Peix blau al forn amb 
cuscús 
Fruita 

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 
 

Sopa de pasta 
Truita a la francesa amb 
formatge 
Fruita 

Verdura bullida amb 
patata 
Peix blau a la planxa 
Fruita 

Crema d’espinacs amb 
formatge 
Pollastre a la planxa amb 
enciam i olives 
Fruita 

Arròs amb pèsols i 
tonyina (maonesa 
opcional) 
Làctic 

Amanida variada 
Pizza de 4 formatges 
Fruita 

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31  
Verdura bullida amb 
patata 
Truita francesa amb 
formatge 
Fruita 

Pasta integral amb 
tomàquet i tonyina 
Làctic 

Crema de pèsols 
Pollastre arrebossat amb 
amanida d’espinacs i 
formatge parmesà 
Fruita 

Recepta  del mes 
 

 
 
 
 

CUSCÚS DE COLIFLOR 

Elaboració 
1) Ratllar o triturar la coliflor – sense els troncs més gruixuts – fins a aconseguir una mida petita 

similar a la del cuscús. 
2) Escaldar-ho en aigua bullint a punt de sal, refredar i reservar. 
3) Saltejar la ceba picada finament amb l’all, les espècies, les ametlles i les panses, prèviament 

remullades amb vi blanc. 
4) Afegir el cuscús de coliflor al saltejat i servir. 

Ingredients (4 persones) 
100 g coliflor 
1 ceba 
1 gra d’all 
30 g panses 
30 g ametlles 
100 ml de vi blanc 
Comí 
Pebre vermell 
Julivert 
Sal 
Pebre negre 

Observacions 
1. Una opció vegana per aquells que no consumeixen cap tipus d’aliment d’origen animal. 
2. Torra altres tipus de fruits secs i reparteix-los per sobre del cuscús, aportarà un tot cruixent i ple 

de sabor. 
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