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I PER SOPAR… Dijous 1 Divendres 2 
Peix blanc a la planxa amb 
amanida de remolatxa i 
pastanaga 
Fruita 

 HAMBURGUESA DE  
 LLENTIES I AMETLLES  

Amb patates fregides 
Fruita 

Dilluns 5 Dimarts 6 Dimecres 7 Dijous 8 Divendres 9 
Peix blanc a la planxa amb 
puré de carbassa i patata 
Fruita 

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

Crema de verdures de 
temporada 
Peix blau al forn amb 
amanida 
Làctic 

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

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

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 
Verdura bullida amb 
patata 
Llom a la planxa 
Fruita de temporada 

Pasta integral amb 
tomàquet i tonyina 
Fruita 

Crema d’espinacs amb 
formatge 
Truita a la francesa amb 
tomàquet amanit 
Fruita 

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

Amanida variada 
Pizza amb rodanxes de 
tomàquet, formatge i 
orenga 
Fruita 

Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 
Verdura bullida amb 
patata 
Peix blanc a la planxa 
Fruita 

Crema de pastanaga amb 
crostons 
Pollastre a la planxa 
Fruita 

Arròs amb pèsols i 
tonyina (maonesa 
opcional) 
Làctic 

Quiche de porro i pernil 
dolç 
Fruita 

Sopa de pasta 
Truita a la francesa amb 
formatge i amanida de 
fulles verdes i pipes 
Fruita 

Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28  
Crema de carbassa 
Pollastre arrebossat amb 
amanida d’espinacs i 
formatge parmesà 
Fruita 

Verdura bullida amb 
patata 
Truita francesa amb 
formatge 
Fruita 

Cuscús  saltejat amb 
verdures de temporada 
Peix blanc a la planxa 
Fruita 
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HAMBURGUESA DE LLENTIES I 
AMETLLES 

Elaboració 
1) Coure la quinoa durant 15-20 minuts. 
2) Barrejar les llenties, la farina d’ametlla i l’ou, treballar amb la mà fins a aconseguir una pasta 

similar a la textura similar a la carn picada. 
3) Afegir les verdures prèviament saltejades o cuites i les especies a la pasta. Afegir la quantitat 

de sal segons el gust. 
4) Deixar reposar 10 minuts i donar-li la forma d’hamburguesa a la massa. 
5) Untat la safata de forn amb oli d’oliva i col·locar les hamburgueses a sobre. 
6) Introduir al forn durant 10 minuts a 160-170ºC, fins que la hamburguesa estigui daurada sense 

assecar-se massa. 
7) Un cop tretes del forn es poden passar per la paella per donar-li un toc torrat i cruixent. 

Ingredients (4 persones) 
50 g de llenties cuites 
50 g de quinoa 
100 g de farina d’ametlla 
50 g de verdures picades 
(all, ceba, pebrot, 
pastanaga) 
1 ou 
Comí en pols 
Julivert 
Sal 
Pebre 
Oli d’oliva 

Observacions 
1. La hamburguesa es pot passar directament per la paella sense necessitat de forn perquè no quedi 

eixuta. 
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