
I PER SOPAR… JUNY 
 

 Divendres 1 
Espaguetis de verdures 

amb pesto 

Fruita 
Dilluns 4 Dimarts 5 Dimecres 6 Dijous 7 Divendres 8 

Arròs integral saltejat 

amb pebrot verd, pebrot 

vermell, ceba i peix blau a 

la planxa 

Fruita 

Crema de carbassa 

Pizza de carbassó, 

xampinyons, bròquil i 

formatge 

Bacallà a la llauna, 

espinacs a la catalana i 

hummus 

Làctic 

Verdura bullida amb 

patata 

Pollastre al forn 

Fruita 

Amanida d’enciams, col 

llombarda, tomàquet i 

blat de moro 

Bunyols d’espinacs i 

formatge 

Fruita 
Dilluns 11 Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15 

Amanida de remolatxa, 

patata i ou dur 

Pollastre a la planxa 

Fruita 

Hummus amb bastonets 

de pastanaga i api 

Peix blanc a la planxa amb 

carbassó 

Làctic 

Amanida de tomàquet i 

formatge 

Truita de patata 

Fruita 

Albergínia, carbassó, 

espàrrecs i patata a la 

graella 

Peix blau a la planxa 

Fruita 

Hamburguesa de llenties i 

ametlles amb enciam i 

pastanaga ratllada   

Fruita 

Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 
Crema d’espàrrecs   

Truita de pebrot verd i 

vermell amb enciam i ceba 

Fruita 

Tires de pollastre amb 

fruits secs i rodanxes de 

carbassa al forn 

Fruita 

Amanida d’enciam, 

espinacs, canonges, poma 

i nous 

Peix blanc a la planxa 

Làctic 

 BROQUETA DE  Peix blau a la planxa amb 

arròs integral amb 

verduretes 

Fruita 

COLIFLOR AMB PERNIL  
Croquetes de cigrons amb 

tomàquet amanit i olives 

negres 

Fruita 
 
 

Recepta del mes 

 
 

 

 

 
BROQUETA DE COLIFLOR AMB PERNIL 

Elaboració: 

1.Tallar la coliflor en flors. Introduir-la a un envàs per a coure al microones amb un 

parell de cullerades d’aigua i un pessic de sal. 

2. Coure al microones durant 4-5 minuts a màxima potencia (800 W). 

3.Enrotllar cada tros amb una làmina de pernil i introduir-les en una broqueta. 

4.Escalfar una paella amb unes gotes d’oli d’oliva verge extra i daurar les 

broquetes uns segons per a cada costat. Servir calentes. 

Ingredients (1 persona) 

100 g de coliflor 

35 g de pernil salat 

Aigua 

Sal 


