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MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana. 

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Peix blau a la planxa 
amb puré de patates 

Làctic 

  

Pasta integral amb 
tomàquet i formatge 

Peix blanc a la planxa 

Fruita 

Verdura bullida amb 
patates i pollastre a 
la planxa 

Fruita 

Truita de patata i 
xampinyons amb  
amanida d’enciam i 
pastanaga 

Fruita 

Amanida variada 

Pizza de tonyina 

Fruita 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

Verdura bullida amb 
patata 

Hamburguesa de 
llenties 

Fruita 

FESTA 

Truita de formatge 
amb amanida d’enciam 
i blat de moro 

Fruita 

Llom a la planxa amb 
formatge i patates 
bullides 

Fruita 

Amanida verda 

Pollastre arrebossat 

Làctic 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21 

Amanida variada 

Gall d’indi a la planxa 

Làctic 

Pasta integral amb 
verdures i oli d’oliva 

Fruita  

Peix blanc a la planxa 
amb puré de patata i 
carbassa 

Fruita 

Peix blau al forn amb 
arròs 

Fruita 

RATATOUILLE AMB 
HERBES               

AROMÀTIQUES 

Truita francesa amb       
formatge 

Fruita 

Dilluns 24 Dimarts 25 Dimecres 26 Dijous 27 Divendres 28 

Verdura bullida amb 
patates 

Truita de xampinyons 

Fruita 

  

Peix blau al forn amb   
verdures 

Fruita 

  

Peix blanc arrebossat 
amb amanida d’enciam 
i pastanaga ratllada 

Làctic 

Quiche de porro amb 
pernil dolç 

Fruita 

  

Quinoa amb verdures i 
fruita seca 

Broquetes de pollastre 
amb verdures 

Fruita 

RATATOUILLE AMB HERBES AROMÀTIQUES 

 

Ingredients (1 persona): 

80 g de pastanaga 

80 g de carbassó 

80 g de tomàquet 

3 cullerades de tomàquet fregit 

1 cullerada d’oli d’oliva verge extra 

Romaní 

Farigola 

Sal 

        Pebre  

Elaboració: 

1. Peleu la pastanaga. Talleu-la juntament amb el carbassó i el tomàquet a 
rodanxes fines de la mateixa mida aproximadament. 

2. Poseu el tomàquet fregit a la base d’un  
estoig de vapor i col·loqueu-hi a sobre les  rodanxes 
de verdura superposant-les  i alternant-les les unes 
amb les altres. 

3. Salpebreu-les, amaniu-les amb un raig d’oli i 
col·loqueu-hi les herbes aromàtiques pel damunt. 
Coeu-ho 7-8 minuts a màxima potència .  

 

Font: www.alicia.cat 

  

RECEPTA DEL MES: 
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