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

RECEPTA DEL MES: 

BUNYOLS DE BACALLÀ, PATATA I CARBASSA

Ingredients (4 persones) 

• 200 g de patata

• 300 g de carbassa

• 400 g de bacallà esqueixat i dessalat

• 4 ous

• 60 g de mantega

• 60 g farina

• 1L de aigua de cocció del bacallà

• 2 dents d’all

• 1 menat de julivert

• Oli d’oliva verge extra

• Mel

Elaboració: 

1. Rentar i pelar les patates i la carbassa. Tallar-les a talls grans i
bullir-les fins que quedin tendres.

2. Posar el bacallà en una cassola i afegir 2 L d’aigua. Coure a foc fort
fins que arranqui el bull. Retirar del foc, colar i reservar l’aigua de
cocció del bacallà i el bacallà per separat.

3. Desfer la mantega en una cassola, afegir la farina i coure uns minuts
sense deixar de remenar per tal de torrar la farina. Afegir 1 litre de
l’aigua de cocció del bacallà, i remenar fins a obtenir una massa
homogènia. Afegir més aigua de cocció si és necessari. Aquesta massa
s’anomena roux.

4. Retirar el roux del foc i afegir els ous de un en un remenant entre
cada ou. Afegir a la massa el bacallà, la patata i la carbassa fins
obtenir una massa homogènia. Trinxar l’all i el julivert i afegir a la
massa.

5. Guardar en nevera fins que es refredi i agafi cos.
RECORDA! A la nevera protegeix els aliments crus i els preparats amb
embolcalls o dins de recipients per evitar la
contaminació encreuada.

6. Donar forma de bunyols o bé amb les mans o
amb dues culleres, i fregir  els bunyols en
abundant oli d’oliva verge extra fins que
quedin daurats. Retirar sobre paper
absorbent.

7. Servir amb una gota de mel sobre cada
bunyol.

Divendres 1 

Hamburguesa de   
llenties i ametlles 

Amb patates fregides 

Fruita

Dilluns 4 Dimarts 5 Dimecres 6 Dijous 7 Divendres 8 

Peix blanc a la planxa 
amb puré de carbassa 
i patata

Fruita 

Amanida de       
remolatxa, ou dur i 
patata

Llom a la planxa

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 variada

Pizza amb rodanxes 
de tomàquet,       
formatge i orenga

Fruita 

Dilluns 11 Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15 

Verdura bullida amb 
patata

Truita a la francesa 
amb tomàquet amanit

Fruita 

Crema d’espinacs amb 
formatge

Llom a la planxa

Fruita de temporada

Arròs integral amb 
pèsols, pebrot     
vermell, porro i    
pastanaga

Peix blanc a la planxa

Fruita 

Pasta integral amb 
tomàquet i tonyina

Làctic

Brou de verdures

BUNYOLS DE     
BACALLÀ, PATATA 
I CARBASSA amb  
amanida

Fruita 

Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 

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

Hummus amb      
bastonets de   
pastanaga i api

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 25 Dimarts 26 Dimecres 27 Dijous 28 

Cuscús  amb saltejat 
amb verdures de  
temporada

Peix blanc a la planxa

Fruita 

Crema de carbassa

Pollastre arrebossat 
amb amanida       
d’espinacs i formatge 
parmesà

Fruita 

Verdura bullida amb 
patata

Truita francesa amb 
formatge

Fruita 

Crema de verdures

Crepes salades amb 
espinacs, pinyons i 
formatge

Fruita 

• Pa, cereals o derivats

• Llet o iogurt

• Fruita fresca
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