
DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4
Arròs integral amb bledes (A) Espaguetis integrals ecològics amb 

carbassa (G)
Crema de carbassó Sopa juliana amb cuscús (A,G)

Truita de patata i ceba amb amanida de 
carbassó (H)

Estofat de llenties amb filet de porc Mandonguilles de vedella amb 
tomàquet natural (S)

Pit de pollastre a la planxa amb 
xampinyons

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

Proposta sopar Proposta sopar Proposta sopar Proposta sopar
Quinoa amb verduretes Hummus amb crudités Pizza casolana Remenat de carbassó

DILLUNS 7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11
Arròs integral calodós amb carxofes 

(A,S) 
Crema de pastanaga i cúrcuma Sopa de verduretes amb quinoa (A)

Contracuixa de pollastre en la seva salsa Estofat de cigrons amb espinacs i ou dur 
(H)

Gall d'indi al forn amb patates panadera 
(S)

Fruita de temporada Iogurt Natural (L) Fruita de temporada

Proposta sopar Proposta sopar Proposta sopar
Crema de carbassa amb crostons Remenat de verdures Salmó al forn

DILLUNS 14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18
Crema de carbassa Brou de verdures i pollastre amb fideus 

integrals ecològics (A,G)
Wok de verdures Arròs integral caldós amb mongeta 

verda i pastanaga (A,S)
Pèsols saltejats amb ceba i pastanaga

Estofat de llenties amb bulgur ecològic Filet de lluç al forn amb salsa de 
carbassó i pastanaga (P)

Pernilets de pollastre al forn amb 
albergínia i ceba

Truita de carbassó amb amanida de 
tomàquet (H)

Macarrons integrals ecològics amb 
bolonyesa (G)

Fruita de temporada Iogurt Natural (L) Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

Proposta sopar Proposta sopar Proposta sopar Proposta sopar Proposta sopar
Verdures amb pollastre Pollastre a la planxa Amanida de quinoa Truita al forn amb llimona Nuggets de pollastre al forn amb 

amanida
DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

Bròquil amb patates i AOVE Brou de peix amb arròs integral (P) Crema de verdures amb quinoa Sopa de carn d'olla amb galets (A, G)

Mandonguilles de vedella amb 
tomàquet natural (S)

Estofat de cigrons amb espinacs i ou dur 
(H)

Guisat de bacallà amb pèsols (P) Gall d'indi al forn amb patates panadera 
(S)

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Natural (L) Pa de pessic casolà de Nadal (G, H)

Proposta sopar Proposta sopar Proposta sopar
Wok de verdures amb soja Peix blau al forn amb verduretes Pollastre al forn

DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30 DIJOUS 31
Mongetes verdes amb patata i AOVE Sopa juliana amb cuscús (A,G) Crema de tomàquet natural Espaguetis integrals ecològics amb 

sofregit (G)

Pit de pollastre a la planxa amb 
xampinyons

Guisat de llenties amb salmó, albergínia i 
Garam masala (P)

Truita de patata i ceba amb amanida de 
carbassó (H)

Filet de pollastre a la milanesa (H,G)

Iogurt Natural (L) Fruita de temporada Fruita de temporada Raïm de cap d'any

Proposta sopar Proposta sopar Proposta sopar
Llobarro al forn amb verdures Crema de verdures Amanida de quinoa amb pollastre i 

cogombre
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Las lentejas es un alimento que como el resto de legumbres, 
no pueden faltar en la dieta de los niños y los 
adultos. Mínimo se deberían comer una vez por semana en 
todos los menús familiares y es que es necesario comerlas por 
sus propiedades nutricionales que son muchas y necesarias 
para el organismo de las personas, a cualquier edad.
Las lentejas deben introducirse en las dietas de las personas 
desde siempre, en el caso de los niños en cuanto comienzan su 
alimentación complementaria con papillas, es decir, a partir de 
los 6 meses. A continuación, vamos a comentarte cuáles son 
los beneficios de las lentejas para los niños, y así te darás 
cuenta de lo importante que es que no falte este alimento en 
vuestro menú.
Este alimento es rico en minerales como el hierro y el calcio y 
por eso son necesarias en la alimentación infantil. También 
son necesarias para prevenir enfermedades cardiovasculares 
y favorecer la movilidad intestinal. Se pueden combinar con 
cereales para potenciar su carga de proteínas que tienen. Si 
por ejemplo preparas lentejas con arroz ya no es necesario 
incluir carne en el menú, si no que las verduras y las frutas 
serían mucho mejor opción. Las lentejas dan mucha energía y 
además aportan micronutrientes imprescindibles para el 
organismo como el potasio, el ácido fólico, vitaminas, fósforo, 
magnesio y antioxidantes.

En els nostres menús:
-Incloem pa blanc o integral, a elecció del centre, cada dia.
-Fem servir fruita i verdura de temporada.
-Tots els nostres plats estàn el.laborats amb productes ecològics i/o de proximitat (fruita, verdura, llegums, pollastre, ous)
-Per cuinar i amanir fem servir AOVE                                                                                          Registres Sanitaris: 26.12225/B, 26.06696/CAT

Menú revisat per: Ana Mª Jiménez Segú. Llicenciada en Farmàcia i Master en Ingenieria Alimentaria


