
DILLUNS 1 DIMARTS 2 DIMECRES 3 DIJOUS 4 DIVENDRES 5

Crema de verdures amb quinoa Bròquil amb patates i AOVE Arròs integral amb bledes (A)
Espaguetis integrals ecològics amb 

carbassa (G) Crema de tomàquet natural

Estofat de llenties amb bulgur ecològic 
(G)

Mandonguilles de vedella amb 
tomáquet natural (S)

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

Filet de lluç al forn amb salsa de 
carbassó i pastanaga (P) Guisat de filet de porc amb verdures (A)

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

Proposta sopar Proposta sopar Proposta sopar Proposta sopar Proposta sopar
Pollastre al forn amb ceba Llobarro al forn Hamburguesa casolana de llegums Mongeta verda amb tomàquet i 

xampinyons
Remenat de verdures

DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS GRAS 11 DIVENDRES 12

Wok de verduretes (carxofes, bròquil, 
coliflor, patata i pastanaga)

Crema de carbassa i pastanaga
Mongetes de Sant Pau amb verduretes 
(pastanaga, mongeta verda i carxofes)

Brou de verdures amb fideus integrals 
ecològics (A,G) Arròs integral caldós amb carxofes (A)

Estofat de bacallà amb tomàquet 
natural i pèsols (P)

Estofat de cigrons amb espinacs i ou dur 
(H)

Pit de pollastre a la planxa amb salsa de 
xampinyons (A)

Truita de butifarra blanca (H) amb 
amanida

Estofat de tofu amb pastanaga, pèsols, 
mongeta verda i patata (A,S)

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
Hummus amb crudités Gall d'indi amb verdures al forn Quinoa amb verdures Peix blanc amb verdures Pizza casolana

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19

Estofat de cigrons amb pastanaga
Macarrons integrals ecològics amb 

tomàquet natural (G) Crema de carbassó Sopa juliana amb cuscús (A,G) Mongeta verda amb patata i AOVE

Guisat de verdures amb patates i ou 
(H,A)

Lluç al forn amb carbassa, pastanaga i 
carbassó (P)

Guisat de fricandó amb adamame (S) Gall d'indi al forn amb patates panadera 
(S)

Pernilets de pollastre al forn amb 
albergínia, carbassó, pastanaga i ceba

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
Pollastre a la planxa Wok de verdures amb soja Bacallà amb verdures Truita a la francesa amb amanida Salmó al forn amb amanida

DILLUNS 22 DIMARTS 23 DIMECRES 24 DIJOUS 25 DIVENDRES 26
Saltejat de pèsols amb patata, 

pastanaga i ceba
Arròs integral amb mongeta verda i 

pastanaga (A) Espinacs amb patates i AOVE Crema de pastanaga i curcuma Sopa de  verdures amb quinoa (A)

Macarrons integrals ecològics amb tofu 
(G,S)

Truita de carbassó (H) amb amanida Filet de porc amb llenties Guisat de bacallà amb pèsols i patata (P) Contracuixa de pollastre en la seva salsa

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

Proposta sopar Proposta sopar Proposta sopar Proposta sopar Proposta sopar
Saltejat de verduras amb pollastre Gall d'indi a la planxa amb amanida Amanida de quinoa Albergínies farcides Crema de carbassa amb formatge
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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

La coliflor y el brócoli, dos verduras que por sus características 
son aptas para la dieta del bebé a partir de los seis meses.
Por sus propiedades nutricionales beneficiosas, así como por su 
facilidad de digestión son verduras que pueden formar parte 
de la alimentación complementaria.
Vamos a conocer cuáles son las propiedades nutricionales de 
estas dos hortalizas, así como su modo de preparación para la 
alimentación infantil complementaria.
La coliflor es un vegetal muy beneficioso para los bebés que 
están comenzando su alimentación complementaria con 
sólidos, por su facilidad de digestión cuando se hierve y sus 
propiedades nutritivas.
No hemos de confundir a coliflor con la col (no tiene la parte 
central o “flor” blanca, sino que son todo hojas), ya que la col 
acumula nitratos que pueden ser perjudiciales para el bebé. 
Pero la coliflor, como el brócoli, son verduras con muy bajo 
contenido en nitratos.
El principal componente de la coliflor es el agua y es un 
alimento de escaso aporte calórico ya que presenta un bajo 
contenido de hidratos de carbono, proteínas y grasas.
Se la considera una buena fuente de fibra dietética, Vitamina 
B6, ácido fólico, Vitamina B5, así como pequeñas cantidades de 
otras Vitaminas del grupo B (como la B1, B2 y B3), vitamina C y 
minerales (sobre todo potasio, calcio y fósforo). No contiene 
colesterol y tiene propiedades diuréticas.
El brócoli tiene un alto contenido de vitamina C, vitamina B2, 
vitamina A, vitamina E y fibra alimentaria soluble. Además 
suministra cantidades significativas de minerales: Calcio, 
Fósforo y Hierro.
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