
Mongeta tendra                                               

amb patata 

Magra de porc  

amb salsa 

Fruita de temporada 

 

Llenties guisades 

amb pastanagues 

Truita de patata i carbassó 

amb amanida 

Iogurt natural 

Pasta s/gluten 

amb tomàquet 

Pollastre a la planxa 

amb enciam i cogombre 

Iogurt natural 

 

Arròs 3 delícies 
(pèsols, blat de moro, pernil cuit) 

Truita de formatge i patata 

amb tomàquet amanit 

Fruita de temporada 

 

Sopa de peix                                             

amb pasta s/gluten 

Quarts de pollastre al forn 

amb enciam  

Fruita de temporada 

Arròs amb verduretes 

Bacallà al forn  

amb guarnició 

Fruita de temporada 

FESTIU  

Puré de verdures 

Lluç al forn  

amb guarnició  

Fruita de temporada 

 

Pèsols amb patata 

Gall dindi al forn 

amb verduretes 

Fruita de temporada  

 

Mongetes blanques 

guisades amb pastanaga 

Botifarra de pagès al forn 

amb amanida 

Fruita de temporada 

Crema de carbassa 

Mandonguilles de vedella 

a la jardinera 

Fruita de temporada 

15 16 12 13 14 

22 23 20 21 19 

Menú sense gluten – Octubre 2020  

La Dietista-Nutricionista 

ens diu: 
 

Recepta de les galetes fàcils i 

saludables de civada i plàtan 
 

Aixafem amb una forquilla un plàtan madur. 

Afegim una mica de coco ratllat i 4-5 

cullerades soperes de flocs de civada. 

Barregem bé tots els ingredients. 

 Preparem una reixeta de forn i li posem paper 

de forn al damunt. 

Hi col·loquem la barreja en forma de boletes i 

aixafem cada boleta una mica amb la forquilla, 

per donar forma de galeta. 

Ho posem al forn a 180 ºC durant 12-15 

minuts. 

Bon profit!!! 
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Menú diari 
Valor nutricional 

Arròs amb salsa                                   

de tomàquet 

Lluç al forn  

amb guarnició 

Fruita de temporada 

Espaguetis s/gluten 

a la carbonara 

Bacallà al forn 

amb amanida verda 

Fruita de temporada 

26 27 28 

5 6 7 8 9 

2 1 

Cigrons estofats 

amb pastanaga 

Llom de porc a la planxa 

amb xips 

Fruita de temporada 

Espirals s/gluten 

amb salsa de tomàquet i 

xampinyons 

Gall dindi a la planxa 

amb enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 

Truita de patata i ceba 

amb enciam i olives 

Fruita en almibar 

Coliflor i patata 

Pernilets de pollastre 

al chilindrón amb enciam 

Fruita de temporada 

Mongetes blanques  

amb verdures 

Lluç al forn  

amb enciam  

Fruita de temporada 

Crema de carbassó 

Bacallà al forn 

amb guarnició 

Iogurt natural 

Mongeta tendra                                     

amb patata 

Pernilets al chilindrón 

amb enciam 

Fruita de temporada 

Llenties estofades 

amb verduretes 

Truita de patata 

amb tomàquet amanit 

Iogurt natural  

29 30 

Brou d’au amb pasta 

s/gluten 

Lluç a la planxa 

amb tomàquet amanit 

Iogurt natural  


