
Sopa de meravella 

Sípia a la planxa amb all i 

julivert i carbassó 

Fruita de temporada 

 

Pastís de patata, tomàquet, 

carbassó i carn picada 

mixta 

Fruita de temporada 

 

Amanida amb alvocat i fruits 

secs 

Pa amb tomàquet i 

formatges variats 

Fruita de temporada 

 

Crema de carbassó 

Gall dindi amb salsa de 

formatge 

Fruita de temporada 

 

Espinacs amb patata 

Brotxetes de xai amb 

pebrot i pinya 

Fruita de temporada 

Rodanxa tes de moniatos 

al forn 

Bacallà amb tomàquet 

Làctic 

Amanida de tomàquet 

Seitons arrebossats                    

amb xampinyons 

Iogurt natural 

 

Sopa de fideus 

Brotxetes de pollastre i 

tomàquet xerri 

Fruita de temporada  

 

Bledes amb prunes                                

i pinyons 

Hamburguesa vegetal 

amb samfaina  

Fruita de temporada 

Sopa de pistons i peix 

Calamars amb cebeta  

Fruita de temporada 
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Recomanacions pels sopars– Novembre 2022 

La Dietista-Nutricionista 

ens diu: 

 
“Més mercat i menys 

supermercat” 

- Per consumir aliments 

frescos, són més saborosos 

- Per consumir productes de 

proximitat i contaminar 

menys el medi ambient 

- Per generar menys plàstic 

- Per comprar les quantitats 

necessàries  
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Menú diari 
Valor nutricional 
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3 

8 9 10 11 

30 

1 

Bròquil amb patata 

Brotxetes de pollastre, pinya i 

tomàquet xerri 

Iogurt natural 

Puré de verdures  

Truita de formatge i                       

pa amb tomàquet 

Almívar 

Sopa amb verdures 

Conill amb samfaina 

Fruita de temporada 

Amanida de tomàquet  

Pizza casolana de 

xampinyons, ceba, 

formatge i pernil salat 

Fruita de temporada 

Xampinyons saltats                    

amb cebeta 

Salmó al forn amb patates 

i ceba 

Fruita de temporada 

Puré de patates 

Ou dur amb salsa de 

tomàquet 

Fruita de temporada 

Saltat d’arròs amb verdures 

Formatge fresc  

Fruita de temporada 

2 4 

7 

FESTA 

Coliflor i patata 

Gall dindi arrebossat 

amb albergínia planxa 

Fruita de temporada 

Amanida de tomàquet 

amb olives 

Magra de porc a la planxa 

amb moniato al forn 

Fruita de temporada 

Minestra de verdures  

Ou dur  

Fruita de temporada 

Crema de porros 

Magra de porc a la planxa 

amb samfaina  

Iogurt natural 

29 
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