
Llenties de l’àvia 

Truita de carbassó                    

i patata 

amb tomàquet amanit 

Fruita de temporada 

 

Bròquil amb patata 

Estofat de gall dindi al forn 

amb verduretes 

Fruita de temporada 

Crema de carbassa 

Botifarra de pagès  

amb enciam i cogombre 

Fruita de temporada 

 

Sopa de verdures                       

amb pasta sense gluten 

Pollastre al forn  

amb patata al caliu 

Fruita de temporada 

 

Espaguetis sense gluten                  

amb tomàquet 

Salsitxes de porc al forn 

amb xips 

Fruita de temporada 

Sopa casolana de lluç                    

( pasta sense gluten ) 

Pernilets de pollastre 

amb salsa de poma 

Fruita de temporada 

Macarrons sense gluten 

amb tomàquet 

Bacallà al forn                         

amb amanida 

Iogurt  

 

Mongetes blanques 

guisades                              

amb pastanagues 

Truita de verdura i patata 

amb tomàquet provençal 

Fruita de temporada  

 

Arròs blanc 

amb pèsols 

Lluç al forn 

amb ceba i tomàquet 

Fruita de temporada 

Arròs blanc                      

amb tomàquet 

Bacallà al forn                    

amb enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 
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Menú sense gluten – 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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8 9 10 11 
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1 

Arròs tres delícies 

Vedella estofada en salsa 

Fruita de temporada 

Sopa de pollastre                                             

amb pasta sense gluten 

Filet  de lluç a la planxa 

amb enciam i olives 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra                  

amb patata 

Pit de pollastre a la planxa 

amb enciam i blat de moro 

Iogurt 

Cigrons amb verdures 

Bacallà al forn                         

amb amanida 

Fruita de temporada 

Llenties amb verdures 

Truita de patata i ceba 

amb tomàquet provençal 

Fruita de temporada 

Minestra de verdures 

Pit de pollastre al forn 

en pepitoria 

Fruita de temporada 

  

Espirals sense gluten              

amb tomàquet 

Truita de pernil dolç 

amb enciam i cogombre 

Fruita de temporada 

   

2 4 

7 

FESTA 

Macarrons sense gluten        

a la napolitana 

Hamburguesa de vedella 

amb enciam i pastanaga 

Iogurt 

Arròs amb tomàquet 

Lluç a la planxa                    

amb enciam i olives 

Iogurt  

Llenties amb verduretes 

Lluç al forn 

amb enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 
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Sopa de pasta                        

sense gluten 

Mandonguilles de vedella 

a la jardinera 

Fruita de temporada 


