
Mongeta tendra  

amb patata 

Pernilets de pollastre 

al chilindrón  

Fruita de temporada 

 

Espirals sense gluten                                          

amb tomàquet 

Truita paisana de verdures 

amb enciam i blat de moro 

Lacti 

Sopa de verdures               

i pasta sense gluten 

Botifarra de pagès al forn 

amb patata al caliu 

Fruita de temporada 

Arròs amb sofregit                                         

de tomàquet 

Croquetes sense gluten 

amb enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Llenties estofades                                 

amb verdures 

Hamburguesa de vedella 

amb tomàquet amanit 

Fruita de temporada 

 

Sopa de Nadal amb             

galets sense gluten i pilota 

Pollastre rostit  

amb panses, prunes i xips 

Postres de Nadal 

 

Macarrons sense gluten 

amb tomàquet 

Lluç a la planxa 

amb enciam i cogombre 

Fruita de temporada 
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Menú sense gluten – Desembre 2022  

La Dietista-Nutricionista ens 

diu: 

Recepta de torró saludable: 
Ingredients: 

150 gr. de xocolata negra (>75% cacau), 

4 cullerades soperes d’espelta inflada i 2 

cullerades soperes d’avellanes 

trossejades 

Elaboració: 

Desfem la xocolata al bany Maria i la 

barregem amb l’espelta i les avellanes. 

Afegim la barreja en un motlle i posem a 

la nevera durant 1 hora o fins que quedi 

dur. 

Ho podem tallar a tires o a daus. 

Boníssim!!! 
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Menú diari 
Valor nutricional 

26 

1 

6 7 8 9 

FESTIU 

 

Cigrons estofats                                  

amb verdures 

Lluç a la planxa 

amb enciam i cogombre 

Fruita de temporada 

  

FESTIU 

Espaguetis sense gluten 

amb tomàquet 

Llom de porc a la planxa 

amb guarnició 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra  

amb patata i pastanaga 

Pit de pollastre a la planxa                              

amb guarnició 

Lacti 

 

 

FESTA LLIURE ELECCIO 

2 

5 

Escudella barrejada 

Filet de lluç a la planxa 

amb tomàquet provençal 

Fruita de temporada 

27 28 29 30 

Menús revisats per Cristina Ballester 

de Cendra . Diplomada en Nutrició 

Humana i Dietètica  

Número de col·legiada CAT001089 

Pasta sense gluten                      

amb tomàquet 

Truita de patata 

amb tomàquet amanit 

Fruita de temporada 

Aquest mes 
farem un 

tastet 
sorpresa!!!!!!. 


