
Arròs tres delícies 

Truita de verdures i patata 

amb tomàquet amanit                     

i pipes                                         

Fruita de temporada 

 

Sopa campesina                                    

sense gluten 

Hamburguesa de vedella 

amb enciam i cogombre 

Fruita de temporada 

Brou vegetal                       

amb pasta sense gluten 

Pernilets de pollastre 

amb guarnició 

Fruita de temporada 

 

Cigrons estofats                                         

amb verdures 

Aletes de pollastre al forn 

amb patata al caliu 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra                            

amb patata 

Estofat de gall dindi 

amb pastanaga i 

xampinyons 

Fruita de temporada 

Arròs amb sofregit                      

de tomàquet 

Bacallà al forn 

amb enciam i pastanaga 

Iogurt  

 

Crema parmentier 

Mandonguilles de vedella 

amb sofregit de verdures 

Fruita de temporada  

 

Pasta sense gluten                           

amb tomàquet 

Salmó marinat 

amb amanida 

Fruita de temporada 
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Menú sense gluten – Gener 2023  

La Dietista-Nutricionista 

ens diu: 
Sabies que… on i com menges també 

forma part d’una alimentació 
saludable? 

Si mengem acompanyats, masteguem a 
poc a poc, ensalivem bé tots els aliments i 
evitem les distraccions amb les pantalles, 
serem conscients de com ens alimentem, 
tindrem digestions més fàcils i previndrem 
malalties.  
En canvi, si mengem ràpid, sense mastegar 
i sense prestar atenció, l’aparell digestiu ha 
de fer un sobreesforç que perjudica la 
nostra salut.   
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Menú diari 
Valor nutricional 

5 

10 11 12 13 

3 

Arròs amb sofregit                      

de tomàquet 

Botifarra de pagès al forn 

amb xips 

Fruita de temporada 

Espaguetis sense gluten  

amb tomàquet 

Truita de patates i ceba 

amb enciam i olives 

Iogurt  

Crema de carbassó 

Pollastre a la farigola 

amb tomàquet provençal 

Fruita de temporada 

Pèsols i patata 

Lluç  amb salsa marinada 

Fruita de temporada 

4 6 

9 

Espirals sense gluten              

a la italiana 

Lluç a la planxa 

amb ceba caramel·litzada 

Iogurt  

2 

Llenties amb hortalisses 

Bacallà al forn 

amb enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Mongetes seques                       

amb verdures 

Truita de patata i formatge 

amb tomàquet amanit 

Fruita de temporada 

 

30 
Arròs amb hortalisses 

Croquetes sense gluten                       

amb amanida 

Fruita de temporada 

 

Menús revisats per Cristina Ballester 

de Cendra . Diplomada en Nutrició 

Humana i Dietètica  

Número de col·legiada CAT001089 

Llenties estofades                         

amb verdures 

Lluç al forn  

amb tomàquet i ceba  

Fruita de temporada 

31 


