
Dilluns 3
Arròs tres delícies 
(pèsols, pernil cuit i 
truita) P3:Arròs blanc
Rodanxes de               
calamars arrebossa-
des amb enciam

Fruita natural

Dimarts 4

Sopa de peix amb 
pasta

Mandonguilles de 
vedella amb suquet i 
patates fregides

Fruita natural

Dimecres 5

Crema de pastanaga

Pollastre al forn amb 
enciam

Iogurt natural

Dijous 6

Llenties amb arròs

Truita de carabassó i 
ceba amb enciam i 
tomàquet
P3:Truita a la francesa

Fruita natural

Divendres 7

Bledes i patata

Botifarra de porc al 
forn amb tomàquet 
amanit

Fruita natural

Dilluns 10

Macarrons a la           
bolonyesa

Filet de lluç al forn 
amb enciam

Fruita natural

Dimarts 11

Mongeta verda,        
patata i pastanaga

Estofat de gall dindi 
amb tomàquet           
amanit

Fruita natural

Dimecres 12

FESTIU

Dijous 13
Amanida d’arròs 
(tomàquet, pastanaga i 
olives) P3: Arròs blanc

Ous durs gratinats amb 
tonyina, tomàquet i 
enciam P3: Ous durs 
amb tomàquet
Iogurt natural

Divendres 14

Crema de carabassó

Pollastre a la planxa 
amb pastanaga           
ratllada

Fruita natural

Dilluns 17
Espaguetis carusso
(pernil cuit i xampi-
nyons) P3: Espaguetis 
amb  formatge ratllat
Bacallà a la llauna amb 
tomàquet amanit
P3: Bacallà arrebossat

Fruita natural

Dimarts 18

Crema de carabassa

Canelons de carn 
(mescla)  gratinats 
amb enciam
          
Fruita natural

Dimecres 19

Llenties estofades

Truita de patata i  
ceba amb remolatxa

Iogurt natural

Dijous 20

Bledes i patata

Llibrets de llom amb 
formatge i tomàquet 
amanit

Fruita natural

Divendres 21

Arròs blanc amb        
tomàquet i ou dur 
ratllat

Rodó de gall dindi al 
forn amb salsa i amb 
enciam 
Fruita natural

Dilluns 24

Macarrons amb           
sofregit de tomàquet 
i formatge
Lluç al forn amb         
enciam i olives

Fruita natural

Dimarts 25

Cigrons estofats
P3: Puré de cigrons

Fricandó de vedella 
amb tomàquet           
amanit

Fruita natural

Dimecres 26

Arròs integral amb 
tomàquet
Ous durs gratinats 
amb beixamel
P3: Truita a la             
francesa amb              
pastanaga ratllada
Iogurt natural

Dijous 27

Coliflor i patata amb 
beixamel
P3: Puré de verdura
Sonso fresc                   
arrebossat  amb         
enciam i olives

Fruita natural

Divendres 28

Brou d’au i verdures 
amb pasta

Pollastre al forn a la 
llimona amb patates 
fregides

Fruita natural

Dilluns 31

FESTIU
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Dilluns 3
Arròs tres delícies 
(pèsols, pernil cuit i 
truita) P3:Arròs blanc
Rodanxes de               
calamars                 
arrebossades amb 
enciam
Fruita natural

Dimarts 4

Sopa de peix amb 
pasta

Mandonguilles de 
vedella amb suquet i 
patates fregides

Fruita natural

Dimecres 5

Crema de pastanaga

Pollastre al forn amb 
enciam

Iogurt natural

Dijous 6

Llenties amb arròs

Truita de carabassó i 
ceba amb enciam i 
tomàquet
P3:Truita a la francesa

Fruita natural

Divendres 7

Bledes i patata

Botifarra de porc al 
forn amb tomàquet 
amanit

Fruita natural

Dilluns 10

Macarrons a la           
bolonyesa

Filet de lluç al forn 
amb enciam

Fruita natural

Dimarts 11

Mongeta verda,        
patata i pastanaga

Estofat de gall dindi 
amb tomàquet           
amanit

Fruita natural

Dimecres 12

FESTIU

Dijous 13
Amanida d’arròs 
(tomàquet, pastanaga i 
olives) P3: Arròs blanc

Ous durs gratinats amb 
tonyina, tomàquet i 
enciam P3: Ous durs 
amb tomàquet
Iogurt natural

Divendres 14

Crema de carabassó

Pollastre a la planxa 
amb pastanaga           
ratllada

Fruita natural

Dilluns 17
Espaguetis carusso
(pernil cuit i xampi-
nyons) P3: Espaguetis 
amb  formatge ratllat
Bacallà a la llauna amb 
tomàquet amanit
P3: Bacallà arrebossat

Fruita natural

Dimarts 18

Crema de carabassa

Pollastre al forn amb 
enciam
          

Fruita natural

Dimecres 19

Llenties estofades

Truita de patata i  
ceba amb remolatxa

Iogurt natural

Dijous 20

Bledes i patata

Llibrets de llom amb 
formatge i tomàquet 
amanit

Fruita natural

Divendres 21

Arròs blanc amb        
tomàquet i ou dur 
ratllat

Rodó de gall dindi al 
forn amb salsa i amb 
enciam 
Fruita natural

Dilluns 24

Macarrons amb           
sofregit de tomàquet 
i formatge
Lluç al forn amb         
enciam i olives

Fruita natural

Dimarts 25

Cigrons estofats
P3: Puré de cigrons

Fricandó de vedella 
amb tomàquet           
amanit

Fruita natural

Dimecres 26

Arròs integral amb 
tomàquet
Ous durs gratinats 
amb beixamel
P3: Truita a la             
francesa amb              
pastanaga ratllada
Iogurt natural

Dijous 27

Coliflor i patata amb 
beixamel
P3: Puré de verdura
Sonso fresc                   
arrebossat  amb         
enciam i olives

Fruita natural

Divendres 28

Brou d’au i verdures 
amb pasta

Pollastre al forn a la 
llimona amb patates 
fregides

Fruita natural

Dilluns 31

FESTIU

ESCOLA TORRENT DE CAN        
CARABASSA
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Dilluns 3
Arròs tres delícies 
(pèsols, pastanaga i 
truita) 
Rodanxes de               
calamars arrebossa-
des amb enciam

Fruita natural

Dimarts 4

Sopa de peix amb 
pasta

Seitan amb suquet i 
patates fregides

Fruita natural

Dimecres 5

Crema de pastanaga

Tofu al forn amb         
enciam

Iogurt natural

Dijous 6

Llenties amb arròs

Truita de carabassó i 
ceba amb enciam i 
tomàquet

Fruita natural

Divendres 7

Bledes i patata

Lluç al forn amb         
tomàquet amanit

Fruita natural

Dilluns 10

Macarrons amb       
tomàquet i formatge

Filet de lluç al forn 
amb enciam

Fruita natural

Dimarts 11

Mongeta verda,        
patata i pastanaga

Estofat de seitan amb 
tomàquet amanit

Fruita natural

Dimecres 12

FESTIU

Dijous 13

Amanida d’arròs 
(tomàquet, pastanaga 
i olives) 
Ous durs gratinats 
amb tonyina,               
tomàquet i enciam

Iogurt natural

Divendres 14

Crema de carabassó

Tofu al forn amb   
pastanaga ratllada

Fruita natural

Dilluns 17

Espaguetis amb              
xampinyons

Bacallà a la llauna 
amb tomàquet           
amanit

Fruita natural

Dimarts 18

Crema de carabassa

Canelons d’espinacs 
gratinats amb enciam
      
    
Fruita natural

Dimecres 19

Llenties estofades

Truita de patata i  
ceba amb remolatxa

Iogurt natural

Dijous 20

Bledes i patata

Seitan al forn i           
tomàquet amanit

Fruita natural

Divendres 21

Arròs blanc amb        
tomàquet i ou dur 
ratllat
Tofu al forn amb            
enciam 

Fruita natural

Dilluns 24

Macarrons amb           
sofregit de tomàquet 
i formatge
Lluç al forn amb         
enciam i olives

Fruita natural

Dimarts 25

Cigrons estofats

Seitan al forn amb 
tomàquet amanit

Fruita natural

Dimecres 26

Arròs integral amb 
tomàquet

Ous durs gratinats 
amb beixamel i
amb pastanaga         
ratllada
Iogurt natural

Dijous 27

Coliflor i patata amb 
beixamel

Sonso fresc                   
arrebossat  amb         
enciam i olives

Fruita natural

Divendres 28

Brou de verdures amb 
pasta

Tofu al forn amb        
patates fregides

Fruita natural

Dilluns 31

FESTIU
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LA IMPORTÀNCIA DE L’ESMORZAR

Objectiu impossible, això és el que pensa la majoria de la població sobre fer un bon 
esmorzar. Ens fa mandra, no hi ha temps i no hi ha gana. Si gairebé ens costa posar-nos 
correctament els pantalons, com prepararem un esmorzar complet i saludable?

 L’esmorzar és el primer àpat del dia, un dels més importants ja que serveix per 
trencar el dejú després de gairebé 10 hores sense menjar.

 Els estils de vida marcats per les presses provoquen que dediquem poc temps a 
l’esmorzar i això fa que no disposem de l’energia suficient per a enfrontar-nos a 
una jornada laboral i/o escolar. Fer un bon esmorzar contribueix tan al 
rendiment físic com intel·lectual.

Quins aliments ha d’incloure l’esmorzar?

 Per a que sigui saludable i complet ha 
d’incloure almenys un aliment dels 
següents grups d’aliments:

Grup dels làctics
(llet, iogurt, formatge...)

Grup dels cereals
(pa, cereals d’esmorzar, galetes...)

Fruita (sencera o en suc)

S’hi pot incloure algun aliment addicional com per exemple, fruita seca, mel, 
melmelada, oli d’oliva...

Alguns exemples...

 Llet amb galetes i un suc de taronja natural
 Llet amb cacau i cereals d’esmorzar amb un pera
 Un iogurt natural amb una torrada amb melmelada i una poma
 Pa amb tomàquet i formatge i maduixes
 Llet amb pa torrat i mandarines
 Un iogurt natural amb cereals d’esmorzar i un suc de fruita
 Un batut de iogurt amb bastonets de pa i cireres




