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TARDOR-HIVERN / SENSE PORC 

 
 
 

 
 

DILLUNS 

 

DIMARTS 

 

DIMECRES 

 

DIJOUS 

 

DIVENDRES 

SETMANA 1 

Paella de peix 
Croquetes de peix amb amanida 
(enciam, tomàquet i pastanaga) 
Fruita del temps 
 

Macarrons amb salsa de tomàquet 
natural 
Panga planxa  amb amanida (enciam, 
blat de moro i pastanaga) 
Iogurt 

Patates al forn (sense embotits) 
Pollastre al forn  amb amanida (enciam, 
tomàquet i olives no farcides)  
Macedònia natural 

“Escudella “ casolana (sense  porc) 
“Carn d’olla” (carn de vedella) 
Fruita del temps 

Mongeta verda amb patata 
Mandonguilles de vedella amb salsa de 
tomàquet natural 
Fruita del temps 

SETMANA 2 

Llenties amb verdures 
Escalopa de gall d’indi amb amanida 
(enciam, blat de moro i tomàquet) 
Fruita del temps 

Sopa de galets  
Cassola de Peix  
Natilles 

Arròs amb verdures  
Hamburguesa de vedella  a la planxa 
amb amanida (enciam , pastanaga i 
olives no farcides) 
Fruita del temps 

Minestra de verdures amb patates  
Pollastre planxa amb amanida (enciam, 
tomàquet i pastanaga)  
Fruita del temps   

Espaguetis amb salsa de tomàquet 
natural 
Ous farcits amb beixamel (sense porc) 
Fruita del temps 

SETMANA 3 

Arròs amb tomàquet 
Bistec de vedella a la planxa amb 
tomàquet amanit 
Fruita del temps 

Fideus a la cassola (sense porc) 
Pollastre a la llimona amb amanida 
(enciam, tomàquet i pastanaga) 
Iogurt 

Mongeta blanca estofada natural 
(sense porc) 
Filet d’ halibut al forn amb amanida 
(enciam, blat de moro i olives no 
farcides) 
Fruita del temps 

Patates de la Puri (sense carn de porc) 
Bistec de vedella a la planxa amb 
rodanxa de poma  
Fruita del temps 

Crema de verdures 
Truita variada amb tomàquet 
Fruita del temps 

SETMANA 4 

Arròs a la milanesa (sense pernil, 
sense embotits) 
Pollastre al forn amb verduretes 
Fruita del temps 

Espirals a la carbonara (sense bacó) 
Salsitxes de pollastre  amb amanida 
(enciam, pastanaga i blat de moro) 
Flam 

Verdura tricolor 
Fricandó de vedella 
Fruita del temps 

Patates estofades (sense porc) 
Truita francesa amb tomàquet amanit 
Fruita del temps 

Llenties amb verdures (sense porc) 
Filet de perca amb amanida (enciam, 
blat de moro i olives no farcides) 
Fruita del temps 

SETMANA 5 

Arròs a la jardinera  
Pollastre a la planxa amb amanida 
(enciam, tomàquet i pastanaga) 
Fruita del temps 

Sopa d’au 
Filet de tilàpia a la planxa amb 
carbassó al forn 
Iogurt 

Cigrons casolans naturals (sense porc) 
Bistec de vedella a la planxa amb 
amanida (enciam, pastanaga i blat de 
moro) 
Fruita del temps 

Patates amb tomàquet gratinades 
(sense porc) 
Gall d’indi a la planxa amb amanida 
(enciam, pastanaga i blat de moro) 
Fruita del temps 

Coliflor amb patates 
Remant de xampinyons (sense pernil) 
amb torrada de pa 
Iogurt 

- Entre les fruites que es consumiran al llarg de l’any: pera, plàtan, poma, taronja, kiwi... 
- Calendari:  

 

Setmana 1: del 2 al 4 de novembre de 2016 
Setmana 2: del 7 al 11 de novembre de 2016 
Setmana 3: del 14 al 18 de novembre de 2016 
Setmana 4: del 21 al 25 de novembre de 2016 
Setmana 5: del 28 de novembre al 2 de desembre de 2016 
Setmana 1: del 5 al 7 de desembre de 2016 
Setmana 2: del 12 al 16 de desembre de 2016 
Setmana 3: del 19 al 22 de desembre de 2016 

Setmana 4: del 9 al 13 de gener de 2017 
Setmana 5: del 16 al 20 de gener de 2017 
Setmana 1: del 23 a 27 de gener de 2017 
Setmana 2: del 30 de gener al 3 de febrer de 2017 
Setmana 3: del 6  al 10 de febrer de 2017 
Setmana 4: del 13  al 17 de febrer de 2017 
Setmana 5: del 20 al 24 de febrer de 2017 
 

Setmana 1: del 28 de febrer al 3 de març de 2017 
Setmana 2: del 6 al 10 de març de 2017 
Setmana 3: del 13 al 16 de març de 2017 
Setmana 4: del 20 al 24 de març de 2017 
Setmana 5: del 27 al 31 de març de 2017 
Setmana 1: del 3 al 7 d’abril de 2017 
Setmana 2: del 18 al 21 d’abril de 2017 
Setmana 3 del 24 al 28 d’abril de 2017 

 

 

 


