
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Bròquil amb patata
Fricandó de vedella

Fruita del temps

Macarrons a la carbonara 
Truita de tonyina i amanida

d’enciam i blat de moro
Fruita del temps

_ _ FESTIU

Arròs amb 
salsa de tomàquet

Bacallà a la llauna i amanida 
d’enciam i remolatxa

Fruita del temps

Mongeta tendra 
amb patata

Salsitxes de porc a la planxa 
i guarnició de xampinyons 

saltejats
Fruita del temps

_ _ _

Arròs amb verdures
Truita francesa i amanida 

d’enciam  i pastanaga
Làctic

Bledes 
amb patata

Calamars guisats 
Fruita del temps

_ _ _

VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES

VACANCES VACANCES

Ús exclusiu d’oli d’oliva per 
cuinar i amanir.

Postres làctics de la 
Fageda. 
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Desglossament dels plats

Tots aquells plats guisats o estofats, es
cuinen amb una base de sofregit de
ceba, tomàquet, pebrot vermell, pebrot
verd, all i oli d’oliva.

Llegum guisada amb hortalisses: ceba,
tomàquet, pastanaga, pebrot verd i
vermell i llorer.
Crema de carbassa i pastanaga: Patata,
carbassa, pastanaga, ceba i oli d’oliva
Sopa de brou: pollastre, vedella, gallina, 
patata, pastanaga, porro, nap, xirivia, 
api. 
Sopa de galets: pasta, pollastre, vedella, 
gallina, patata, pastanaga, nap, xirivia i 
porro.
Arròs amb bacallà: arròs, bacallà, 
mongeta tendra, sofregit, mongeta 
verda, pastanaga, nap, xirivia i porro..
Patates gratinades: patata, llet, farina de 
blat, margarina vegetal, formatge i 
condiment.
Trinxat de col i patata:  Patata, col, bacó 
i oli d’oliva
Fricandó de vedella: Vedella, ceba, 
tomàquet, fècula de blat moro, llorer, all, 
sal i oli d'oliva. 
Lluç a l’andalusa: Lluç, farina de blat de 
moro, llimona, sal i oli de gira-sol alt 
oleic.

Pollastre a l’allada: Pollastre, all, oli
d’oliva, pebre negre i llorer
Pollastre de Nadal: pollastre, ceba,
tomàquet pelat i triturat, pruna, pansa,
pebre, all i oli d'oliva.
Calamars guisats: Calamar, patata,
pèsols, sofregit, all i julivert
Truita de patata i espinacs: Patata,
espinacs, ou, ceba i oli d’oliva
A la llauna (peix): pebre vermell, all,
mica de vinagre i oli d’oliva.
Salsa carbonara:  Llet, bacó, farina de 
blat, margarina, pebre negre i nou 
moscada
Salsa bolonyesa: tomàquet, carn picada 
de vedella i de porc, ceba, all i 
condiment.
Salsa beixamel: Llet, farina de blat, 
margarina vegetal, formatge ratllat, nou 
moscada
Salsa de poma (carn): Poma, ceba, oli
d’oliva, all i pebre negre.
Salsa de poma (carn): Tomàquet, ceba, 
all, oli d’oliva i condiment.

CONSELLS PER EVITAR 
GRIPS I REFREDATS

Dins d’una adequada dieta saludable i equilibrada han d’haver
aliments amb propietats antioxidants a més dels rics en vitamines
A, B, C, E, i proteïnes, per poder ajudar a prevenir i alleujar els
símptomes del refredat o la grip; fins i tot per reduir la seva
durada.

També és important afegir a la nostra cistella de la compra
aliments amb alt contingut en proteïnes com peix, llegums, entre
d’altres. La manca de proteïnes pot augmentar el risc de patir
infeccions.

I la ingesta d’abundant líquid també és primordial!

Beure molta aigua evita la deshidratació, ajuda a l’eliminació de
mucositat i també a disminuir les toxines.
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