
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Patates guisades 
amb hortalisses

Palometa amb guarnició 
de tomàquet al forn

Fruita del temps

Arròs amb salsa de 
tomàquet

Pit de pollastre arrebossat i 
amanida d'enciam i 

pastanaga 
Làctic

_ _ _

Bròquil amb patata
Fricandó de vedella

Fruita del temps

Macarrons a la carbonara 
Remenat d’ou amb cavalla i 

amanida d’enciam
i blat de moro

Fruita del temps

_ _ _

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

_ _ _

Espirals 
amb salsa de tomàquet 

i formatge ratllat
Truita francesa i amanida 

d’enciam  i pastanaga
Fruita del temps

Bledes 
amb patata

Hamburguesa de vedella i 
amanida d’enciam i olives

Fruita del temps

_ _ _

Patates gratinades
Llom de porc a la planxa i 

amanida d’enciam i 
pastanaga

Fruita del temps

Puré de cigrons 
Daus de gall dindi a 

l'orenga
Guarnició de patates xip

Fruita del temps

Ús exclusiu d’oli d’oliva 
per cuinar i amanir. 
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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. 
Arròs amb verduretes: arròs, sofregit, 
mongeta verda, pastanaga i pèsols.
Gratinat de coliflor: Patata, coliflor, llet, 
farina de blat, margarina, formatge, nou 
moscada i sal
Patates gratinades: patata, llet, farina de 
blat, margarina vegetal, formatge i 
condiment.
Puré de cigrons: Cigró, patata, ceba, 
pastanaga, carbassó, oli d’oliva i sal.
Puré de verdures: patata, ceba, 
pastanaga, mongeta verda, carbassó, sal 
i oli d'oliva.
Pollastre rostit: Pollastre, tomàquet, 
ceba, pebrot vermell, all, llorer, all, oli 
d’oliva i sal.

Truita de patata: Patata, ou, ceba i oli
d’oliva
Calamars guisats: Calamar, patata,
pèsols, sofregit, all i julivert
Salsa bolonyesa: tomàquet, carn picada 
de vedella i de porc, ceba, all i 
condiment.
Salsa d’orenga (carn): ceba, orenga, all, 
llorer, mica de farina de blat , vinagre i 
oli d’oliva.
Salsa carbonara:  Llet, bacó, farina de 
blat, margarina, pebre negre i nou 
moscada
Salsa napolitana: Tomàquet, cabassó, 
ceba, all i orenga.
Salsa pesto: Formatge ratllat, oli d’oliva, 
alfàbrega i all.
Salsa de poma (carn): Poma, ceba, oli
d’oliva, all i pebre negre.
A la llauna (peix): pebre vermell, all, 
mica de vinagre i oli d’oliva. 

Oli de palma i oli d’oliva
L’oli de palma és el greix vegetal més utilitzat al món en la industria
alimentària, entre d’altres coses, pel seu baix cost econòmic respecte d’altres
greixos.

Es produeix a partir dels fruits de la palma africana i es cultiva, principalment,
en països tropicals, sobretot en Indonèsia i Malàisia (Àsia), d’on prové el 85%
de la producció mundial. El 48% del seu contingut és d’àcid grassos saturats,
per tant, un consum habitual d’aquest oli està relacionat amb malalties com la
diabetis tipus 2 o l’obesitat.

En canvi, l’oli d’oliva, és un greix constituït principalment per àcids grassos
saludables, principalment, l’àcid oleic (greix mono-insaturat) que ajuda a
reduir el colesterol LDL, conegut com a colesterol dolent, i augmentar els
nivells de colesterol bo (HDL).

A més a més, l’oli d’oliva és un dels components principals de la dieta
mediterrània, patró alimentari amb propietats càrdio-protectores.

Per tant, es recomana utilitzar d’oli d’oliva per cuinar i amanir per aportar al
nostre organisme greixos saludables i reduir el consum elevat de greixos
saturats que poden repercutir de manera negativa en la nostra salut.

Font: https://fundaciondelcorazon.com/corazon-facil/blog-impulso-vital/3020-aceite-
de-palma-icomo-afecta-su-consumo.html
Imatge: https://www.antojodelsur.com/calidad-del-aceite-de-oliva-aspecto-compra/
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