
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

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

Arròs amb salsa de 
tomàquet

Pit de pollastre arrebossat i 
amanida d'enciam i 

pastanaga 
Làctic

_ _ _

Bròquil amb patata
Mandonguilles de vedella a 

la jardinera 
Fruita del temps

Llenties estofades 
amb hortalisses 

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

_ _
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Proteïna vegetal: el Seitan
El seitan és un aliment elaborat a partir del gluten de blat i presenta un alt
contingut en proteïnes: conté tots els aminoàcids essencials, raó per la qual és
un perfecte substitut de la carn. El seitan conté minerals com el sodi, el calci i
el potassi. És un aliment baix en greixos, sucres i fibra i, per tant, un aliment de
fàcil digestió.

Com el podem utilitzar?
El seitan es pot cuinar com la carn, es pot fregir, arrebossar, enfornar i estofar.
També es pot fer una salsa a la bolonyesa o fer un farcits per a canelons.

IMPORTANT:

Com és un aliment elaborat a base de proteïna de blat, no és apte per a 
celíacs. 

Font: https://etselquemenges.cat/rebost/el-seitan
Imatge: https://www.shutterstock.com/search/seitan+food

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.

Arròs a la cassola: Arròs, carn magra de 
porc, salsitxa, pèsols, pebre negre i 
sofregit.
Fricandó de vedella: Vedella, ceba, 
tomàquet, fècula de blat moro, llorer, all, 
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
Salsa d’orenga (carn): ceba, orenga, all, 
llorer, mica de farina de blat , vinagre i 
oli d’oliva.
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. 
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