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TÀNDEM

Carla Ballonga Paretas
Doctora en Biomedicina
Dietista-Nutricionista

Dinars escolars amb suggeriments per al sopar

menjadors

* Tots els àpats s’acompanyen amb pa i aigua

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

El nadal és un bon moment per compartir en família i educar als fills sobre l’alimentació
equilibrada. Els pares sou l’exemple dels fills i en la taula familiar es pot explicar perquè
és important menjar de tot! Compreu junts els aliments, busqueu noves receptes, cuineu i
prepareu plegats el que es vol preparar. També, en aquests dies fomenteu activitats físiques
al aire lliure en família com anar d’excursió, amb bici o patinar!
Recorda que les claus d’una alimentació saludable són la varietat, l’equilibri i la moderació.
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1er: Crema de
pastanaga i porro

Col. Núm. CAT000957

Divendres
1
1er: Tallarines als 4
formatges
2on: Hamburguesa de
pollastre a la planxa amb
enciam i remolatxa
Postres: Fruita
Crema de carbassa i lluç al
forn amb patates. Iogurt
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FESTA

FESTA

FESTA

1er: Fideuà

2on: Llom a la planxa
amb salsa d’ametlles

2on: Truita de carbassó i
formatge amb
pastanaga ratllada

Postres: Fruita

Postres: Iogurt

Amanida tèbia de pasta
integral amb tonyina.
Fruita
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(Pont de la Constitució)
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1er: Brou de gallina i
estrelletes

1er: Cigrons estofats
amb patates

1er: Crema de porro i
espinacs

2on: Rodó de vedella al
forn amb poma

2on: Bunyols de bacallà
amb enciam i cogombre

Postres: Iogurt

Postres: Fruita

2on: Cruixents de
pollastre arrebossats amb
patates bullides
Postres: Fruita

Ous estrellats i pa torrat
amb escalivada.
Fruita
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(Pont de la Constitució)

(Pont de la Constitució)

Salmó a la planxa amb
carbassó i flamet d’arròs
basmati. Fruita

Amanida de quinoa amb
enciam, tomàquet i
cogombre. Iogurt
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1er: Espirals a la
bolonyesa

1er: Arròs 3 delícies

2on: Figuretes de lluç
amb enciam i
pastanaga
Postres: Fruita

2on: Pollastre a la taronja
al forn amb brots tendres
amanits
Postres: Fruita

Puré de verdures i conill a
la planxa amb moniato.
Iogurt

Truita de carxofes amb pa
amb tomàquet.
Fruita

14
1er: Macarrons amb
tomàquet i formatge
gratinat
2on: Gall d’indi a la
planxa amb salsa de
pastanaga i ceba
Postres: Fruita

Lluç a la planxa amb puré
de patata i amanida.
Fruita

Moll al forn amb patates,
ceba i pastanaga.
Fruita
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1er: Bròquil amb
pastanaga, mongeta
verda i patata
2on: Truita francesa amb
enciam i blat de moro
Postres: Fruita

15
1er: Arròs guisat amb
verdura
2on: Truita de pernil dolç
i formatge amb xips de
carbassó
Postres: Fruita
Pèsols saltejats amb
verdures i pollastre.
Fruita

22
1er: Escudella barrejada
amb galets

Festa
(Eleccions)

Xipironets enfarinats amb
remolatxa i pastanaga
ratllada. Fruita

2on: Canelons de carn
gratinats al forn
Postres: Torró
Crema de carbassó i
orada al forn amb puré de
patata. Fruita
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Festes de Nadal

Festes de Nadal

Festes de Nadal

Festes de Nadal

Festes de Nadal

Som el qumengem, viu amb salut. Cuida’t.
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