BASAL - JUNY

ESCOLA DE BORDILS
Dimarts

Dilluns

Consell del mes!

Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, treball
d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau (pau@totoci.net/
638.97.79.50)

Divendres

Dijous

Dimecres
Amanida de patata amb pebrot
vermell, olives verdes i tomata

1

Amanida d'arròs amb tomata,
enciam i pastanaga

2

Crema de carbassó amb pipes de
carbassa

3

Hamburguesa de vedella a la planxa
Mandonguilles de llegum amb salsa
Pernilets de pollastre al forn amb xips
amb enciam ECO i pastanaga
de tomata i pastanaga

6

Espaguetis amb salsa de tomata
natural i soja texturitzada ECO

7

Lluç a la planxa amb enciam ECO i
olives

FESTIU

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita

Fruita

Amanida de pasta, llenguado a la planxa i fruita

Falses migues de coliflor saltejades amb pernil,
ou ferrat amb pa i fruita

Puré de patata gratinat, gall d'indi a la planxa
amb albergínia i fruita

Menestra de verdures (patata,
8
mongeta, pastanaga i pèsol)
Filet de pollastre arrebossat de la
cuinera amb xampinyons saltejats
amb all i julivert
Fruita

Espinacs saltejats amb panses i pinyons, costelles Amanida de blat amb olives, pastanaga, formatge
de xai a la brasa i fruita
fresc i salmó, pa i fruita

Arròs amb salsa de tomata
13
natural
Truita de patata i pastanaga amb
farina de cigró ECO amb enciam ECO i
tomata
Fruita
Bròquil amb patata, bistec de vedella amb
pastanaga i fruita

9

Cigrons ECO amb patata i un rajolí
d'oli d'oliva

Iogurt ECO
Escalivada amb patates, gall d'indi a la planxa i
fruita

Fruita ECO

Crema de verdures, verat a la planxa amb tomata
amanit i fruita

Cuscús amb verdures, llenguado a la planxa i
fruita

22

MENÚ ESPECIAL DE L'ÚLTIM DIA!

28

29

VACANCES D'ESTIU

10

Peix fresc segons mercat i amanida
d'enciam ECO i pastanaga ratllada

Iogurt ECO

Fruita
Crema de patata i pastanaga, rap al forn amb
ceba i fruita

Mongeta, pastanaga, patata i
pèsol bullit

17

Peix fresc amb acompanyament

Fruita ECO

Fruita ECO
Amanida de tomàquet i olives negres, truita a la
francesa amb pa amb tomàquet i iogurt

Fruita

Puré de patata al forn amb
formatge

Amanida de pinya i gambes, truita de patates
amb pastanaga i iogurt

Ensaladilla Russa (patata i
Fideuada amb sofregit de ceba i
Crema de pastanaga, carbassó i
verdura bullida, olives i
14
15
16
verdures
civada
maionesa)
Salsitxes de porc al forn amb
Remenat d'ous amb xampinyons i
Pit de pollastre a la planxa amb
mongetes seques
amanida amb enciam ECO i pastanaga
amanida d'enciam ECO i olives

Espaguetis integrals a la
Mongeta blanca ECO i patata amb
napolitana amb salsa tomata
20
21
un rajolí d'oli d'oliva
natural a banda
Lluç a la planxa amb enciam ECO i
Filet de gall d'indi a la planxa amb
tomata
canonges i cogombre

27

Crema de carbassó i pastanaga

Fruita ECO

VACANCES D'ESTIU

30

Sempre utilitzo una
base vegetal, hi
afegeixo una part de
carbohidrats (arròs,
pasta, cus-cús...) i per
últim una part de
proteïna, respectant
sempre les quantitats
recomanades!
La meva preferida,
espinacs i cherrys,
espirals de colors,
pollastre a la planxa i
parmesà i tot guarnit
amb una mica de
pesto.
Que tingueu un gran
estiu!

Timbal d'arròs amb verduretes, salmó a la planxa Amanida variada amb fruits secs, rap amb patata
i fruita
al forn i fruita

23

Ja marxem de
vacances i tenim un
curs més enllestit. A
mi a l'estiu em venen
de gust coses fresques
i ràpides de preparar,
per tal de gaudir al
màxim possible de les
vacances. El plat que
compleix aquestes
característiques i que
més variacions em
permet és l'amanida!

24

VEGETARIÀ - JUNY

ESCOLA DE BORDILS
Dimarts

Dilluns

Espaguetis amb salsa de tomata
natural i soja texturitzada ECO

7

Filet de tofu a la planxa amb enciam
ECO i olives

FESTIU

Fruita ECO

Divendres

Dijous

Dimecres
Amanida de patata amb pebrot
vermell, olives verdes i tomata

6

1

Amanida d'arròs amb tomata,
enciam i pastanaga

2

Fruita

3

Llom de seità al forn amb xips

Mandonguilles de llegum amb salsa
de tomata i pastanaga

Fruita ECO

Fruita

Fruita

Menestra de verdures (patata,
8
mongeta, pastanaga i pèsol)
Daus de tofu arrebossats de la
cuinera amb xampinyons saltejats
amb all i julivert
Fruita

22

MENÚ ESPECIAL DE L'ÚLTIM DIA!

Fruita ECO

27

Crema de carbassó amb pipes de
carbassa

Hamburguesa de vedella a la planxa
amb enciam ECO i pastanaga

Crema de carbassó i pastanaga

9

28

29

VACANCES D'ESTIU

Puré de patata al forn amb
formatge

10

Cigrons ECO amb patata i un rajolí
d'oli d'oliva

Peix fresc segons mercat i amanida
d'enciam ECO i pastanaga ratllada

Iogurt ECO

Fruita

Ensaladilla Russa (patata i
Arròs amb salsa de tomata
Fideuada amb sofregit de ceba i
Crema de pastanaga, carbassó i
13
verdura bullida, olives i
14
15
16
natural
verdures
civada
maionesa)
Truita de patata i pastanaga amb
Hamburguesa vegetal amb mongetes Remenat d'ous amb xampinyons i
Tofu al forn a les fines herbes amb
farina de cigró ECO amb enciam ECO i
seques
amanida amb enciam ECO i pastanaga
amanida d'enciam ECO i olives
tomata
Fruita ECO
Fruita
Fruita ECO
Iogurt ECO
Espaguetis integrals a la
Mongeta blanca ECO i patata amb
napolitana amb salsa tomata
20
21
un rajolí d'oli d'oliva
natural a banda
Tofu macerat a la llimona a la planxa
Filet de seità a la planxa amb
amb enciam ECO i tomata
canonges i blat de moro

Consell del mes!

Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, treball
d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau (pau@totoci.net/
638.97.79.50)

Mongeta, pastanaga, patata i
pèsol bullit

Seità a la planxa amb samfaina de
verdures (carbassó i albergínia)

23

VACANCES D'ESTIU

30

17

Fruita ECO

24

Ja marxem de
vacances i tenim un
curs més enllestit. A
mi a l'estiu em venen
de gust coses
fresques i ràpides de
preparar, per tal de
gaudir al màxim
possible de les
vacances. El plat que
compleix aquestes
característiques i que
més variacions em
permet és l'amanida!
Sempre utilitzo una
base vegetal, hi
afegeixo una part de
carbohidrats (arròs,
pasta, cus-cús...) i per
últim una part de
proteïna, respectant
sempre les quantitats
recomanades!
La meva preferida,
espinacs i cherrys,
espirals de colors,
pollastre a la planxa i
parmesà i tot guarnit
amb una mica de
pesto.
Que tingueu un gran
estiu!

SENSE GLUTEN - JUNY

ESCOLA DE BORDILS
Dilluns

Dimarts

Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, treball
d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau (pau@totoci.net/
638.97.79.50)

Divendres

Dijous

Dimecres
Amanida de patata amb pebrot
vermell, olives verdes i tomata

1

Amanida d'arròs amb tomata,
enciam i pastanaga

2

Crema de carbassó amb pipes de
carbassa

3

Hamburguesa de vedella a la planxa
Mandonguilles de llegum amb salsa
Pernilets de pollastre al forn amb xips
amb enciam ECO i pastanaga
de tomata i pastanaga

6

FESTIU

Fruita ECO

Fruita

Fruita

Amanida de pasta sense gluten, llenguado a la
planxa i fruita

Falses migues de coliflor saltejades amb pernil,
ou ferrat amb pa sense gluten i fruita

Puré de patata gratinat, gall d'indi a la planxa
amb albergínia i fruita

Espaguetis sense gluten amb
Menestra de verdures (patata,
salsa de tomata natural i soja
7
8
mongeta, pastanaga i pèsol)
texturitzada ECO
Filet de pollastre arrebossat sense
Lluç a la planxa amb enciam ECO i
gluten de la cuinera amb xampinyons
olives
saltejats amb all i julivert
Fruita ECO
Fruita
Espinacs saltejats amb panses i pinyons, costelles Amanida de blat amb olives, pastanaga, formatge
de xai a la brasa i fruita
fresc i salmó, pa i fruita

Arròs amb salsa de tomata
13
natural
Truita de patata i pastanaga amb
farina de cigró ECO amb enciam ECO i
tomata
Fruita
Bròquil amb patata, bistec de vedella amb
pastanaga i fruita

9

Cigrons ECO amb patata i un rajolí
d'oli d'oliva

Fruita ECO

Amanida de tomàquet i olives negres, truita a la
francesa amb pa sense gluten amb tomàquet i
iogurt

Fruita

Fruita ECO

Crema de verdures, verat a la planxa amb tomata
amanit i fruita

Cuscús amb verdures, llenguado a la planxa i
fruita

22

MENÚ ESPECIAL DE L'ÚLTIM DIA!

28

29

VACANCES D'ESTIU

Peix fresc segons mercat i amanida
d'enciam ECO i pastanaga ratllada

Iogurt ECO

Fruita
Crema de patata i pastanaga, rap al forn amb
ceba i fruita

Mongeta, pastanaga, patata i
pèsol bullit

17

Fruita ECO

Timbal d'arròs amb verduretes, salmó a la planxa Amanida variada amb fruits secs, rap amb patata
i fruita
al forn i fruita

23

VACANCES D'ESTIU

30

Sempre utilitzo una
base vegetal, hi
afegeixo una part de
carbohidrats (arròs,
pasta, cus-cús...) i per
últim una part de
proteïna, respectant
sempre les quantitats
recomanades!
La meva preferida,
espinacs i cherrys,
espirals de colors,
pollastre a la planxa i
parmesà i tot guarnit
amb una mica de
pesto.
Que tingueu un gran
estiu!

Peix fresc amb acompanyament

Fruita ECO

Iogurt ECO
Escalivada amb patates, gall d'indi a la planxa i
fruita

10

Amanida de pinya i gambes, truita de patates
amb pastanaga i iogurt

Ensaladilla Russa (patata i
Fideuada sense gluten amb
Crema de pastanaga, carbassó i
verdura bullida, olives i
14
15
16
sofregit de ceba i verdures
civada
maionesa)
Salsitxes de porc al forn amb
Remenat d'ous amb xampinyons i
Pit de pollastre a la planxa amb
mongetes seques
amanida amb enciam ECO i pastanaga
amanida d'enciam ECO i olives

Espaguetis integrals sense gluten
Mongeta blanca ECO i patata amb
a la napolitana amb salsa tomata 20
21
un rajolí d'oli d'oliva
natural a banda
Lluç a la planxa amb enciam ECO i
Filet de gall d'indi a la planxa amb
tomata
canonges i blat de moro

27

Crema de carbassó i pastanaga

Puré de patata al forn amb
formatge

Consell del mes!
Ja marxem de
vacances i tenim un
curs més enllestit. A
mi a l'estiu em venen
de gust coses
fresques i ràpides de
preparar, per tal de
gaudir al màxim
possible de les
vacances. El plat que
compleix aquestes
característiques i que
més variacions em
permet és l'amanida!

24

SENSE LACTOSA - JUNY

ESCOLA DE BORDILS
Dimarts

Dilluns

Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, treball
d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau (pau@totoci.net/
638.97.79.50)

Divendres

Dijous

Dimecres
Amanida de patata amb pebrot
vermell, olives verdes i tomata

1

Amanida d'arròs amb tomata,
enciam i pastanaga

2

Crema de carbassó amb pipes de
carbassa

3

Hamburguesa de vedella a la planxa
Mandonguilles de llegum amb salsa
Pernilets de pollastre al forn amb xips
amb enciam ECO i pastanaga
de tomata i pastanaga

6

Espaguetis amb salsa de tomata
natural i soja texturitzada ECO

7

Lluç a la planxa amb enciam ECO i
olives

FESTIU

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita

Fruita

Amanida de pasta, llenguado a la planxa i fruita

Falses migues de coliflor saltejades amb pernil,
ou ferrat amb pa i fruita

Puré de patata gratinat, gall d'indi a la planxa
amb albergínia i fruita

Menestra de verdures (patata,
8
mongeta, pastanaga i pèsol)
Filet de pollastre arrebossat de la
cuinera amb xampinyons saltejats
amb all i julivert
Fruita

Espinacs saltejats amb panses i pinyons, costelles Amanida de blat amb olives, pastanaga, formatge
de xai a la brasa i fruita
fresc i salmó, pa i fruita

Crema de carbassó i pastanaga

9

Cigrons ECO amb patata i un rajolí
d'oli d'oliva

Amanida de tomàquet i olives negres, truita a la
francesa amb pa amb tomàquet i iogurt

Espaguetis integrals a la
Mongeta blanca ECO i patata amb
napolitana amb salsa tomata
20
21
un rajolí d'oli d'oliva
natural a banda
Lluç a la planxa amb enciam ECO i
Filet de gall d'indi a la planxa amb
tomata
canonges i blat de moro
Fruita

Fruita ECO

Crema de verdures, verat a la planxa amb tomata
amanit i fruita

Cuscús amb verdures, llenguado a la planxa i
fruita

27

Escalivada amb patates, gall d'indi a la planxa i
fruita

22

MENÚ ESPECIAL DE L'ÚLTIM DIA!

28

29

VACANCES D'ESTIU

10

Peix fresc segons mercat i amanida
d'enciam ECO i pastanaga ratllada

Iogurt ECO sense lactosa

Fruita

Amanida de pinya i gambes, truita de patates
amb pastanaga i fruita

Crema de patata i pastanaga, rap al forn amb
ceba i fruita

Ensaladilla Russa (patata i
Arròs amb salsa de tomata
Fideuada amb sofregit de ceba i
Crema de pastanaga, carbassó i
13 verdura bullida, olives i maionesa 14
15
16
natural
verdures
civada
sense lactosa)
Truita de patata i pastanaga amb
Salsitxes de porc al forn amb
Remenat d'ous amb xampinyons i
Pit de pollastre a la planxa amb
farina de cigró ECO amb enciam ECO i
mongetes seques
amanida amb enciam ECO i pastanaga
amanida d'enciam ECO i olives
tomata
Fruita ECO
Fruita
Fruita ECO
Iogurt ECO sense lactosa
Bròquil amb patata, bistec de vedella amb
pastanaga i fruita

Puré de patata al forn amb
formatge

Mongeta, pastanaga, patata i
pèsol bullit

17

Peix fresc amb acompanyament

VACANCES D'ESTIU

30

Sempre utilitzo una
base vegetal, hi
afegeixo una part de
carbohidrats (arròs,
pasta, cus-cús...) i per
últim una part de
proteïna, respectant
sempre les quantitats
recomanades!
La meva preferida,
espinacs i cherrys,
espirals de colors,
pollastre a la planxa i
parmesà i tot guarnit
amb una mica de
pesto.
Que tingueu un gran
estiu!

Fruita ECO

Timbal d'arròs amb verduretes, salmó a la planxa Amanida variada amb fruits secs, rap amb patata
i fruita
al forn i fruita

23

Consell del mes!
Ja marxem de
vacances i tenim un
curs més enllestit. A
mi a l'estiu em venen
de gust coses
fresques i ràpides de
preparar, per tal de
gaudir al màxim
possible de les
vacances. El plat que
compleix aquestes
característiques i que
més variacions em
permet és l'amanida!

24

SENSE GLUTEN NI LACTOSA - JUNY

ESCOLA DE BORDILS
Dimarts

Dilluns

Consell del mes!

Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, treball
d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau (pau@totoci.net/
638.97.79.50)

Dimecres

Dijous

Amanida de patata amb pebrot
vermell, olives verdes i tomata

1

Divendres

Amanida d'arròs amb tomata,
enciam i pastanaga

2

Crema de carbassó sense lactosa
amb pipes de carbassa

3

Hamburguesa de vedella a la planxa
Mandonguilles de llegum amb salsa
Pernilets de pollastre al forn amb xips
amb enciam ECO i pastanaga
de tomata i pastanaga

6

FESTIU

Espaguetis sense gluten amb
salsa de tomata natural i soja
7
texturitzada ECO
Lluç a la planxa amb enciam ECO i
olives

Fruita ECO

Fruita

Fruita

Amanida de pasta sense gluten, llenguado a la
planxa i fruita

Falses migues de coliflor saltejades amb pernil,
ou ferrat amb pa i fruita

Puré de patata gratinat, gall d'indi a la planxa
amb albergínia i fruita

Fruita ECO

Menestra de verdures (patata,
8
mongeta, pastanaga i pèsol)
Filet de pollastre arrebossat de la
cuinera amb xampinyons saltejats
amb all i julivert
Fruita

Espinacs saltejats amb panses i pinyons, costelles
de xai a la brasa i fruita

Amanida de blat sense gluten amb olives,
pastanaga, formatge fresc i salmó, pa i fruita

Crema de carbassó i pastanaga

9

Cigrons ECO amb patata i un rajolí
d'oli d'oliva

Amanida de tomàquet i olives negres, truita a la
francesa amb pa amb tomàquet i iogurt sense
lactosa

Espaguetis integrals a la
Mongeta blanca ECO i patata amb
napolitana amb salsa tomata
20
21
un rajolí d'oli d'oliva
natural a banda
Lluç a la planxa amb enciam ECO i
Filet de gall d'indi a la planxa amb
tomata
canonges i blat de moro
Fruita

Fruita ECO

Crema de verdures sense lactosa, verat a la
planxa amb tomata amanit i fruita

Cuscús amb verdures, llenguado a la planxa i
fruita

27

Escalivada amb patates, gall d'indi a la planxa i
fruita

22

MENÚ ESPECIAL DE L'ÚLTIM DIA!

28

29

VACANCES D'ESTIU

10

Peix fresc segons mercat i amanida
d'enciam ECO i pastanaga ratllada

Iogurt sense lactosa

Fruita

Amanida de pinya i gambes, truita de patates
amb pastanaga i fruita

Crema de patata i pastanaga, rap al forn amb
ceba i fruita

Ensaladilla Russa (patata i
Arròs amb salsa de tomata
Fideuada sense gluten amb
Crema de pastanaga, carbassó i
13 verdura bullida, olives i maionesa 14
15
16
natural
sofregit de ceba i verdures
civada
sense lactosa)
Truita de patata i pastanaga amb
Salsitxes de porc al forn amb
Remenat d'ous amb xampinyons i
Pit de pollastre a la planxa amb
farina de cigró ECO amb enciam ECO i
mongetes seques
amanida amb enciam ECO i pastanaga
amanida d'enciam ECO i olives
tomata
Fruita ECO
Fruita
Fruita ECO
Iogurt sense lactosa
Bròquil amb patata, bistec de vedella amb
pastanaga i fruita

Puré de patata al forn amb
formatge sense lactosa

Mongeta, pastanaga, patata i
pèsol bullit

17

Fruita ECO

Timbal d'arròs amb verduretes, salmó a la planxa Amanida variada amb fruits secs, rap amb patata
i fruita
al forn i fruita

VACANCES D'ESTIU

30

Sempre utilitzo una
base vegetal, hi
afegeixo una part de
carbohidrats (arròs,
pasta, cus-cús...) i per
últim una part de
proteïna, respectant
sempre les quantitats
recomanades!
La meva preferida,
espinacs i cherrys,
espirals de colors,
pollastre a la planxa i
parmesà i tot guarnit
amb una mica de
pesto.
Que tingueu un gran
estiu!

Peix fresc amb acompanyament

23

Ja marxem de
vacances i tenim un
curs més enllestit. A
mi a l'estiu em venen
de gust coses fresques
i ràpides de preparar,
per tal de gaudir al
màxim possible de les
vacances. El plat que
compleix aquestes
característiques i que
més variacions em
permet és l'amanida!

24

JUNY - SENSE PORC

ESCOLA DE BORDILS
Dimarts

Dilluns

Consell del mes!

Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, treball
d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau (pau@totoci.net/
638.97.79.50)

Dimecres

Divendres

Dijous

Amanida de patata amb pebrot
vermell, olives verdes i tomata

1

Amanida d'arròs amb tomata,
enciam i pastanaga

2

Crema de carbassó amb pipes de
carbassa

3

Hamburguesa de vedella a la planxa
Mandonguilles de llegum amb salsa
Pernilets de pollastre al forn amb xips
amb enciam ECO i pastanaga
de tomata i pastanaga

6

Espaguetis amb salsa de tomata
natural i soja texturitzada ECO

7

Lluç a la planxa amb enciam ECO i
olives

FESTIU

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita

Fruita

Amanida de pasta, llenguado a la planxa i fruita

Falses migues de coliflor saltejades amb pernil,
ou ferrat amb pa i fruita

Puré de patata gratinat, gall d'indi a la planxa
amb albergínia i fruita

Menestra de verdures (patata,
8
mongeta, pastanaga i pèsol)
Filet de pollastre arrebossat de la
cuinera amb xampinyons saltejats
amb all i julivert
Fruita

Espinacs saltejats amb panses i pinyons, costelles Amanida de blat amb olives, pastanaga, formatge
de xai a la brasa i fruita
fresc i salmó, pa i fruita

Arròs amb salsa de tomata
13
natural
Truita de patata i pastanaga amb
farina de cigró ECO amb enciam ECO i
tomata
Fruita
Bròquil amb patata, bistec de vedella amb
pastanaga i fruita

9

Cigrons ECO amb patata i un rajolí
d'oli d'oliva

Iogurt ECO
Escalivada amb patates, gall d'indi a la planxa i
fruita

Fruita ECO

Crema de verdures, verat a la planxa amb tomata
amanit i fruita

Cuscús amb verdures, llenguado a la planxa i
fruita

22

MENÚ ESPECIAL DE L'ÚLTIM DIA!

28

29

VACANCES D'ESTIU

10

Peix fresc segons mercat i amanida
d'enciam ECO i pastanaga ratllada

Iogurt ECO

Fruita
Crema de patata i pastanaga, rap al forn amb
ceba i fruita

Mongeta, pastanaga, patata i
pèsol bullit

17

Peix fresc amb acompanyament

Fruita ECO

Fruita ECO
Amanida de tomàquet i olives negres, truita a la
francesa amb pa amb tomàquet i iogurt

Fruita

Puré de patata al forn amb
formatge

Amanida de pinya i gambes, truita de patates
amb pastanaga i iogurt

Ensaladilla Russa (patata i
Fideuada amb sofregit de ceba i
Crema de pastanaga, carbassó i
verdura bullida, olives i
14
15
16
verdures
civada
maionesa)
Salsitxes de pollastre al forn amb
Remenat d'ous amb xampinyons i
Pit de pollastre a la planxa amb
mongetes seques
amanida amb enciam ECO i pastanaga
amanida d'enciam ECO i olives

Espaguetis integrals a la
Mongeta blanca ECO i patata amb
napolitana amb salsa tomata
20
21
un rajolí d'oli d'oliva
natural a banda
Lluç a la planxa amb enciam ECO i
Filet de gall d'indi a la planxa amb
tomata
canonges i cogombre

27

Crema de carbassó i pastanaga

Fruita ECO

VACANCES D'ESTIU

30

Sempre utilitzo una
base vegetal, hi
afegeixo una part de
carbohidrats (arròs,
pasta, cus-cús...) i per
últim una part de
proteïna, respectant
sempre les quantitats
recomanades!
La meva preferida,
espinacs i cherrys,
espirals de colors,
pollastre a la planxa i
parmesà i tot guarnit
amb una mica de
pesto.
Que tingueu un gran
estiu!

Timbal d'arròs amb verduretes, salmó a la planxa Amanida variada amb fruits secs, rap amb patata
i fruita
al forn i fruita

23

Ja marxem de
vacances i tenim un
curs més enllestit. A
mi a l'estiu em venen
de gust coses
fresques i ràpides de
preparar, per tal de
gaudir al màxim
possible de les
vacances. El plat que
compleix aquestes
característiques i que
més variacions em
permet és l'amanida!
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