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N U T R I C I Ó

Dia 1 Dia2 Dia3 Dia4 Dia5 Dia6 Dia7
Te vermell. 
Pa de ce-
reals amb 
tomàquet, 
oli d’oliva i 
pernil salat.

Quatre gale-
tes integrals. 
Un iogurt 
natural.  
Te verd.

Un bol de llet 
amb cereals 
de civada 
amb una 
poma tallada 
a trossets. Una 
infusió.

Un sandvitx 
vegetal de 
tonyina. 
Un iogurt 
natural. 
Te verd.

Te vermell.  
Pa de cereals 
amb tomà-
quet, oli d’oli-
va i pernil 
salat.

Un bol de llet 
amb cereals de 
civada amb 
una poma 
tallada a 
trossets. Una 
infusió.

Quatre gale-
tes integrals. 
Un iogurt 
natural.  
Te verd.

es
mor
zar

Batut de meló 
i cítrics.

Batut de 
maduixa 
i llet.

Formatge 
fresc amb 
nous.

Batut de 
préssec i 
plàtan.

Iogurt amb 
melmelada de 
maduixa.

Formatge 
fresc amb 
avellanes.

Entrepà de 
pa integral 
i formatge 
emmental.

a
mig 
matí

Crema de 
verdures. 
Pollastre 
al forn amb 
cebes, pomes 
i patates. 
Un iogurt 
natural 
amb nous 
trossejades.

Escalivada. 
Gall dindi a 
la planxa amb 
arròs salvatge 
bullit.  
Iogurt 
desnatat amb 
musli.

Enciam 
amb pipes 
de carbassa, 
pastanaga i 
tomàquet. 
Fideuà de 
verdura 
i marisc. 
Iogurt  amb 
pinya.

Amanida 
verda.  
Cigrons 
saltats amb 
carbassó i 
pollastre.  
Fruits 
vermells 
amb suc de 
taronja.

Espaguetis 
amb salsa 
de tomàquet 
casolana. 
Salmó a la 
planxa amb 
all i julivert. 
Formatge 
fresc amb 
mel.

Graellada 
de verdures. 
Pollastre amb 
patates al forn. 
Macedònia.

Pèsols amb 
pernil. 
Llenguado 
amb llimona i 
tomàquet 
amanit.  
Rodanxes de 
taronja amb 
sucre morè.

di
nar

Barreta de 
cereals. 
Una infusió.

Mel i mató.
Una infusió.

Dos dàtils.
Una infusió.

Gelatina de 
maduixa.  
Una infusió.

Barreta de 
cereals. 
Una infusió.

Dos figues 
seques. 
Una infusió.

Compota  
de poma.  
Una infusió.

bere
nar

Llenties amb 
tomàquet i 
ceba. 
Llobarro al 
forn.  
Un tall de 
pinya.

Espirals de 
pasta amb 
bròcoli i oli 
d’oliva.  
2-3 sardines 
fresques a la 
graella.  
Dues 
mandarines.

Un plat de 
verdura al 
forn.  
Ou passat per 
aigua amb pa 
integral i oli 
d’oliva.  
Una poma.

Caldo de 
pollastre 
casolà sense 
pell.  
Truites de 
riu al forn 
amb ametlles.  
Una pera.

Mongeta 
tendra amb 
patata.  
Truita 
d’albergínia. 
Un liquat 
de poma, 
pastanaga i 
taronja.

Amanida 
verda amb 
una llesca de 
pa integral i 
formatge de 
cabra fos.
Orada a  
la papillota. 
Raïm.

Arròs tres 
delícides. 
Remenat 
d’espàrrecs i 
xampinyons. 
Iogurt  
natural.

so
par

menú setmanal
cardiosaludable
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