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RECEPTA DEL MES:  

Elaboració: 

• Posar el bròquil en un estoig de vapor apte per al microones juntament amb dues 
cullerades d’aigua.  

• Coure el bròquil al microones durant 7-8 min a 800W.  

• Picar un gra d’all, unes fulles de julivert, els fruits secs torrats i la mitja poma 
tallada a daus, barrejar-ho tot en un bol i ratllar-hi una mica de pell de taronja.  

• Afegir una cullerada sopera ben plena de mantega temperada i treballar la mes-
cla amb una forquilla fins formar una pasta.  

• Afegir a la mescla sal i pebre al gust.   

 

Observacions: 

• També es pot canviar aquesta salsa per una vinagreta calenta o, simplement, un 
raig d’oli d’oliva verge extra i un pessic de de sal.  

• Podem substituir la poma per a qualsevol fruita de temporada.  

BRÒQUIL AMB MANTEGA DE FRUITS SECS I 
POMA 

 

Ingredients: 

300g de bròquil  

2 cullerades d’aigua  

1 gra d’all  

Julivert  

Fruits secs torrats 

½ Poma  

Ratlladura de pell de taronja  

1 cullerada sopera de mantega  

Sal  

Pebre  

Font: Fundació Alicia 

• Pa, cereals o derivats 

• Llet o iogurt 

• Fruita fresca 

Dilluns 2 Dimarts 3 Dimecres 4 Dijous 5 Divendres 6 

Arròs amb tomàquet 
Peix blau al forn amb 
juliana de verdures 
Fruita de tempora-
da /Iogurt 

Sopa d’au i verdures 
amb pasta fina 
Remenat de gambetes 
i alls tendres amb 
amanida 
Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Graten de patata, 
pastanaga, carbassa i 
ceba 
Hamburguesa de   
vedella amb tomàquet 
amanit 
Fruita de temporada 

Crema de verdures de 
temporada 
Peix blanc amb allada i 
xampinyons 
Fruita de temporada / 
Iogurt 

FESTA 

Dilluns 9 Dimarts 10 Dimecres  11 Dijous  12 Divendres 13 

Crema de carbassó 

Peix blanc al forn amb 
llit de porro i        
pastanaga 

Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Pèsols ofegats 

Truita paisana amb 
amanida caprese 

Fruita de tempora-
da / Iogurt 

Patata al vapor amb 
crema suau de     
formatge 

Tires de pollastre al 
forn amb sèsam i 
amanida 

Fruita de temporada 

PLAT ÚNIC 

Pizza casolana de    
tonyina, ceba, olives i 
formatge amb amanida 
verda 

Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Arròs tres delícies 

Llom de dos colors al 
forn amb bastons de 
moniato al forn 

Fruita de              
temporada / Iogurt   

Dilluns 16 Dimarts 17 Dimecres  18 Dijous  19 Divendres 20 

Arròs saltejat amb 
bolets de temporada 
Peix blau a la planxa 
amb julivert i hummus 
de carbassa 
Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Cigrons saltejats amb 
ceba, tomàquet i   
pastanaga 
Peix blanc amb salsa 
verda i verdures 
Fruita de tempora-
da / Iogurt 

Saltejat de patata, 
carbassó, pastanaga, 
pernil dolç i ceba 
Gall dindi al forn amb 
pebrot 
Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Quinoa amb verdures 
Truita de formatge 
amb amanida verda 
Fruita de temporada /
Iogurt 

BRÒQUIL AMB 
MANTEGA DE 

FRUITS SECS I   
POMA 

Hamburguesa de   
cigrons amb          
tomàquet, enciam i      
formatge 

Fruita de temporada 


