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MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

     

Albergínia Enciam Pruna Taronja  

     

Carbassó Pebrot verd Maduixes Pera  

     

Ceba Porro Kiwi Pèsols  

     

Tomàquet Mongeta 
tendra 

Poma Préssec Pastanaga 

• Una o dues peces de fruita fresca i palets de                         
pa integral 

• Un grapat de fruits secs crus o torrats (nous, ametlles, avellanes, 
etc.) 

• Pa amb tomàquet, entrepà de formatge, de truita, d'hummus, etc. 

• Un iogurt o un got de llet amb musli 

• Macedònia de fruita fresca amb iogurt 

• Batut de fruita (llet i trossos de fruita fresca) amb fruita seca 

’ ’

• Un plàtan i un grapat de fruita seca (nous, avellanes, ametlles, etc.) 

• Entrepà de truita (ben cuita) 

• Mandarines i un grapat de fruita seca (nous, avellanes, ametlles, 
etc.) 

• Entrepà d'hummus amb escalivada 

• Una pera i un grapat de fruita dessecada (panses, orellanes, prunes 
seques, etc.) 

• Llet amb flocs de blat de moro 

• Bol de iogurt amb daus de poma i musli 

• Pa integral amb rodanxes de tomàquet i oli d'oliva 
verge 

• Macedònia de fruita fresca amb fruits secs picats (avellanes, nous,  
ametlles, etc.) 

• Pa integral de llavors amb tomàquet i formatge tendre 
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Ingredients (2 persones): 

200 g d’arròs cuit 

400 ml llet de coco 

2 filets de salmó 

4 litxis 

2 pak choi 

1 xili vermell 

1 tros de gingebre 

½ manat d’alfàbrega 

½ manat de coriandre 

2 c/s oli d’oliva extra verge 

2 c/s pasta de curri thai vermell 

Sal i pebre negre  

Elaboració: 

• En una paella amb una mica d’oli, passar volta i volta el salmó salpebrat, 
començant per la pell. 

• Reservar el salmó i afegir la llet de coco. Tornar el salmó a la paella i 
acabar de cuinar. 

• Servir la salsa a la base d’un plat fondo amb els pak choi al vapor i el peix 
per sobre. 

• Decorar amb les herbes aromàtiques i el xili vermell picat, el gingebre 
ratllat i els litxis. 

• Servir l’arròs cuit com acompanyament.  

RECEPTA DEL MES: 

SALMÓ AMB SALSA CURRI THAI I PAK CHOI  

Font: Fundació Alicia 

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Vichyssoise amb rostes 
Peix blanc a la planxa amb 
ceba caramel·litzada 
Fruita de temporada 
  

Hummus de cigrons amb 
sèsam torrat i crudités de 
cogombre i pastanaga 
Peix blanc amb salsa verda i 
guarnició de verdures 
Fruita de temporada /Iogurt 

Pèsols ofegats 
Truita de tonyina amb       
amanida verda 
Fruita de temporada 
  

Saltejat de patata amb        
xampinyons i toc de parmesà 
Peix blau al forn amb llit de 
ceba i pastanaga 
Fruita de temporada /Iogurt 

Arròs amb tomàquet 
Gall dindi a la planxa amb 
carbassó 
Fruita de temporada /        
Iogurt 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

FESTA 

Hummus de llenties amb 
sèsam torrat i crudités de 
carbassó i pastanaga 
Peix blau al forn amb            
samfaina 
Fruita de temporada 

Wok d’arròs amb verdures 
en juliana 
Pollastre al forn amb llimona 
i daus d’albergínia 
Fruita de temporada 

Crema de verdures 
Peix blanc a la planxa amb 
tomàquet amanit 
Fruita de temporada/ Iogurt 
  

Espirals saltejat amb pernil 
dolç, ceba i pastanaga 
Truita francesa amb amanida 
de tomàquet 
Fruita de temporada 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21 

Cigrons saltejats amb ceba i 
pernil 
Truita de albergínia amb 
barreja d’enciams 
Fruita de temporada  

Sopa minestrone amb pasta 
fina 
Llibrets de pollastre              
casolans amb pernil dolç i 
formatge tendre i amanida 
verda 
Fruita de temporada  

PLAT ÚNIC 
Nyoquis de patata amb daus 
de gall dindi saltejats amb 
porro, ceba, all, pebrot  
vermell i toc de tomàquet 
amb guarnició d’amanida 
verda 
Fruita de temporada 

Crema de pastanaga 
SALMÓ AMB SALSA   

CURRI THAI I PAK CHOI 
Fruita de temporada  

Arròs saltejat amb porro, 
pastanaga i xampinyons 
Peix blanc amb salsa de 
tomàquet i albergínia 
Fruita de temporada/ Iogurt 

Dilluns 24 Dimarts 25 Dimecres 26 Dijous 27 Divendres 28 

Arròs tres delícies 
Truita d’alls tendres amb 
gambes i amanida caprese 
Fruita de temporada 

PLAT ÚNIC 
Wok de quinoa, verdura i gall 
dindi 
Fruita de temporada  

Bledes amb patata saltat 
amb pinyons 
Mandonguilles de cigrons 
amb tomàquet 
Fruita de temporada 

Crema d’espinacs 
Pollastre al forn amb            
tomàquet amanit 
Fruita de temporada  

Sopa d’au i verdures amb 
pasta 
Llom a la planxa amb pebrots 
Fruita de temporada/ Iogurt 

Dilluns 31     

PLAT ÚNIC 
Pastís casolà de patata amb 
bolonyesa de carn magra i 
toc de formatge amb         
guarnició d’amanida verda 
Fruita de temporada /
Iogurt  

  
   




