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 Dilluns   Dijous  1  Divendres  2
8 8 8 8

Crema de carbassó (Patata, 
carabassó i ceba)

Sopa de peix amb arròs

8 8 8 8
0 0 Mandonguilles amb tomàquet Rodó de gall d'indi rostit amb 

bolets
8 8 8

IOGURT MANDARINA
v

 Dimecres  7  Divendres  9
8 8 8 8

Cigrons estofats (Cigrons, 
ceba, pebrot, tomàquet)

Paella d'arròs de  peix (ceba, 
pebrot, tomàquet, gamba, 

calamar)8 8 8 8

Filet de lluç a la planxa amb 
enciam, olives i past.

Ales de pollastre al llimó amb 
tomàquet i olives

8 8 8 8
PERA KIWI

 Dilluns  12  Dimarts  13  Dimecres  14  Dijous  15  Divendres  16

8 8 8

Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Espaguetis a la carbonada 
(ceba, baco, maizena, fo)

Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

Arròs a la milanesa (arròs, 
ceba, pebrot ver. tomàquet, 

pès)

LLenties amb patata (llenties, 
patata, ceba, pastanaga, tomà

8 8 8

Fricandó de vedella amb bolets Tires de sípia arrebossat amb 
carabassó

Pollastre al forn amb albergínia 
al forn

Filet de llimanda amb enciam, 
espàrrecs, tomàquet

Hamburguesa de pollastre amb 
tomàquet parcillada

8 8
PRÈSSEC  ALMIVAR POMA PLÀTAN IOGURT MANDARINA

 Dilluns  19  Dimarts  20  Dimecres  21  Dijous  22

8 8 8

Arròs tres delícies (arròs, 
truita, pernil dolç, pèsols)

Puré de verdures (mongetes, 
patata i pastanaga)

Fesols (mongeta blanca) amb 
all, julivert

Sopa de consomé amb galets

8 8 8

Bunyols de bacallà al forn amb 
enciam, tomàquet i pastanaga

Pollastre al forn amb sanfaina Truita a la francesa amb patata 
al caliu

Canelons de carn gratinats i 
amanida

8 8
PLÀTAN POMA PERA IOGURT 

“L’adquisició d’uns bons hàbits alimentaris 

és la base per a gaudir de salut i qualitat de 

vida”

En molts casos, la principal causa dels problemes alimentaris en la infància, és 

un entrenament inadequat de les conductes relacionades amb l’alimentació.

Problemes de conducta a les hores de les menjades.

Hàbits dietètics inadequats.

Negació a menjar múltiples aliments.

Mantenir menjars triturats durant un temps excessiu.

Sobrealimentació.

Temps de menjar excessiu
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