
 MENÚ AL·LÈRGIA ALS FRUITS SECS.          MARÇ 2021 

 
1.Gluten  

 
2.Láctis 

 
3.Ous 

 
4.Peix 

 
5.Mol·luscos 

 
6.SO2, sulfits 

 
7.Sèsam 

 
8. Cacauets 

 
9. Tramussos 

 
10.Mostassa 

 
11.Api 

 
12.Soia   

 
13.Crustacis 

 
14.Fruits de 

corfa 

 

  

Dilluns  1 Dimarts  2 Dimecres  3 Dijous  4 Divendres  5 
Guisat de costelles de porc amb 
creïlles, pèsols i bròcoli 
Lluç amb cremós de carlota[4] 
Amanida enciam, tomaca, carlota, 
cogombre i olives negres sense 
amanit grec 
Fruita de temporada 

Arròs amb bledes[6] 
Truita de tonyina[3,4] 
Amanida enciam, carlota, tomaca, 
brots de soja sense amanit de 
cacauet [12] 
Fruita de temporada 

Potatge de fesols amb verdures, 
al·lèrgia fruites seques (sense 
botifarra) 
Pizza pernil dolç, bacon i 
formatge[1,2,3,12] 
Amanida enciam, tomaca, carlota, 
dacsa sense amanit mojo picón 
Fruita de temporada 

Bullit Valencià 
Magre de porc amb tomaca natural 
Orlando (al·lèrgia fruites seques) 
Amanida enciam, carlota, tomaca, 
espàrrec blanc sense amanit de 
soja i mel 
Fruita de temporada 

Llentilles amb verdures 
Remenat d'espàrrecs i 
xampinyons[3] 
Amanida enciam, carlota, tomaca, 
formatge fresc sense amanit de 
pesto de remolatxa i cacauet [2] 
Fruita de temporada 
Iogurt (genèric)[2] 

Valor energètic: 774.83 Kcal 
Proteïnes: 36.13 g 
Carbohidrats: 86.66 g 
Greixos: 33.15 g 

Valor energètic: 790.51 Kcal 
Proteïnes: 32.92 g 
Carbohidrats: 115.09 g 
Greixos: 23.27 g 

Valor energètic: 952.90 Kcal 
Proteïnes: 40.44 g 
Carbohidrats: 130.91 g 
Greixos: 27.32 g 

Valor energètic: 477.17 Kcal 
Proteïnes: 24.53 g 
Carbohidrats: 56.23 g 
Greixos: 19.88 g 

Valor energètic: 865.46 Kcal 
Proteïnes: 44.15 g 
Carbohidrats: 102.66 g 
Greixos: 31.41 g 

Sopar: Hamburgueses de llegums ( 
exemple llentilles) amb amanida 
d’escarola, remolatxa, dacsa y 
tomaquetes cherry 
Kiwi 

Sopar: Saltejat de vedella amb verdures 
de temporada (espàrrecs, Carlota, ceba, 
carabassa) amb sèmola de blat 
(opcional: salsa de soja o de iogurt) 
Iogurt amb maduixes 

Sopar: Brou de verdures i pollastre amb 
fideus 
Bacallà amb beixamel gratinat amb 
formatge 
Poma 

Sopar: Cuixes de pollastre guisades 
amb porros i arròs blanc al vapor 
Mandarines 
 

Sopar: Salmó al vapor amb tempura de 
verdures de temporada (Carlota, 
coliflor, carabassa, espàrrecs, 
xampinyons), salsa de iogurt o tomaca 
casolana. Plàtan 

 

Dilluns 8 Dimarts  9 Dimecres  10 Dijous  11 Divendres  12 
Cigrons amb espinacs[6] 
Truita de creïlles[3] 
Amanida enciam, tomaca, carlota, 
cogombre i olives negres sense 
amanit grec 
Fruita de temporada 

Espaguetis integrals amb 
xampinyons i verdures (tomaca 
natural triturada (a.f.s))[1,3] 
Peix al forn amb verdures[4] 
Amanida enciam, carlota, tomaca, 
brots de soja sense amanit de 
cacauet [12] 
Fruita de temporada 

Guisat de rap amb verdures (Sense 
caldo de peix concentrat, al·lèrgia 
fruites seques)[4] 
Truita de carabasseta i pernil 
dolç[3,12] 
Amanida enciam, tomaca, carlota, 
dacsa sense amanit mojo picón 
Fruita de temporada 

Crema de bròquil i cigrons[6] 
Mandonguilles  jardinera[6,12] 
Amanida enciam, carlota, tomaca, 
espàrrec blanc sense amanit de soja 
i mel 
Fruita de temporada 
Iogurt (genèric)[2] 

Brou d'Olla[1] 
Olla (cigrons, creïlles, carlota i 
pilota)[6] 
Amanida enciam, carlota, tomaca, 
formatge fresc sense amanit de 
pesto de remolatxa i cacauet [2] 
Fruita de temporada 

Valor energètic: 644.36 Kcal 
Proteïnes: 22.57 g 
Carbohidrats: 73.86 g 
Greixos: 28.60 g 

Valor energètic: 772.05 Kcal 
Proteïnes: 35.75 g 
Carbohidrats: 114.49 g 
Greixos: 19.96 g 

Valor energètic: 640.13 Kcal 
Proteïnes: 39.32 g 
Carbohidrats: 75.92 g 
Greixos: 21.93 g 

Valor energètic: 707.30 Kcal 
Proteïnes: 34.95 g 
Carbohidrats: 87.07 g 
Greixos: 25.19 g 

Valor energètic: 687.47 Kcal 
Proteïnes: 33.32 g 
Carbohidrats: 101.13 g 
Greixos: 17.73 g 

Sopar: Bròquil amb beixamel i formatge 
gratinat 
Titot a la planxa  
Maduixes amb suc de taronja 

Sopar: Amanida de canonges, tomaca i 
dacsa 
Pollastre amb espàrrecs, ceba,  i creïlles  
al forn. Pinya 

Sopar: Amanida canonges, tonyina, 
tomaca, Carlota ratllada 
Quiche de porros, xampinyons I pernil 
dolç o pollastre. Mandarines 

Sopar: Amanida tomaca, enciam, 
formatge fresc, crostons de pa, 
remolatxa. Hamburgueses de peix 
(casolana).Plàtan 

Sopar: Llobarro al vapor amb salsa (llet 
evaporada amb saltejat de xampinyons i 
ceba). Poma. Iogurt amb trossets de 
kiwi natural 

 
Productes ecològics del mes: taronja, creïlla, ceba, bròcoli, carlota, carabassa i carabasseta. 
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1.Gluten  

 
2.Láctis 

 
3.Ous 

 
4.Peix 

 
5.Mol·luscos 

 
6.SO2, sulfits 

 
7.Sèsam 
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9. Tramussos 

 
10.Mostassa 

 
11.Api 
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13.Crustacis 

 
14.Fruits de 

corfa 

 

 

Dilluns 15 Dimarts  16 
Llentilles amb verdures 
Lluç al forn amb creïlles fregides[4] 
Amanida enciam, tomaca, carlota, 
cogombre i olives negres sense 
amanit grec  
Fruita de temporada 

Amanida enciam, carlota, tomaca, 
brots de soja, ou dur sense amanit 
de cacauet [3,12] 
Paella Valenciana 
Fruita de temporada 
Iogurt (genèric)[2] 

Valor energètic: 812.11 Kcal 
Proteïnes: 41.89 g 
Carbohidrats: 106.50 g 
Greixos: 25.15 g 

Valor energètic: 760.57 Kcal 
Proteïnes: 33.02 g 
Carbohidrats: 101.61 g 
Greixos: 25.00 g 

Sopar: Vedella planxa amb creïlles a lo 
pobre i espinacs  
Mandarines 
 

Sopar: Brou de peix amb pasta 
Croquetes de pollastre amb amanida de 
tomaca 
Maduixes 

 

Dilluns 22 Dimarts  23 Dimecres  24 Dijous  25 Divendres  26 
Espaguetis integrals amb tonyina I 
verdures (tomaca, al·lèrgia fruites 
seques)[1,3,4] 
Ou remenat amb gambes I 
espàrrecs[3,6,13] 
Amanida enciam, tomaca, carlota, 
cogombre I olives negres sense 
amanit grec 
Fruita de temporada 

Fesols estofats amb verdures 
Hamburguesa 
Amanida enciam, carlota, tomaca, 
brots de soja sense amanit de 
cacauet [12] 
Fruita de temporada 

Arròs amb tomaca (al·lèrgia fruites 
seques) 
Bacallà al forn amb verdures[4] 
Amanida enciam, tomaca, carlota, 
dacsa sense amanit mojo picón 
Fruita de temporada 

Crema de carabassa I porros amb 
crostons de pa[1,2] 
Pollastre al forn amb ceba, pèsols, 
creïlles I poma 
Amanida enciam, carlota, tomaca, 
espàrrec blanc sense amanit de soja 
i mel 
Fruita de temporada 
Iogurt (genèric)[2] 

Llentilles amb verdures 
Ou remenat amb creïlles[3] 
Amanida enciam, carlota, tomaca, 
formatge fresc sense amanit de 
pesto de remolatxa I cacauet [2] 
Fruita de temporada 

Valor energètic: 778.31 Kcal 
Proteïnes: 41.38 g 
Carbohidrats: 91.89 g 
Greixos: 27.59 g 

Valor energètic: 801.74 Kcal 
Proteïnes: 36.65 g 
Carbohidrats: 102.78 g 
Greixos: 28.11 g 

Valor energètic: 684.80 Kcal 
Proteïnes: 27.88 g 
Carbohidrats: 106.00 g 
Greixos: 18.51 g 

Valor energètic: 890.03 Kcal 
Proteïnes: 38.29 g 
Carbohidrats: 120.69 g 
Greixos: 28.05 g 

Valor energètic: 766.09 Kcal 
Proteïnes: 38.18 g 
Carbohidrats: 104.36 g 
Greixos: 22.85 g 

Sopar: Amanida Cogombre, alvocat, 
tomaca amb torrades de pa 
Pastis de carn amb verdures  
Iogurt amb maduixes 

Sopar: Crema de verdures de temporada 
Sèpia amb maionesa I creïlles 
Mango 
 
 

Sopar: Col-i-flor amb beixamel I 
formatge gratinat 
Xulles de xai planxa  
Pinya 
 

Sopar: Amanida Carlota i tomaca 
Nyoquis amb ceba,  xampinyons i bledes 
I salsa de tomaca casolana 
 Macedònia: maduixes, suc taronja, 
poma 

Sopar: Brou de verdures i pollastre amb 
quinoa o altre cereal 
Salmó al vapor amb salsa de iogurt o 
tomaca casolana amb puré de 
carabassa i creïlles. Plàtan 

 

 Productes ecològics del mes: taronja, creïlla, ceba, bròcoli, carlota, carabassa i carabasseta. 
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6.SO2, sulfits 

 
7.Sèsam 

 
8. Cacauets 

 
9. Tramussos 

 
10.Mostassa 

 
11.Api 

 
12.Soia   

 
13.Crustacis 

 
14.Fruits de 

corfa 

 

 

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31 
Guisat de creïlles, pèsols i bròcoli 
amb pollastre 
Lluç fregit/arrebossat (oli d'oliva, 
al·lèrgia fruites seques)[1,4] 
Amanida enciam, tomaca, carlota, 
cogombre i olives negres sense 
amanit grec 
Fruita de temporada 

Potatge de cigrons[6] 
Truita de pernil dolç[3,12] 
Amanida enciam, carlota, tomaca, 
brots de soja sense amanit de 
cacauet [12] 
Fruita de temporada 

Brou de pollastre i verdures amb 
lletres[1,3] 
Pa amb tomaca i formatge fresc[1,2] 
Amanida enciam, tomaca, carlota, 
dacsa sense amanit mojo picón 
Fruita de temporada 
Iogurt (genèric)[2] 

Valor energètic: 654.45 Kcal 
Proteïnes: 34.91 g 
Carbohidrats: 73.78 g 
Greixos: 25.28 g 

Valor energètic: 553.13 Kcal 
Proteïnes: 26.68 g 
Carbohidrats: 56.90 g 
Greixos: 24.83 g 

Valor energètic: 606.59 Kcal 
Proteïnes: 21.50 g 
Carbohidrats: 91.14 g 
Greixos: 17.64 g 

Sopar: Crema de verdures 
Brotxetes de pollastre  
Maduixes 
 

Sopar: Fideus d’arròs (o altra pasta, 
millor integral) amb verdures (salsa de 
tomaca casolana o salsa de soja) I daus 
de lluç amb formatge gratinat 
Mandarines 

Sopar: Titot a la planxa amb puré de 
creïlles i saltejat de verdures de 
temporada 
Pera 
 

 

 

Productes ecològics del mes: taronja, creïlla, ceba, bròcoli, carlota, carabassa i carabasseta. 


