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FRUCTOSA 
Els menús d’intolerància a la fructosa es 
dissenyaran segons les recomanació del 

metge, les quals  hauran de portar a 
començament del curs escolar 

No s´utilitza cap fruita o menjar 
precuinat que pugui portar sucre o 

sacarosa . 

           
 

3               
 

Llenties  
(patata, carbassó) 

 
Llom planxa amb tomàquet   

 
Taronja  

4 
 

Llacets amb formatge 
 

Lluç a la  planxa 
 amb enciam i  olives  

 
iogurt 0 %  

5       
 

Patata  amb carn  
 

Truita francesa amb enciam i olives 
 

Avellanes  

6                   
 

Sopa d´au  
(carn, patata, carbassó) 

 
Pollastre  a la mostassa amb 

xampinyons  
 

Iogurt 0 %  

7  
 

Crema de carbassa   
 

Bacallà  a la planxa  
amb patata al forn 

 
Mandarines   

10        
 

Macarrons amb formatge 
 

 lluç  a la planxa  
amb enciam i cogombre 

 
Festucs  

11     
 

Patata i bajoca 
 

Llom i tomàquets a la planxa  
 

Iogurt  0 %  

12   
 

Patata i espinacs 
 

Llonzes planxa  
amb tomàquet i olives 

 
Gelatina  

13            
 

Arròs amb tomàquet natural  
 

Pollastre al forn 
 amb xampinyons 

 
Mandarines 

14        
 

Puré de carbassó   
 

Bacallà amb tomàquets al forn 
 

Iogurt 0 %  

17       
 

Espirals amb tonyina 
 

 Filet de lluç  planxa  
  amb xampinyons    

 
Taronja 

18     
 

Llenties amb patata i carabassó  
 

Bistec a la planxa  
amb enciam i cogombre  

 
Iogurt 0 %  

19         
 

Arròs caldós amb verdures  
(bròquil, carxofes, espinacs) 

 
Pollastre planxa  

 amb tomàquets i olives 
 

Taronja 

20          
 

Puré de carbassó 
 

Truita  francesa  
 amb enciam i cogombre  

 
Iogurt 0 %  

21       
 

Sopa d´au  
(carn, patata meravella) 

 
Llom planxa  

amb  tomàquets al forn  
 

Festucs  

24      
 

FESTA CARNAVAL  

25           
 

Puré de carbassó i bròquil 
 amb rostes  

 
Llonzes planxa amb patata al caliu 

 
Iogurt 0 %  

26        
 

Fideus amb costella 
(costella, carxofes, tomàquet natural ) 

 

Filet  de lluç  i carxofes planxa 
  

Avellanes  

27 
 

Sopa d´au  
(carn, patata meravella) 

 
Llom rostit  amb xampinyons 

 
Iogurt 0 %  

28 
 

Puré de carbassó  
 

Pizza de  xampinyons tonyina i 
formatge amb enciam 

 
Festucs  
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