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3 

Amanida de cigrons 

(tomàquet, tonyina i ou dur ) 

 

Pollastre a la planxa   

amb enciam i olives  

Iogurt 0 %  

4 

Puré de carabassó 

 

Llom a la planxa  

amb  patata al caliu  

 

Mandarina 

5 

Sopa d´au amb fideus 

 

Filet de lluç a la planxa   

amb enciam i  tomàquet  

   

Iogurt 0 % 

6 

Amanida de llaços 
(enciam, tomàquet i tonyina) 

 

Pollastre al forn amb  xampinyons 

 

Avellanes 

7 

Patata i bajoca  

Bacallà fregit   

amb tomàquet al forn  

 

Iogurt 0 % 

 

10 

Macarrons amb salsa de bolets  

 

Truita  a la francesa   

amb enciam  

 

Iogurt 0 % 

11 

Arròs amb tomàquet 

 

Filet de lluç a la planxa  

amb tomàquet i olives 

 

Taronja 

12 

Puré de bledes 

 

Llom a la planxa amb carxofes  

 

Iogurt  0 % 

13 

Patata i bajoca 

 

Pit de pollastre a la mostassa 

 

Festucs  

14 

Arròs amb patata i bajoca   

 

Llonza de porc amb xampinyons  

 

Iogurt 0 % 

17 

Llenties amb patata i  carabassó  

 

Lluç a la planxa amb albergínia 

 

Iogurt 0 % 

18 

Sopa d´au  

 

Truita de formatge  

amb carabassó a la planxa  

 

Avellanes  

19 

Crema de carbassó 

 

Pizza de tonyina i formatge   

amb enciam i cogombre 

 

Iogurt0 % 

20 

Llacets amb salsa de formatges  

 

Filet de lluç a la planxa  

amb tomàquet i  olives   

 

Taronja 

21 

Amanida d´arròs  

( tonyina, enciam i ou dur ) 

 

Llonza de porc  a la planxa  

  amb bròquil al vapor  

Iogurt 0 % 

24 

Tallarines amb formatge  

 

Pollastre al forn 

 amb patates 

 

Iogurt0 % 

25 

Llenties amb patata i carabassó  

 

Llom al forn  

amb  xampinyons 

 

Mandarina  

26 

Ensalada  Russa 

(tonyina , patata, , ou dur i olives) 

 

Filet de lluç a la planxa 

amb tomàquet al forn 

Iogurt0 % 

27 

Patata i bajoca   

 

Truita francesa  

amb enciam i cogombre 

 

Festucs  

28 

Puré de carabassó  

 

Pollastre a la planxa  

amb patata al caliu  

 

Iogurt0 % 

31 

Sopa d´au  

 

Llom a la planxa  

 amb enciam i  cogombre   

 

Taronja 

 

 

 

Per ajustar un menú sense fructosa 

és indispensable portar el 

diagnòstic del metge, per saber-ne 

el grau i determinar un prototip de 

dieta que pugui menjar. 
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