
 
 

 
 Gemma Pascual i Seguí 

Col.Cat 001250 
Nutricionista CEM BESÒS 

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

28/6/2021 29/6/2021 30/6/2021 1/7/2021 2/7/2021 

Crema de carbassó Amanida d’arròs Amanida de llenties Macarrons amb tomàquet Arròs amb tomàquet 

Hamburguesa de pollastre a la 
planxa amb amanida 

Estofat de vedella Pernilets de pollastre al forn Lluç al forn amb enciam i pastagana Pollastre arrebosat casolà amb 
enciam i blat de moro 

Pa + Fruita Pa + Iogurt Pa + Fruita Pa + Gelat Pa + Iogurt 

5/7/2021 6/7/2021 7/7/2021 8/7/2021 9/7/2021 

Amanida de pasta Mongeta tendra amb patates Empedrat de cigrons Crema de pastagana i carbassó Espaguetis a la bolonyesa 

Saltxitxes de pollastre amb 
tomàquet  

Hamburguesa de vedella amb 
amanida verda 

Croquetes de pollastre Lluç a la romana amb patates al caliu Botifarra de pollastre amb amanida 
verda 

Pa + Fruita Pa + Iogurt Pa + Fruita Pa + gelat Pa + iogurt 

12/7/2021 13/7/2021 14/7/2021 15/7/2021 16/7/2021 

Amanida de llenties Arròs amb tomàquet Crema de carbassò Amanida de arròs Amanida de pasta 

Pernilets de pollastre al forn 
 

Pollastre arrebosat casolà amb 
enciam i blat de moro 

Lluç a la romana amb patata al caliu Estofat de vedella Saltxitxes de pollastre amb 
tomàquet i 

Pa + iogurt Pa + Fruita Pa + iogurt Pa + Gelat Pa + fruita 

19/7/20212 20/7/2021 21/7/2021 22/7/2021 23/7/2021 

Crema de carbassó Amanida d’arròs Amanida de llenties Macarrons amb tomàquet Arròs amb tomàquet 

Hamburguesa de pollastre a la 
planxa amb amanida 

Estofat de vedella Pernilets de pollastre al forn Lluç al forn amb enciam i pastagana Pollastre arrebosat casolà amb 
enciam i blat de moro 

Pa + Fruita Pa + Iogurt Pa + Fruita Pa + Gelat Pa + Iogurt 

26/7/2021 27/7/2021 28/7/2021 29/7/2021 30/7/2021 

Amanida de pasta Mongeta tendra amb patates Empedrat de cigrons Crema de pastagana i carbassó Espaguetis a la bolonyesa 

Saltxitxes de pollastre amb 
tomàquet  

Hamburguesa de vedella amb 
amanida verda 

Croquetes de pollastre Lluç a la romana amb patates al caliu Botifarra de pollastre amb amanida 
verda 

Pa + Fruita Pa + Iogurt Pa + Fruita Pa + gelat Pa + iogurt 

 


