
PROPOSTA ABRIL 2017 
Proposta controlada per dietista-nutricionista col·legiada CAT/00660     ESCOLA TAGAMANENT

Del 3 al 7 d'abril Del 10 al 14 d'abril Del 17 al 21 d'abril Del 24 al 28 d'abril

Amanida verda Empedrat 

Bistec de vedella  Llom de porc al forn

Menestra de verdures Crema freda de xampinyons Amanida verda 

Pollastre a la llimona Hamburguesa de vedella Canelons de peix

Arròs amb verdures Amanida grega Crema de coliflor

Hambrugesa vegetal Sardinetes arrebossades Remenat d'ou amb verdures

Macarrons amb verdures Arròs amb espàrrecs i bolets Espirals amb salsa de tomàquet 

Ous farcits Sípia a la planxa Varetes de lluç

Gaspatxo Macarrons amb verdures Amanida d'arròs

Pizza casolana Escalopines de pollastre Biquini

Segueix-nos!!!
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SETMANA SANTA

Es recomana alternar fruita i làctic entre el dinar i el sopar. 

Mengeu 5 racions diàries de fruites i verdures: proporcionen una gran quantitat de vitamines, minerals i fitoquímics que ajudaran a fortificar el sistema 

immunitari.

De tant en tant, podem consumir les verdures i les fruites cuites (verdures saltejades o a la papillota en lloc d'amanida, i fruites al forn o en compota 

natural).

CONSELLS NUTRICIONALS PER A LA PRIMAVERA:

La millor estratègia per seleccionar aquells aliments de major qualitat nutricional quan anem a comprar és la planificació, per això cal:

1. Pensar quins àpats es faran a casa i per quants membres de la família.

2. Planificar el menú (diari o setmanal), intentant incorporar una gran varietat de grups d’aliments i respectar les racions de consum saludables 

recomanades i els productes de la temporada.

3. Revisar el rebost i el frigorífic per no comprar productes que encara tenim en suficient quantitat, sobretot en el cas dels productes frescos, per evitar 

que es facin malbé i reduir així el malbaratament alimentari.

4. Seleccionar productes de temporada i de proximitat, de millor qualitat nutricional i a més bon preu.
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