
• Lassanya de verdures 

 

• Llibrets de gall dindi 

amb formatge i enciam 

 

• Fruita fresca 

• Sopa de galets 

 

• Costelles de xai amb 

patates 

• Iogurt amb fruites 

• Menestra de verdures 

 

• Bacallà amb tomàquet 

 

• Macedònia de fruites 

• Sopa de pasta 

• Broxetes de rap i 

llagostins amb enciam, 

pastanga i blat de moro 

• Iogurt amb fruita fresca 

• Llenties amb pastanaga 

 

• Calamarcets a la planxa 

 

• Rodanxes de kiwi i 

taronja 

VALOR NUTRICIONAL 

La soia és una llegum amb alt valor nutricional. Conté alt percentatge de proteïnes d’alt valor biològic perquè conté tots els aminoàcids essencials 

necessarisper cobrir els requeriments de l'ésser humà per al creixement i el manteniment de les funcions orgàniques. El seu patró d'aminoàcids és un dels 

més complets dins de les proteïnes vegetals i és molt similar al de les proteïnes animals d'alta qualitat, amb excepció dels aminoàcids sulfurats com la 

metionina. Per això és interessant combinar la soia amb arròs que conté metionina. 

Pel que fa el greix, no conté greix saturat, i en canvi conté àcids grassos poliinsaturats com és omega 3 i omega 6 molt beneficiosos per la salut 

cardiovascular. 

Pel que fa  carbohidrats, conté fibra que ajuda a les funcions intestinals, evitant l’estrenyiment 

La soia és la llegum que més rica en minerals és, conté alt percentatge en calci, zinc i ferro. Encara que la seva absorció es veu afectada pel contingut en 

àcid oxàlic i fític que formen complexes que no s’absorbeixen a nivell intestinal. I la biodisponibilitat del ferro vegetal és reduïda. 

Cal destacar altres components com són les isoflavones, que alleugeren els símptomes de la menopàusia, a més que redueixen el risc de malalties 

cardiovasculars i milloren la salut dels ossos.  

ESCOLA POMPEU 

FABRA 
 

PROPOSTA SOPARS 
 

 

La soia, és de la família 

de les lleguminoses, 

d’origen oriental. En els 

últims anys s’ha vist 

incrementat el seu consum 

sobretot en la població 

femenina pels efectes 

protectors en la salut.  

Podem trobar al mercat la 

soia en forma de gra, 

germinats de soia, 

preparats a base de soia 

com és el tofu, miso, llets 

de soia, farines, oli de 

soia...) , … 

• Crema de verdures 

• Pit de pollastre a la 

planxa amb pebrot i 

albergínia escalivats 

• Fruita fresca 

• Pizza de pernil i 

formatge 

• Enciam, pastanaga i 

tomàquet 

• Fruita fresca 

• Verdura vapor 

•Llibrets de llom 

arrebossats i tomàquet 

d’amanir 

• Macedònia de fruita 

• Cigrons amb oli i ou dur 

 

• Amanida amb formatge 

fresc, poma i fruits secs 

 

• Fruita àcida 

• Graellada de verdures 

 

• Aletes de pollastre amb 

enciam, pastanaga i 

remolatxa 

• Iogurt 

• Arròs saltejat amb 

verdures 

 

• Pa amb tomàquet i 

anxoves 

• Fruita fresca 

• Arròs saltejat amb 

verdures 

• Sardines o seitons 

• Bol de poma, pera i 

raïm 

• Pastís de truites 

(espinacs, patata i ceba) 

• Enciam, pastanaga i 

tomàquet 

• Iogurt 

• Espinacs amb panses i 

pinyons 

• Perca la forn amb 

tomàquet 

• Rodanxes de pinya 

• Sopa d’au i estrelles 

 

• Mero amb enciam i 

tomàquet 

 

• Fruita fresca 

• Espirals amb tonyina i 

gambes 

• Amanida amb formatge 

fresc 

• Fruita fresca 

• Patata i  mongeta al 

vapor 

 

• Salsitxes amb tomàquet 

• Iogurt amb fruites 

• Crema de pèsols 

 

• Seitons arrebossats i 

enciam 

• Rodanxes de taronja 

amb sucre 

• Sopa d’estrelles 

 

• Llom a la planxa amb 

albergínia i carbassó 

 

• Iogurt 

• Sopa d’au 

 

• Llom a la planxa amb 

enciam 

 

• Iogurt 

• Puré de cigrons 

 

• Rap al forn mab 

rodanxes de tomàquet 

amanit 

• Bol de kiwi i poma 

• Arròs amb pastanaga, 

patata i porro 

 

• Conill rostit i enciam 

 

• Fruita fresca 

• Crema de carbassa 

 

• Tonyina a la planxa 

amb enciam i pastanaga 

 

• Macedònia de fruita 
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