
 

 

FESTA 

• Cigrons amb verdures 

 

• Croquetes de pernil 

• Amanida, pa i fruita 

àcida 

• Escudella barrejada 

 

• Pollastre arrebossat 

 

• Amanida, pa i fruita 

• Patata, espinacs i 

pastanaga 

 

• Salsitxes d’au al forn 

 

• Amanida, pa i iogurt 

• Llenties amb verdures 

 

• Hamburguesa planxa 

 

• Amanida, pa i fruita 

 

 

 

 

 

 

PERQUÈ S’ACONSELLA UN IOGURT AL DIA 

 
Perquè, en el marc d’una dieta variada i equilibrada, el grup d’aliments làctics s’han de prendre entre 2 i 4 cops al dia. Entre els làctics 

destaquem la llet, iogurt i llets fermentades, formatges.   

Els iogurts, o llets fermentades, tenen el mateix valor nutricional de la llet d’origen, excepte el sucre lactosa que en té quantitats mínimes.  Els 

nutrients del iogurt són més digeribles que els de la llet,  perquè les bactèries acidolàctiques, els han fermentat o predigerit.  A més del baix 

contingut en  lactosa i el calci és més assimilable. 

Els bacteris vius del iogurt, tenen capacitat de multiplicar-se en el intestí i actuen com protectors de la mucosa intestinal, faciliten el 

funcionament del tub digestiu ajudant a l’absorció de nutrients dels aliments. 

A més a més, els  iogurts fermentats amb bacteris bio, com lactobacillus i bifidubacterius es denominen aliments funcionals,  perquè  aporten 

qualitats extres beneficioses a l’organisme.  Hi ha estudis científics que demostren que bacteris vives del iogurt contribueixen a equilibrar la 

flora bacteriana del organisme i potenciar les defenses davant  infeccions.   

La Federació d’associacions de nutrició alimentació i dietètica  ( FESNAD) recomanen prendre un iogurt al dia. Preferible en l’esmorzar o 

berenar . Si es pren com a postre, tenir en compte que no ha de faltar una amanida en l’àpat, no s’ha de desplaçar la fruita com a postre 

preferent. (no hi cap) 

 

MENÚ BASAL 

 
EL IOGURT 

 

El iogurt és una llet fermentada, 

resultant de l’acció de les 

bactèries làctiques amb la llet. 

Els bacteris que s’afegeixen 

generalment són Streptococcus 

thermophilus,Lactobacillus 

bulgaricus.  

Però en el mercat hi ha altres 

productes que se’ls ha afegit 

bacteris com Lactobacillus casei, 

Lactobacillus helveticus, 

Lactobacillus sake o 

bifidobacterias. 

La llet  pasteuritzada i   

homogeneïtzada juntament  amb 

els bacteris làctiques, es sotmet  

a una temperatura de 40ºC, i es 

transformen els components de 

la llet  per l’acció dels bacteris. 

La lactosa ( el sucre de la llet) es 

transforma en àcid làctic que 

confereix el gust àcid al iogurt . 

A més els greixos i proteïnes es 

predigereixen i faciliten la seva 

absorció intestinal. 

• Crema de carbassa 

 

• Pollastre rostit amb 

herbes provençals 

• Xips, pa i fruita àcida 

• ENTREMESOS 

 

• CANELONS 

 

• TORRONS I NEULES 

• Arròs amb tomàquet 

 

•  Bacallà arrebossat 

 

• Amanida, pa i fruita 

• Espaguetis a la 

bolonyesa 

 

• Peix al forn amb all i 

julivert 

• Amanida, Pa i fruita 

• Arròs amb peix 

 

• Truita patates 

 

• Amanida, pa i fruita 

• Patata i mongeta 

 

• Frincadó de vedella 

 

• Amanida, pa i iogurt 

• Macarrons amb 

beixamel 

• Hamburguesa a la 

planxa 

• Amanida, pa i iogurt 

• Arròs amb tomàquet 

 

• Estofat  de vedella amb 

verdures 

• Amanida, pa i fruita 

• Crema de verdures 

 

• Peix arrebossat 

 

• Amanida, pa i fruita 

• Sopa de pasta  

 

• Botifarra amb seques 

 

• Pa i fruita àcida 


