
 

 

FESTA 

• Arròs saltejat amb 

verdures 

 

• Sardines o saitons 

• Bol de poma, pera i 

räïm 

 

 

PICNICS 

• Cigrons amb oli i ou dir 

 

• Amanida amb formatge 

fresc, poma i fruits secs 

 

• Fruita àcida 

• Arròs saltejat amb 

verdures 

• Pa amb tomàquet i 

anxoves 

• Fruita fresca 

EL MONIATO 

 

El moniato és de la familia dels tubercles, igual que la patata, iuca. El moniato té una forma molt similar a la patata 

però el gust és dolç e intens.  La pell té un color ataronjat, vermellós i la carn és de color ataronjat. Podem trobar dos 

varietas més comuns, el moniato Virginia de carn grogosa i el moniato rosa de Màlaga, de carn més vermellosa.  

La composició nutricional és molt  similar a la de la patata, amb un major valor energètic perquè és més ric en sucres.  

El color ataronjat és degut a la vitamina A o betacarotè. A més aporta vitamina E, C, àcid fòlic, potassi i un aport major 

de  sodi que la patata  

 

ESCOLA POMPEU 

FABRA 

 

PROPOSTA SOPARS 

 LES CASTANYES 

 

Les castanyes és un aliment del grup 

dels fruits secs. Però amb la 

particularitat que en la seva composició 

té més aigua que la resta de fruits secs ( 

50% front un 6% ametlles, nous). Això li 

confereix unes característiques 

especials a l’hora de cuinar-les perquè 

ajuda a lligar els guisats alhora que 

dona un sabor suau. 

Les castanyes tenen menys greix que la 

resta dels fruits secs ( 3% front entre el 

40-50% ametlla, avellanes, nous). I per 

tant el valor calòric també és inferior ( 

180 Kcal/100 grams i les ametlles 600 

Kcal/100 grams) 

El nutrient principal són els hidrats de 

carboni d’absorció lenta i fibra. A més de 

minerals com calci, magnesi, potassi i 

menys sodi.  

 

• Sopa de galets 

 

• Costelles de xai amb 

patates 

 

• Iogurt amb verdures 

• Menestra de verdures 

 

• Bacallà amb tomàquet 

 

• Macedònia de fruites 

• Graellada de verdures 

 

• Aletes de pollastre amb 

enciam, pastanaga i 

remolatxa 

• Iogurt 

• Crema de carbassa 

 

• Rap al forn amb 

rodanxes de tomàquet 

 

• Fruita fresca 

 

 

FESTA 

• Sopa d’au i estrelles 

 

• Mero amb enciam i 

tomàquet 

 

• Fruita fresca 

• Verdura vapor 

 

• Llibrets de llom i 

tomàquet d’amanir 

• Macedònia de fruita 

 

• Sopa de pasta 

• Broxetes de rap i 

llagostins amb enciam, 

pastanaga i blat de moro 

• Iogurt amb fruita fresca 

• Llenties amb pastanaga 

 

• Calamarcets a la planxa 

 

• Rodanxes de kiwi i 

taronja 

• 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 

• Espinacs amb panses i 

pinyons 

 

• Perca al forn amb 

tomàquet 

• Rodanxes de pinya 

• 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 

 

• Saitons arrebossat amb 

enciam 

• Rodanxes de taronja 

amb sucre 

• Sopa d’estrelles 

 

• Llom a la planxa amb 

albergínia i carbassó 

 

• Iogurt 


