
 

 

FESTA 

• ARRÒS SALTEJAT 

AMB VERDURES 

• SARDINES AL FORN 

• BOL DE POMA, PERA I 

RAÏM 

• LASSANYA DE 

VERDURES 

 

• GALL DINDI PLANXA 

AMB ENCIAM 

• IOGURT 

• CIGRONS AMB OLI I 

OU DUR 

• AMANIDA AMB 

FORMATGE FRESC, 

POMA I FRUITS SECS 

• MANDARINES 

• SOPA DE GALETS 

 

• XAI AMB PATATA 

PANADERA 

• IOGURT AMB 

FRUITES 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

PROPOSTA SOPARS 

 
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. 

• ARRÒS SALTEJAT 

AMB VERDURES 

• PA AMB TOMÀQUET I 

ANXOVES 

• FRUITA FRESCA 

• MENESTRA DE 

VERDURES 

• BACALLÀ AMB 

TOMÀQUET 

• MACEDÒNIA DE 

FRUITES 

• GRAELLADA DE 

VERDURES 

•  ALETES DE POLLASTRE 

AMB ENCIAM, 

REMOLATXA I 

PASTANAGA 

• IOGURT 

 

 

• PASTÍS DE TRUITES 

(ESPINACS, CEBA I 

PATATA) 

• ENCIAM, PASTANAGA 

I TOMÀQUET 

• IOGURT 

• CREMA DE 

CARBASSÓ, PORRO, 

MONGETA I CEBA 

• FILET DE VEDELLA 

AMB ENCIAM 

• FRUITA FRESCA 

• SOPA D’AU AMB 

ESTRELLES 

 

• MERO AMB ENCIAM I 

TOMÀQUET 

• FRUITA FRESCA 

• BRÒQUIL AL VAPOR 

• OU FERRAT AMB 

PATATES 

• MACEDÒNIA DE 

FRUITA 

• PURÉ DE LLEGUMS 

• CUES DE RAP AL 

FORN AMB RODANXES 

DE TOMÀQUET AMANIT 

• BOL DE POMA I KIWI 

• SOPA D’AU 

 

• LLOM PLANXA AMB 

ENCIAM 

 

• IOGURT 

• ARRÒS AMB PATATA, 

PORRO I PASTANAGA 

 

• CONILL ROSTIT I 

ENCIAM 

• FRUITA FRESCA 


