
• Crema de llegums

• Llom planxa amb
amanida
• Rodanxes de taronja

• Macarrons amb
tomàquet

• Sardines

• Macedònia de fruita

• Sopa de galets i 
mandonguilletes

• Ou dur amb tomàquet
• Iogurt

• Verdura vapor

• Salsitxes de pollastre

• Plàtan amb mandarines

• Espaguetis amb
tomàquet
• Calamars saltejats amb
cors de carxofa
• Fruita

ELS GREIXOS, LÍPIDS
Els greixos o lípids, juntament amb les proteïnes i els hidrats de carboni, són els nutrients energètics que es troben en els aliments. En una 
dieta equilibrada, es recomana que entre el 25-30% de l’energia provingui dels greixos.
Els greixos són indispensables pel nostre organisme, ja que desenvolupen unes funcions vitals com és regular la temperatura corporal,  
transportar  les vitamines liposolubles, forma part de hormones, entre altres.

CLASSIFICACIÓ
Es poden classificar en dues formes, en funció del seu estat. Quan són líquids els anomenem greixos i quan són líquids els anomenem olis. 
També els classifiquem segons la seva estructura química en àcids grassos saturats, monoinsaturats i polinsaturats. 
Els greixos i olis es poden trobar en els aliments de manera natural, com en la carn, en el peix, en l’alvocat, en les llavors. O bé afegits
durant el procés d’elaboració com és el cas dels fregits ( snacks, brioixeria, precuinats) 

ESCOLA POMPEU 
FABRA

PROPOSTA SOPARS

QUÈ ÉS EL  COLESTEROL
És un greix indispensable pel
funcionament del nostre cos. El 
colesterol que tenim prové tant
del que fabrica el propi
organisme, com el dels aliments
que consumim. Tot i que 
normalment es parla de 
colesterol total, existeixen dos 
tipus: el colesterol dolent ( LDL) i 
el colesterol bo (HDL). 
El colesterol el podem trobar de 
forma natural en aliments
d’origen animal, no en aliments
d’origen vegetal. 

• Crema de pastanaga

• Peix al forn amb patates

• Iogurt amb fruites

• Arròs amb llenties

• Enciam, oou dur i 
espàrrecs
• Rodanxes de pinya

• Braç de gitano amb
patata, tonyina i ou dur
• Enciam, pastanaga i 
tomàquet
• Fruita fresca

• Arròs amb gamnes
saltejades
• Llenguado a la planxa i 
amanida
• Bol de raïm, taronja i 
pera

• Menestra de verdures

• Pollastre guisat amb
ceba
• Iogurt amb fruites

• Crema de carbassa

• Xai amb enciam

• Fruita fresca

• Espirals amb tomàquet

• Peix blau fregit

• Fruita fresca

• Crema de porros

• Pernilets de pollastre 
amb enciam
• Macedònia de fruites

• Mongeta i patata vapor

• Pastís de truites (patata, 
espinacs i carbassó)
• Iogurt

• Sopa de peix amb arròs

• Rap al forn amb ceba

• Iogurt

• Sopa de peix

• Pit de pollastre 
arrebossat
• Iogurt amb fruites

• Amanida de tomàquet i 
formatge

• Salmó amb arròs
• Iogurt

FESTA

• Pèsols saltejats
• Filet de vedella a la 
planxa
• Rodanxes de pinya amb
sucre


