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dilluns:
Menú A

Arròs saltejat amb
verdures i truita.

Menú B

ta
De primer: Monge
.
ta
ta
pa
verda amb
la
De segon: Salmó a
uet.
planxa amb tomàq

dimarts:
Menú A

De primer: A
manida amb
pastanaga i bl
at de moro.
De segon: Pas
ta amb
xampinyons,
bonítol i tom
àquet.

Menú B

De primer: S
opa de piston
s.
De segon: Cu
ixes de polla
stre
i carbassó a la
planxa.

dimecres:
Menú A

De primer:
só.
Crema de carbas
a la planxa
De segon: Orada
forn.
amb moniato al

Menú B

De primer:
uet.
Arròs amb tomàq
de
De segon: Truita
anida.
am
b
am
formatge

Dos menú
casa prepasrpels petits de la
nutricionist ats per la nostra
a Andrea!*

Que la falt
ad
un impedim e temps no sigui
Amb aques ent per cuidar-los.
t
aportarem menú setmanal
tots els nu
trients
que necessi
te
mínim tem n dedicant el
ps a la cuin
a.
Volem que
ti
estar i gau nguis temps per
dir dels te
us.

EL TIP MENSUAL!

Comencem el mes de març, tot i que
suf icient perquè el nostre cos fabriqui tenim dies de sol, no és
la vitamina D que necessita,
així que durant l’hivern és important apo
l’alimentació. Aquest mes ens concentre rtar-la a través de
de vitamina D amb ous, peix blau i “làc m en augmentar el consum
tics” sencers.

dijous:
Menú A

De primer: Amanida amb
trossets de poma.
De segon: Truita a la
francesa i pa amb tomàquet.

Menú B

De primer: Spaguettis
amb verdures i sèpia
saltejats al wok.

divendres:
Menú A

Hamburguesa d’au
it
amb tomàquet aman
.
i patates bastó al forn

Menú B

al forn
De primer: Verdures
stanaga...)
(carxofa, carbassó, pa
francesa
De segon: Truita a la
.
i pa amb tomàquet

De postres:
iogurt amb
maduixes

*Andrea Juan Pons nutricionista de
Sorli Sport Col·legiada nºCAT000514

