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           + 18 mesos 

 
El segon plat tindrà sempre una mica d’amanida verda  

Amanides amb verdures de temporada: enciam, tomàquet, pastanaga, cogombre, remolatxa, llavors...  

Peix: lluç, cassó, verat, bacallà...  

En els aliments per a lactants i infants petits no s’hi ha d’afegir sucre, mel ni edulcorants 

Fruita de temporada: kiwi, pera, pruna, raïm, poma, plàtan...  

 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
   1 2 3 4 

 

 

Crema de carbassó 

Pollastre al forn amb 

patates  

Fruita de temporada 

Arròs tres delícies 

Filet de peix amb tomàquet  

Fruita de temporada  

Patata i mongeta tendra 

Fricandó de vedella 

Fruita de temporada 

 

Macarrons amb formatge 

Bacallà amb salsa de cítrics 

Fruita de temporada  

7 8 9 10 11 

Arròs amb xampinyons 

Llom amb verdures 

Iogurt natural  

 

Empedrat de mongetes 

Peix blanc al forn amb 

tomàquets 

Fruita de temporada 

Amanida freda d’espirals 

Truita d’espinacs 

Fruita de temporada 

 

Minestra de verdures 

Pastís de peix blau 

Fruita de temporada 

Gaspatxo suau 

Pollastre al forn amb verdures 

Fruita de temporada 

14 15 16 17 18 

Crema de porros 

Pollastre amb samfaina 

Compota de fruita 

 

Arròs amb pastanaga i 

carbassó 

Mandonguilles amb pèsols 

Fruita de temporada 

Coca d’escalivada 

Peix blanc amb patata i 

ceba 

Fruita de temporada  

Espagueti amb tomàquet i 

ceba 

Fritata de tomàquets i bledes 

Iogurt natural 

Cigrons amb verdures 

Gall d’indi a la jardinera  

Fruita de temporada 

21 22 23 24 25 

Macarrons a la bolonyesa  

Ou farcits 

Fruita de temporada 

Crema de pèsols 

Bacallà amb samfaina 

Fruita de temporada 

Llenties amb verdures 

Pollastres amb poma i patata 

Fruita de temporada 

 

Amanida complerta 

Arròs amb peix 

Iogurt natural 

Verdures al forn 

Hamburguesa amb mongetes 

tendres 

Fruita de temporada  

28 29 30 31  

Mongeta tendra, patata i 

cigrons saltejats 

Vedella amb salsa de 

piquillo i carbassó al forn 

Fruita de temporada 

Pisto de verdures gratinat 

Cuixetes de pollastre 

rostides 

Fruita de temporada 

Amanida de pasta verda 

Peix blanc amb verdures al 

forn 

Fruita de temporada 

Crema de llenties amb 

pebrot i tomàquet 

Broquetes de gall d’indi amb 

patata al forn 

Fruita de temporada   
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10 – 18 mesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segon plat tindrà sempre una mica d’amanida verda  

Amanides amb verdures de temporada: enciam, tomàquet, pastanaga, cogombre, remolatxa, llavors...  

Peix: lluç, cassó, verat, bacallà...  

En els aliments per a lactants i infants petits no s’hi ha d’afegir sucre, mel ni edulcorants 

Fruita de temporada: kiwi, pera, pruna, raïm, poma, plàtan... o compotes sense sucre ni aditius 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
 1 2 3 4 

 

 

Crema de carbassó amb 

pollastre 

Fruita de temporada 

Sèmola d’arròs amb 

pèsols, pastanaga i peix 

blanc 

Fruita de temporada 

Puré de patata, mongeta 

tendra i cigrons 

Fruita de temporada 

Crema de coliflor amb 

bacallà 

Fruita de temporada 

7 8 9 10 11 

Puré de pastanaga, 

carbassa i llom de porc 

Iogurt natural 

 

Crema de mongetes 

seques amb lluç 

Fruita de temporada 

 

Sèmola de blat de moro 

amb carbassó, porro i ou 

Fruita de temporada 

Puré de verdures verdes 

amb verat 

Fruita de temporada 

Puré de patata i 

pastanaga amb pollastre 

Fruita de temporada 

14 15 16 17 18 

Crema de porros amb 

pollastre  

Fruita de temporada 

 

Sèmola d’arròs amb 

pastanaga, carbassó i 

llenties 

Fruita de temporada 

Puré de patata i pèsols 

amb peix blanc 

Fruita de temporada 

Crema de coliflor i 

carbassa amb ou 

Iogurt natural 

Puré de cigrons, ceba, 

mongeta tendra i gall 

d’indi 

Fruita de temporada 

  21 22 23 24 25 

Puré de mongeta tendra, 

ceba i patata amb ou  

Iogurt natural 

Crema de pèsols amb 

bacallà 

Fruita de temporada 

Puré de patata i poma 

amb pollastre 

Fruita de temporada 

Sèmola d’arròs amb 

mongeta tendra, 

carbassó i peix blanc 

Fruita de temporada 

Puré de verdures de 

temporada al forn amb 

cigrons 

Fruita de temporada 

28 29 30 31  

Puré de mongeta tendra i 

cigrons amb pollastre  

Fruita de temporada 

Crema d’albergínia amb 

mongeta blanca 

Fruita de temporada  

Sèmola amb pèsols i peix 

blanc 

Fruita de temporada 

Crema de llenties amb 

gall d’indi 

fruita de temporada 

 


