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MENÚ SALUDABLE
#quedatacasa #quedateencasa #stayathome

3 PASSOS PER DISSENYAR EL TEU

1
Dissenya el dinar o el sopar seguint la fórmula del plat saludable

Verdures
Tomàquet, pastanaga, 
cogombre, endívia, ruca, 
espinacs, bledes, carxofes, 
bròquil. Fresques, cuites, al forn 
o saltades. En purés o cremes, 
escalivades, en samfaina, etc.

• 5 dies (de dilluns a divendres) i 2 àpats = 10 menús
• 10 preparacions de verdures, 10 de proteïnes i 10 d’hidrats de carboni
• No han de ser totes diferents!
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Proteïna
Carns (preferentment magres: pollastre, 
gall dindi, conill), peixos, enllaunats (bonítol, 
sardines, verat, musclos), ous, lactis, llegums
(en guisats, potatges, humus), hamburgueses 
o mandonguilles casolanes de llegum o soja, 
tofu, seitan, soja texturitzada, etc.

Hidrats de carboni
Cereals integrals (pa, arròs 
pasta, cuscús, etc.), quinoa, 
fajol, etc. Patates i moniato.
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Amanida tricolor 
(tomàquet, 

pebrot, mongeta 
blanca cuita 

i arròs integral)

Crema 
de verdures, 

moniato al forn 
i llom a la planxa

Crudités, 
pollastre 

amb curri 
i arròs integral

Crema 
de verdures, 

hamburgueses de 
llenties i formatge, 

i pa integral

Quinoa 
mediterrània 

(quinoa, verdura 
variada, formatge 

i nous)

Mongetes 
tendres cuites, 
cuscús i salmó 
a la papillota

Verdures 
al forn, truita 

amb formatge 
i pa integral

Mongetes 
tendres cuites, 

cuscús i lluç 
a la planxa

Verdures al forn, 
un ou escalfat 

i pa integral

Pizza 
(base de coliflor) 

amb verdures 
i mozzarella, i una 

amanida verda

Pots cuinar algunes preparacions per endavant i duplicar les quantitats
• 3 de verdures (en tindràs per a 6 dies): mongetes tendres cuites, purés i verdures al forn
• 2 d’hidrats de carboni (en tindràs per a 4 dies): arròs integral i cuscús
• 1 de proteïnes (en tindràs per a 2 dies): pollastre guisat o hamburgueses vegetals
* Conserva-les dos o tres dies a la nevera o congela-les.

* No és una planificació personalitzada. És un exemple per a una persona sana. Per a més informació, consulteu un professional. 

Planifica els menús seguint la fórmula del plat saludable

DimartsDilluns Dijous Divendres

• Recorda: per postres, fruita i, per beure, aigua!
• El cap de setmana segueix el mateix esquema, 

però pots fer un menú més festiu!


