
 

 
 

MENÚ BASAL 
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DÍA 

 
1º PRATO 

 
2º PRATO 

 
SOBREMESA 

 
SUXERENCIAS CENA 

1 
 

Crema de calabacín Tortilla con tomate Iogur 
 

Empanada galega/ Froita 

2 Lentellas Pescada con salsa de 
gambas 

Froita Caldo galego/ Pavo á prancha/ Iogur 

3 
 

Arroz tres delicias San Xacobo  con 
ensalada 

Xeado Variñas de pescada con patacas e 
ensalada/ Froita 

6 Crema de cabaza Albóndegas con arroz Iogur Ensalada/ Rapante con arroz branco/ 
Froita 

7 Menestra de 
verduras 

Filete con patacas Froita Coello ó forno c/ arroz e guarnición/ 
Iogur 

8 Spaguttis con tomate Fogonero á prancha con 
ensalada 

Natilla chocolate Ensalada mixta/ Peixe prancha c/ 
patacas / Froita 

9 
 

Xudías con xamón Polo asado c/ patacas Froita Verduras á prancha/ Polo c/ arroz/ 
Iogur 

10 
 

Empanada Abadexo á  romana con 
ensalada 

Iogur Coliflor rebozada/ Xamón asado c/ 
patacas/ Froita 

13 Crema de verduras  Chuleta c/ensalada Iogur Tenreira cocida c/ patacas e guisantes/ 
Froita 

14 Macarróns con 
tomate 

Bacallau á portuguesa  Froita Coello ó forno c/ arroz e guarnición/ 
Iogur 

15 Fabada Milanesa de polo con 
ensalada 

Iogur Ensalada de pasta/ Lombo de porco á 
prancha/ Froita 

16 Sopa de pasta Pescada á prancha con 
cachelos 

Froita Crema de cenoria/Tortilla francesa c/ 
xamón cocido/ Iogur 

17 Lentellas Lombo ó forno con 
ensalada 

Pasteliño Pizza vexetal/ Froita 

20 Pure de cenorias Hamburguea c/patacas Froita Crema de cenoria/Tortilla francesa c/ 
xamón cocido/ Iogur 

21 Potaxe de 
garavanzos   

Salmón á prancha con 
ensalada 

Piña Ensalada de patata, pementos e atún/ 
Froita 

22 Arroz tres delicias Xamón asado con 
guarnición 

Froita Luras á romana c/ ensalada/ Iogur 

23 Sopa de pasta Pescada á prancha con 
ensalada 

Iogur Verduras á prancha/ Milanesa c/ 
patacas/ Froita 

24 Crema de verduras Tortilla de patacas con 
tomate frito 

Froita Espinacas con bechamel/ Xamonciños 
de pavo ó forno/ Iogur 

27 Menestra de 
verduras 

Guiso de tenreira Froita Ensalada/ Rapante con arroz branco/ 
Iogur 

28 Crema de calabacín Abadexo con ensalada Natilla Crema de verduras/Milanesa de polo c/ 
leituga/ Froita 

29 Espagettis con atún Polo asado con patacas Froita Ensalada templada de arroz, acelgas e 
xamón/ Iogur 

30 Lentellas Pescada en salsa verde 
con cachelos 

Iogur Tomate asado/ Peixe c/ pataca cocida/ 
Iogur 



 

 
 

31 Sopa de estrelas Albóndegas c/arroz Froita Berenxenas rebozadas/ Croquetas c/ 
ensalada tomate/Froita 

 

 
É tempada de ... Cogomelos 

 

Os cogomelos son alimentos cun baixo contido calorífico. Só conteñen 20 calorías por cada 100 

gramos grazas ao seu alto contido en auga. 

 

Conteñen ergosterol, unha substancia que se encontra nos tecidos vexetais e que pode transformarse 

en vitamina D. Grazas á acción do sol, o ergosterol convértese en provitamina D2 e no organismo, en 

concreto no ril onde se producen as formas activas da vitamina D. Favorecen a absorción de calcio e 

fósforo, o que contribúe á mineralización de ósos e dentes. 

 

Os cogomelos presentan boas cantidades de vitaminas do grupo B. En concreto, destaca a súa 

achega de vitaminas B2 e B3, ademais de ser fonte dalgúns minerais como iodo, potasio e fósforo. 

 

A vitamina B2 ou riboflavina relaciónase coa produción de anticorpos e de glóbulos vermellos, 

participa na produción de enerxía e no mantemento do tecido epitelial das mucosas. 

 

A vitamina B3 ou niacina axuda no aproveitamento dos hidratos de carbono, graxas e proteínas, na 

produción de hormonas sexuais e na síntese de glicóxeno, a principal reserva de enerxía en forma de 

hidratos de carbono no fígado e nos músculos do organismo. Ademais, xoga un papel importante no 

crecemento. 

 

O iodo intervén nos procesos de crecemento, ademais de ser un mineral indispensable para o bo 

funcionamento da glándula tiroide, que regula o metabolismo. 

 

O potasio é un mineral necesario para a transmisión e xeración do impulso nervioso e para a 

actividade muscular normal, ademais de intervir no equilibrio de auga dentro e fóra da célula. 

 

O fósforo ten unha importante función estrutural porque forma parte de ósos e dentes e axuda 

ademais en procesos de obtención de enerxía. 

 


