
La Pera
Vitamines i minerals destaquen

Efectes sobre l'organisme

La pera és una fruita amb molta aigua i poques calories (un 80% del pes és aigua, i 
100 grams de pera ens aporten unes 50 Kcal). A més, conté molta fibra soluble 

(uns 2,5 grams per 100 grams de fruita, en forma de pectina principalment), que té 
un efecte saciant i regulador intestinal. 

i per sopar

Vitamina A: 
La pera conté quantitats destaca-
des de provitamina A (2 mcg per 
100 grams) en forma de betacaro-
tè, que l‛organisme transformarà a 
vitamina A, la qual intervé en 
diverses funcions biològiques, com 
formació de determinades subs-
tàncies que formen part de la pell, 
els ossos, les mucoses, el sistema 
reproductiu i els pigments de la 
vista.

Vitamina C: 
Conté 5,2 mg per 100 grams de 
fruita, per darrere de les fruites 
més riques en aquesta vitamina 
(com ara la taronja, que en conté 
deu vegades més). De totes mane-
res no és una quantitat menysprea-
ble, i a més tenim peres a l‛estiu, 
que és precisament quan necessi-
tem aquest efecte antioxidant, 
molt necessari per protegir-nos.

Els efectes principals de la pera sobre l‛organisme depenen, sobretot, 
de si ha madurat al sol o no. Hi ha evidència científica que les peres 
madurades al sol es conserven més bé una vegada collides i, alhora, les 
qualitats i quantitats dels sucres i de les substàncies associades són 
més elevades.
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Fideus a la cassola amb 
sofregit de verdures variades 

i costella de porc
Rodanxa de caçó al forn 
amb salsa de tomàquet

Fruita del temps

Crema freda de carabassó,
 patata i porro amb oli d’oliva
 Llonganissa a la planxa amb 

amanida d’enciam i olives
Fruita del temps

Arròs cuit 
amb pastanaga, xampinyons 

i daus de pernil dolç 
Truita de patata i espinacs amb 

amanida d’enciam i brots d’alfals 
Iogurt La Fageda
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Amanida de llenties
 ecològiques amb blat de 
moro i daus de pernil dolç

Truita de patata i ceba 
amb enciam  i olives

Fruita del temps

Raviolis amb salsa 
de tomàquet

Croquetes de carn d’olla 
amb patates xips

Gelat

01 02

Amanida de llacets
 de pasta amb tomàquet, tonyina, 

 pastanaga i oli d’oliva
Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d’enciam i cogombre 
Fruita del temps

Empedrat de cigrons 
ecològics amb pebrot,

tomàquet i ou dur 
Filet de lluç al forn 

amb tomàquet natural
Fruita del temps

05 06

Espaguetis amb salsa 
de tomàquet, tofu i seità 

Salmó al forn amb salsa de 
ceba i porro

Fruita del temps

Vichyssoise amb patata, 
porro i oli d’oliva

Pernilet de pollastre 
al forn amb tomàquet

Fruita del temps

Llenties ecològiques 
guisades amb sofregit 

de porro, api, ceba i tomàquet
Cap de llom a la planxa 

amb enciam i olives
Fruita del temps

14 15 16Arròs a la cubana 
amb tomàquet i ou dur

Llom de lluç al forn 
amb xampinyons
Fruita del temps

Amanida de patata 
amb pebrot, tomàquet i tonyina 

Hamburguesa de conill a la 
planxa amb carabassó arrebossat 

Iogurt La Fageda
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Amanida d’arròs amb 
daus de truita, pastanaga i 

tonyina
 Bacallà arrebossat amb 

samfaina 
Fruita del temps

21Mongeta verda fina 
amb patates i oli d’oliva 

Hamburguesa de porc i vedella 
amb enciam i remolatxa 

Fruita del temps

Macarrons amb salsa 
de verdures i tomàquet

Pizza de pernil i formatge
Gelat i refresc de taronja

19 20

Nota: Els productes ecològics que 
s’utilitzen són tots amb certi�cat. 
Els arrebossats i empanats són tots 
casolans i fets al moment de cuinar.

Bones 
vacances!

Taronja, mandarina, cireres,
meló, préssecs, nectarina,

plàtan, kiwi i maduixes.

Rsipac 26.05017/cat 

Rgs 26.05074/T 

   ESCOLA PAU DELCLÒS 




