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Per esmorzar:
Consells!

A mig matí o
per berenar:

MENÚ
VEGÀ I DE TUPPER

Paella vegetal de quinoa 
amb verdures i llavors de 
carbassa

Lasanya vegetal de plàtan a 
la bolonyesa

Veggie rolls amb salsa de 
cacauet i arròs basmati 

Zoodles de carbassó amb 
bolonyesa vegana

Bol de cigrons torrats i 
búrgul amb kale, alvocat, 
ceba i nous

Arròs basmati amb bròcoli i 
espàrrecs
Tempeh de soja arrebossat 

Crema de carbassa i xia 
Patates al forn farcides de 
seitan i quinoa amb cheddar 
vegà i orenga

Hummus de cigrons amb 
bastonets de quinoa i xia 
Remenat de tofu amb 
tomàquets cirerols

Crema de llenties 
vermelles i quinoa
Pintxos de truita de patata 
i ceba sense ou i pebrot 
escalivat

Amanida caprese vegana
Pizza vegetal amb gruyère 
vegà i rodanxetes de tofu 
(tipus embotit)

Bol de iogurt de soja 
amb fruita seca activa-
da, fruita de temporada i 
llavors de lli molt

•  Suc de poma fuji

• Pa de kamut amb 
mousse vegetal 

• Cafè amb beguda de 
cànem

•  Amb aquest menú tens la possibilitat de fer un plat únic per prendre en bol o 
emportar-te de tupper al migdia i complementar-lo amb receptes senzilles per al sopar. 
Alguns els trobaràs a les nostres botigues, a punt per menjar!

•  Combinar llegums amb cereals integrals i llavors al llarg del dia t’ajudarà a obtenir 
proteïnes d’alt valor biològic. Alguns llegums, com el cigró o la soja (tofu, tempeh), així 
com cereals com la quinoa, contenen proteïna completa.

•  Les llavors oleaginoses com el lli, la xia i les nous són una bona font natural d’àcids 
grassos essencials omega-3; incorpora’ls diàriament a la teva alimentació per cuidar la 
ment i el cor.

•  És interessant complementar els teus àpats amb llevat nutricional. D’aquesta manera, 
afegeixes vitamines del grup B i minerals com el crom i el zinc, que bene�cien la pell, el 
sistema nerviós i regulen els pics de sucre.

* Descàrrega la recepta a la nostra web
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