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LLuunneess    MMAARRTTEESS  MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  JJUUEEVVEESS  VVIIEERRNNEESS  

  DDííaa  88  DDííaa  99  DDííaa  1100  DDííaa  1111  

  LLeenntteejjaass  eessttooffaaddaass  

  

CCrreemmaa  ddee  vveerrdduurraass  

  
MMaaccaarrrroonneess    bboollooññeessaa  

  

MMeenneessttrraa  IImmppeerriiaall  ccoonn          
jjaammóónn  

  

  

MMeerrlluuzzaa  rreebboozzaaddaa  ccoonn  
eennssaallaaddaa  

  

LLoommoo  ddee  SSaajjoonniiaa  ccoonn  
ppaattaattaass  ffrriittaass    

  

TToorrttiillllaa  ddee  aattúúnn  ccoonn  
eennssaallaaddaa  

  

FFiilleettee  ddee  ppoolllloo    ccoonn  
ppaattaattaass  ffrriittaass  

  

  FFrruuttaa  ddeell  ttiieemmppoo  
  

FFrruuttaa  ddeell  ttiieemmppoo  
  

FFrruuttaa  ddeell  ttiieemmppoo  
  

LLáácctteeooss  

  
DDííaa  1144  DDííaa1155  DDííaa  1166  DDííaa  1177  DDííaa  1188  

CCaanneelloonneess  ddee  aattúúnn  

  

VViicchhyyssssooiissee  

  

EEssppaagguueettiiss  ccaarrbboonnaarraa  

  

SSooppaa  ddee    ccoocciiddoo  

  

PPaattaattaass  aa  llaa  rriioojjaannaa  

  
AAllbbóónnddiiggaass  ccoonn  ppaattaattaass  

ffrriittaass  

  

TToorrttiillllaa  eessppaaññoollaa  ccoonn  
eennssaallaaddaa  

  

LLoommoo  aassaaddoo  ccoonn  ppaattaattaass  
ffrriittaass  

  

CCoocciiddoo  mmaaddrriilleeññoo  
ccoommpplleettoo  

      

LLiimmaannddaa  rreebboozzaaddaa  ccoonn  
eennssaallaaddaa  

      
LLáácctteeooss  

  
FFrruuttaa  ddeell  ttiieemmppoo  FFrruuttaa  ddeell  ttiieemmppoo  FFrruuttaa  ddeell  ttiieemmppoo  

LLáácctteeooss  

  
DDííaa  2211  DDííaa  2222  DDííaa  2233  DDííaa  2244  2255  

  
AArrrroozz  ttrreess  ddeelliicciiaass  

  

  
SSooppaa  ddee  ppiiccaaddiilllloo  

  

  
PPiizzzzaa  

  

  
CCrreemmaa  ddee  vveerrdduurraass  

  
GGuuiissoo  ddee  aattúúnn  

  
CCrrooqquueettaass  ddee  jjaammóónn  

ccoonn  ppaattaattaass  ffrriittaass  

  

SSoolloommiilllloo  ddee  cceerrddoo  ccoonn  
ppaattaattaass  aassaaddaass  

MMeerrlluuzzaa  rreebboozzaaddaa  ccoonn  
eennssaallaaddaa  

  

TTeerrnneerraa  aassaaddaa  ccoonn  
ppaattaattaass  ffrriittaass  

  

VViillllaarrooyy  ddee  jjaammóónn  ccoonn  
eennssaallaaddaa  

  
LLáácctteeooss  

  
FFrruuttaa  ddeell  ttiieemmppoo  FFrruuttaa  ddeell  ttiieemmppoo  FFrruuttaa  ddeell  ttiieemmppoo  

LLáácctteeooss  

  
DDííaa  2288  DDííaa  2299  DDííaa  3300      

  
FFaabbaaddaa  aassttuurriiaannaa  

  

  
VViicchhyyssssooiissee  

  

  
EEnnssaallaaddiillllaa  rruussaa  

  

    

TToorrttiillllaa  ddee  aattúúnn  ccoonn  
eennssaallaaddaa  

  

PPoolllloo  aassaaddoo  ccoonn  ppaattaattaass  
ffrriittaass  

  

PPoolllloo  VViillllaarrooyy  ccoonn  
eennssaallaaddaa  

  

    

LLáácctteeooss  

  
FFrruuttaa  ddeell  ttiieemmppoo  FFrruuttaa  ddeell  ttiieemmppoo        
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LLaa  rraacciióónn  aalliimmeennttiicciiaa  ccoonnttiieennee,,  eenn  llaass  pprrooppoorrcciioonneess  ddeebbiiddaass,,  llaass  ssuussttaanncciiaass  qquuee  eell  
oorrggaanniissmmoo  rreeqquuiieerree  ppaarraa  ssaattiissffaacceerr  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess  vviittaalleess..   

SSee  mmaannttiieenneenn  llaass  pprrooppoorrcciioonneess  aaddeeccuuaaddaass  nneecceessaarriiaass  eenn  uunnaa  ddiieettaa  eeqquuiilliibbrraaddaa::  4455  aall  6600%%  
ddee  hhiiddrraattooss  ddee  ccaarrbboonnoo  ((ccaalloorrííaass)),,  2200  aall  3355%%  ddee  llííppiiddooss  yy  1100  aall  1155%%  ddee  ccaalloorrííaass  aappoorrttaaddaass  ppoorr  llaass  
pprrootteeíínnaass..   

CCoonnttiieennee  llaa  ddiieettaa,,  aaddeemmááss  ccaallcciioo--pprrooppoorrcciioonnaaddoo  ppoorr  lleecchhee,,  yyoogguurr,,  lleegguummbbrreess  yy  hhuueevvooss;;  
YYooddoo,,  ppeessccaaddoo;;  hhiieerrrroo,,  vveerrdduurraass,,  lleegguummbbrree  yy  vviittaammiinnaass,,  ggrraacciiaass  aa  llaa  vvaarriieeddaadd  ddee  llooss  mmeennúúss  yy  eenn  
ccaannttiiddaadd  aaddeeccuuaaddaa..  

EEll  aappoorrttee  pprrootteeiiccoo  aanniimmaall  eess,,  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee,,  uunn  tteerrcciioo  ddeell  vveeggeettaall,,  ccoonn  llaass  vveennttaajjaass  
ddee  ttiippoo  mmeeccáánniiccoo  eenn  eell  aappaarraattoo  ddiiggeessttiivvoo  oo  qquuee  eessttoo  ccoonnlllleevvee..  

NNoo  hhaayy  aabbuussoo  ddee  aalliimmeennttooss  ddeemmaassiiaaddoo  ppuurriiffiiccaaddooss..  
  

  

MMaaddrriidd  aa  0011  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22002200  

  
SSuullffiittoo  

  
ppeessccaaddoo  

  
ssoojjaa  

  
mmoossttaazzaa  

  
ssééssaammoo  

  
mmoolluussccoo  

  
lláácctteeooss  

  
hhuueevvoo  

  
gglluutteenn  

  
ccáássccaarraass  ffrruuttooss  sseeccooss  

  
ccrruussttáácceeooss  

  
ccaaccaahhuueettee  

  
aappiioo  

  
aallttrraammuucceess  

  


