
-  Treballar per aconseguir un ús integral de
   productes naturals, frescos i ecològics de
   proximitat. 
-  Introduir aliments integrals complerts sense
   cap tipus de tractament. 
-  Tenir un control directe sobre la procedència
   de tots els productes i evitar intermediaris
   que carreguen marges, pressionen al petit
   productor i no aporten valor.
-  Fer una elaboració artesanal, diària i
   tradicional del dinar, sense precuinats ni
   productes industrials.
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Rics en antocianines.

Ajuden a prevenir l’envelliment prematur i són 
bons per la nostra memòria!
El Resveratrol, una antocianina que es troba a la 
pell del raïm, és un bon protector davant les 
malalties cardiovasculars i el càncer.

Les fruites de temporada poden ser: maduixes,
kiwi, poma, mandarina, taronja, pinya o plàtan

Les verdures de temporada poden ser: bledes,
carxofa, col, bròquil, carbassa, ceba, coli�or,
espinacs, porro i pastanaga

Els brous, guisats i arrebossats són casolans.

 

S P W B F O C

K M A T L D G

Per què introduïm el producte integral? 
Els productes integrals contenen un tipus de fibra que s’anomena “fibra dietètica”. No només la trobem en els aliments
integrals, sinó també en fruites, verdures i llegums. És una fibra vital per la nostra salut i aporta beneficis com la millora del 
trànsit intestinal, increment de la sensació de sacietat (i per tant evitem el risc d’una sobrealimentació) i a més és preventiu 
per problemes amb el colesterol dolent (una de les conseqüències de la diabetis) i malalties cardiovasculars. 

A Valors som ferms defensors dels productes reals, sense processar, i l’arròs, la pasta i els cereals (pa) blancs, no son més 
que el refinament d’aquest productes per eliminar la part externa (germen) per millorar-ne la conservació. Simplifiquem? :)   

Al·lèrgens

MENÚ LILA-ROSA
29 d’abril

Tastet mensual!
Xips d’espinacs!

JAUME I El Nostre 
Compromís

Menú
Lila-Rosa


