
LLISTA DE LA COMPRA
PEL TEU REPTE SALUDABLE DE 5 DIES

- OLI D'LIVA VERGE EXTRA 
- ROMANÍ SEC
- JULIVERT FRESC
- ALLS
- CIBULET
- CURRY DULCE
- ORENGA SEC
- ALFÀBREGA FRESCA

- FORMATGE TENDRE (1 paquet)
- LLET o LIQUAT VEGETAL (1 tetrabrick)
- LLET DE COCO (1 llauna)

aliments 
amilacis- 3 CEBES BLANQUES grosses

- 1 CEBA MORADA o DE FIGUERES
- 1 PATATA mitjana
- TOMATES SECS (1 paquet)
- RÚGULA (1 bossa)
- 1 COGOMBRE
- RAVENETS (1 bossa) 
- 1 LLIMONA o LLIMA

verdures, fruites 
i tubercles conserves

vegetals
- GASPATXO (1 tetrabrick)
- MONGETES SEQUES (1 pot)
- OLIVES NEGRES (1 llauna)
- TÀPARES (1 pot petit)
- TOMATA TRITUDADA (1 llauna)
- PEBROTS PIQUILLO (1 pot)
 

aliments
proteics

- 3 OUS ecològics o camperols
- 1 FILET DE SALMÓ fresc o congelat
- TOFU DUR (1 bloc de 200 g)
- AMETLLES TORRADES (1 paquet)
- BONÍTOL EN OLI (1 llauna o pot)
- PIT DE POLLASTRE (1 unitat mínim)
- ESCOPINYES AL NATURAL (1 llauna)

- 

condiments  varislactis i
substituts

- PASTA INTEGRAL (macarrons o espaguetis)
- FÈCULA O FARINA DE CIGRÓ (1 paquet)
- ARRÒS TIPUS BASMATI (1 paquet)
- CRACKERS DE PA INTEGRAL (1 paquet)

CONSIDERACIONS SOBRE 
els ÀPATS DEL REPTE

Amb el curs t'aporto 6 menús: 3 per dinars i 3 més per sopars. Tots ells són
saludables i, t'asseguro que són molt apetibles; a més de ser de ràpida  elaboració.
Si hagués algun aliment que no es pot prendre, per al·lèrgia o altra contraindicació
patològica, substitueix-lo per altre similar. Si tens alguna aversió alimentària, et
recomano que no renuncïis a tenir-lo present en el menú. Inclou-lo, i prova-ho!



CONSIDERACIONS SOBRE 
el DESENVOLUPAMENT DEL REPTE

És cert que els esmorzars i els entre-hores són lliures. Però t'indico quins
tipus de begudes i productes no tenen cabuda a ells, com a mínim  durant el
desenvolupament d'aquest curs en format de repte. I, per a  notar resultats,
fes-me cas! 

Pel grup de WhatsApp et donaré accés a les receptes dels menús del dia 
 següent. Això t'anirà molt bé per si desitges elaborar-te'ls el dia abans, i tenir
llest el tupper per emportar-te'l al treball, o bé dines a casa molt justa de
temps.

Aquestes receptes estan en format de vídeu de curta duració (1 a 2  minuts),
especificant-se ingredients i els passos per a la seva elaboració. 

És molt important que cada dia visualitzis les videu-receptes i et cuinis.
També que vegis les classes online i realitzis les tasques d'auto-cura
proposades. Es tracta tot això d'eines que t'ajudaran a corregir el teu
enfocament alimentari. 

Comenta'm cada dia per WhatsApp què t'ha semblat les receptes, les teves
reflexions de les tasques i les explicacions de les classes online. El  fet
d'escriure-ho t'ajudarà a implicar-te i motivar-te per fer canvis. 

Estaria molt bé que, durant aquests dies, sumis una mica d'exercici; com
anar a  caminar uns quilòmetres. T'ajudarà també a perdre volum, juntament
amb els menús i recomanacions proposades. 

ELS menús que 
CUINAREM JUNTES

dimarts

dimecres

dijous

- POTATGE FRED A BASE DE TOMATA
- SALMÓ EXPRESS AL MICROONES

- CURRI DE POLLASTRE AMB ARRÒS
- AMANIDA VOLTEJADA D'ESCOPINYES

- LA MEVA SALSA PESTO AMB TOFU
- PIZZA RÀPIDA A LA PAELLA
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