
Programa “Fit & Health”
Nom: 

Setmana 1



La teva llista de compres per la setmana:
llimones 4 1,50 €

ous 9 5,00 €

nous 34 4,00 €

ametlles pelades 30 4,00 €

nou de Brasil 7 2,00 €

anacards 4 0,50 €

coriandre deshidratada 10 g 2,00 €

taronja o mandarina 6 4,00 €

plàtan 6 3,00 €

porro 1 0,50 €

oli oliva verge extra (AOVE) 1 litre 5,00 €

té verd 1 2,50 €

té Rooïbos 1 2,50 €

té matcha en pols 1 9,00 €

xocolata pastissera 85% 1 2,50 €

cacau pur desgreixat 50 g 1,00 €

gingebre arrel	 1 1,00 €

pit de pollastre (175 g) 2 10,00 €

cúrcuma arrel 1 1,50 €

pebre 5 colors molinet 1 pot 2,50 €

arròs vermell o salvatge o integral 1 kg 4,59 €

canonges o brots verds 1 paquet 2,00 €

espinacs frescos - manat 1 1,00 €

llavors de carbassa 100 g 3,00 €

llavors de chia 50 g 1,00 €

llavors de fonoll 20 g 1,00 €

piment espelette 10 g 0,50 €

gomasio 10 g 0,50 €

tahina blanca o mostasa Dijon 1/2 pot 2,00 €

beguda avena (litre) 6 12,00 €

TOTAL per la setmana: 169,59 €

bolet fresc o shiitake 300 g 2,00 €

quinoa real o 3 colors 50 g 2,00 €

llet de coco llauna de 100 g 1 2,00 €

curri o pasta de curri normal o verd 10 g 0,50 €

sucre de coco 50 g 0,50 €

carbassó 3 4,00 €

ceba 2 1,00 €

alvocat 2 4,50 €

tomàquet cirerol (xerri) 200 g 3,00 €

espaguettis de carbassó o carbassó mig 1 3,00 €

carxofes 1 0,50 €

remolatxa crua 1 mitjana 1,00 €

llenties verdes 50 g 0,50 €

tomàquet natural pelat i triturat 1 pot petit 3,50 €

all cru 1 dent 0,50 €

pimentó dolç 1 0,50 €

remolatxa cuita 1 3,50 €

moniato mitjà 1 0,50 €

pastanaga crua 1 0,50 €

brou de peix (litre) 1 3,50 €

brou de verdures o pollastre (litre) 1 3,50 €

calamarsets o sepia 175 g 5,00 €

gambes mitjanes cuites i pelades 4 10,00 €

lluç o altre peix segons mercat 175 g 5,00 €

salmó salvatge o altre peix segons mercat 175 g 5,00 €

botifarra artesanal sense colorants (175 g) 1 5,00 €

bonítol en pot de vidre 1 4,50 €

sal ecològica iodada 10 g 1,50 €

farina d’espelta 100 g 0,50 €

llevat de forner 1 sobre 0,50 €

formatge Parmesà ratllat 25 g 0,50 €



12 🍕 Pizza IG baix

Ingredients: 

200 grams de farina integral, espelta o altre de 
baix IG amb o sense gluten 

1 pessic de sal ecològica 

1 sobre de llevat de forner ecològic 

10 cl d'aigua filtrada 

2 culleres soperes d'oli d'oliva, verge, extra 

Posar la farina en un bol de grans dimensions, la sal i el llevat, i aleshores l'aigua, i l'oli d'oliva en aquest ordre.


Amassar amb mà o amb una espàtula. Deixar reposar 1h.


Estendre sobre una placa on haurem passat una mica d'oli amb un pinzell.


Omplir la pizza en funció del gust: salsa tomàquet triturat natural, xampinyons, mozzarella, olives, tomàquets xerris, rúcula, carbassó,…


Posar al forn precalentat a 200ºC, de 15 a 20 minuts, CONTROLAR_LA !!




Espero que t’agradi, 
 fins la setmana que ve …


	12 🍕 Pizza IG baix

