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4 
Plat: Broccoli, PDT, jambon 
Món chính : Bông cải xanh, 
khoai tây, dăm bông 
 
Dessert : fruit du dragon 
Tráng miệng: thanh long 
 
Goûter : Salade de fruits 
Ăn xế : Xà lách trái cây 

5 
Plat : vermicelles de riz, susu, Cải 
bẹ trắng, boeuf  
Món chính : Bún, su su, cải bẹ 
trắng, thịt bò 
 
Dessert : compote 
Tráng miệng: trái cây xay 
 
Goûter : Mangue 
Ăn xế : Xoài 

6 
Plat : Légumes du pot au feu, PDT, 
bœuf 
Món chính : Rau củ hầm, 
khoai tây, thịt bò 
 
Dessert: Banane 
Tráng miệng: Chuối  
 
Goûter : Pomme 
Ăn xế : Táo 

7 
Plat Plat : Potiron, oignon, pâtes et 
omelette. 
Món chính : Bí đỏ, nui, trứng 
chiên 
 
Dessert : pastèque  
Tráng miệng: dưa hấu 
 
Goûter : Raisins 
Ăn xế : Nho 

8 
Plat : Choux, riz, poisson  
Món chính : bắp cải, cơm và 
cá 
 
Dessert : Kiwi 
Tráng miệng: Kiwi 
 
Goûter : Fruit de dragon 
Ăn xế : Thanh Long 
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11 
Plat : Chou fleurs, PDT- chipo 
Món chính bông cải, khoai 
tây,chipo 
 
Dessert : Pamplemousse 
Tráng miệng: Bưởi 
 
Goûter : Mangue 
Ăn xế : Xoài 

12 
Plat : Carottes, PDT, bœuf 
Món chính : cà rốt, khoai tây,  
 
Dessert : Kiwi 
Tráng miệng: Kiwi 
 
Goûter : Pommes 
Ăn xế : Táo 

13 
Plat : pâtes, haricots verts, tomates 
et jambon 
Món chính : đậu cô ve, cà 
chua và jambon 
 
Dessert : Banane 
Tráng miệng: Chuối  
 
Goûter : poire 
Ăn xế : Lê 

14 
Plat : Courgettes, tomates, nouilles 
et porc. 
Món chính : bí ngòi, cà chua, 
mì và thịt heo 
 
Dessert : mangue 
Tráng miệng: Xoài 
 
Goûter : Banane 
Ăn xế : Chuối 

15 
Plat : Légumes de la Basquaise, 
poulet, riz 
Món chính : rau của món 
chính, gà, cơm 
 
Dessert : Yaourt 
Tráng miệng: Yaourt 
 
Goûter : Papaye 
Ăn xế : Đu Đủ 
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18 
Plat : Epinards – pâtes- Poisson 
Món chính : Rau mùng tơi – mì 
– cá 
 
Dessert : Ananas 
Tráng miệng: Thơm 
 
Goûter : Pastèque 
Ăn xế : dưa hấu 

19 
Plat : Brocoli, pdt, bœuf.  
Món chính : bông cải xanh, 
khoai tây, thịt bò 
 
Dessert : pastèque  
Tráng miệng: dưa hấu 
 
Goûter : Pomme 
Ăn xế : Táo 

20 
Plat : légumes du ragout, riz, poulet 
Món chính : Ra-gu rau, cơm và 
thịt gà 
 
Dessert : fruit du dragon 
Tráng miệng: thanh long 
 
Goûter : Poire 
Ăn xế : Lê 

21 
Plat : légumes de ratatouille, PDT, 
omelette  
Món chính : Rau củ hầm 
ratatouile , khoai tây, trứng 
chiên 
 
Dessert : yaourt (sans sucre) 
Tráng miệng: Yaourt không 
đường 
 

Goûter : Mangue 
Ăn xế : Xoài 

22 
Plat : Haricots verts, riz porc 
Món chính : Đậu cô ve, cơm và 
thịt heo 
 
Dessert : pomme 
Tráng miệng: táo 
 
Goûter : Fruit de dragon 
Ăn xế: Thanh Long 
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25 
Plat : Carottes, oignions Patate 
douce, jambon 
Món chính : cà rốt, hành tây, 
khoai lang, jambon 
 
 
Dessert : fruit du dragon 
Tráng miệng: thanh long 
 
Goûter : Banane 
Ăn xế : Chuối 

26 
Plat : Poireaux, tomates, Riz, boeuf 
Món chính: hành boa-rô, cà 
chua, cơm và thịt bò 
 
Dessert : Pomme  
Tráng miệng: Tao 
 
Goûter : fruit du dragon 
Ăn xế : Thanh Long  

 

27 
Plat : petits pois, haricots verts, riz 
et porc  
Món chính : đậu Hòa lan, đậu 
cô ve, cơm và thịt heo 
 
Dessert : mangue 
Tráng miệng: Xoài 
 
Goûter : Salade de fruits  
Ăn xế : Xà lách trái cây không 
đường 

 

28 
Plat : légumes du curry poisson  
Món chính : Cà ry cá 
 
Dessert : poire 
Tráng miệng: Lê 
 
Goûter : Fruit de dragon 
Ăn xế : Thanh Long 

29 
Plat : Légumes de la poêlée poulet 
PDT 
Món chính Rau củ xào thịt gà 
 
Dessert : Banane 
Tráng miệng: Chuối 
 
Goûter : ppamplemousse 
Ăn xế : Bưởi 



 
Quantité à prévoir : 8 bébés/jour 

Số trẻ : 8 trẻ nhỏ/ngày 
 

Les quantités de protéines à prévoir  
Lượng proteine cần thiết 

 
 
 

Age / Độ tuổi Viande - Poisson / Thịt cá Œuf / Trứng 

Entre 6 et 12 mois 
Từ 6 đến 12 tháng 

10g soit 2 cuillères à café 
10g hoặc 2 muỗng cà phê 

1/4 d’œuf dur 
¼ trái trứng 

Entre 12 et 24 mois  
Từ 12 đến 24 tháng 

20g soit 4 cuillères à café 
20g hoặc 4 muỗng cà phê 

1/4 d’œuf dur 
¼ trái trứng 

Entre 24 et 36 mois 
Từ 24 đến 36 tháng 

30g soit 6 cuillères à café 
30g hoặc 6 muỗng cà phê 

1/2 d’œuf dur 
½ trái trứng 

 


