
  
  

  

PROPOSTA DE BERENARS ESCOLA BRESSOL      
  

El berenar  més o menys a mitja tarda, entre el dinar i el sopar, es pot aprofitar per fer un petit 

àpat que complementi les racions alimentàries aportades per l’esmorzar, el dinar i el sopar. 

L’hora de berenar i la quantitat d’aliments consumits pot ser molt variable, i depèn, sobretot, 

de l’hora en què s’ha dinat i de la prevista per sopar, així com de l’activitat física que es faci al 

llarg de la tarda.   

  

Per berenar es poden oferir molts tipus d’aliments diferents, entre els quals cal prioritzar la 

fruita fresca, els farinacis integrals i els lactis.   

També és aconsellable la presència d’aigua en el berenar.   

   
La proposta de berenars, està pensada per oferir un servei a les famílies i haver de preocupar-

se dels berenars de cada dia dels infants, a part també pretenem agilitzar la feina de les 

educadores oferint el mateix berenar per tots els infants.  

  

Oferim una proposta de berenars saludables i equilibrats.  

  

Us oferim el servei de berenars pels infants de l’escola bressol que es queden a dinar cada dia, 

o pels que en volen fer ús esporàdicament.  

  

Cada dia s’enviaran els berenars amb els dinars.  

  
Berenar sòlid  
DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  

  

MAGDALENA  

I   

FRUITA  

  

  

ENTREPÀ DE  

VIENA AMB  

FORMATGE  

  

IOGURT AMB  

CERELAS/MUSLÍ  

  

  

ENTREPÀ DE  

VIENA AMB  

PERNIL DOLÇ  

  

FRUITA AMB  

BASTONETS O  

GALETES  

INTEGRALS  
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Berenar triturat  
DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  

  

POMA  

PLÀTAN  

SUC TARONJA  

  

  

IOGURT NATURAL  

  

POMA  

PERA  

SUC DE TARONJA  

  

IOGURT NATURAL  

  

PERA  

PLÀTAN  

SUC  TARONJA  

*La fruita la servim sense triturar.  

  

  

PREU BERENAR   

    1€ /dia /per infant 

 

  

  

  

  

  

Barcelona, 15 de juliol de 2020 
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