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La manca de planificació, la pressa, la son, la 
mandra, menjar de camí a l’activitat extraescolar o 
a casa, o bé la gran oferta de productes 
ultraprocessats poden determinar les males 
eleccions a l’hora de berenar, esmorzar a mig 
matí o picar alguna cosa entre els àpats principals.

És important destacar que l’objectiu d’aquests 
moments d’snack no és només trencar el cuc o 
incrementar el rendiment i energia sinó de 
proporcionar nutrients que permetin mantenir 
la salut i benestar.

L’snack és una oportunitat per a complementar i 
ajustar els requeriments dietètics diaris1. Això és 
especialment rellevant durant la infància en què 
moltes vegades els àpats principals són 
insuficients i l’hàbit de menjar entre hores és 
habitual i agradable per ells. Per això millorar la 
seva qualitat és una estratègia eficaç per a 
sumar salut a través de la dieta dels nens i 
nenes.



Respectant la sensació de gana. 
L’acte de menjar l’ha de determinar la sensació de 
gana, no el rellotge o els costums.

Posant el focus en la qualitat i no en la quantitat.

Escollint aliments i no productes.

L’aigua és la millor opció com a beguda.

Combinant diferents grups d’aliments saludables.

Transportant-los en envasos reutilitzables.

Fent-ho en companyia sempre que puguem i que sigui 
un moment satisfactori emocionalment.

Quines opcions cal que evitem? 

Embotits o carns processades, galetes, brioixeria, postres 
làctiques, xocolata, cereals d’esmorzar ensucrats, snacks 
salats, etc.

Com ho fem?

Introducció



I arriba la gran pregunta,

què oferim doncs?
Triar aliments de diferents grups ens permet ajustar els 
requeriments dietètics diaris i construir un snack saludable.
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INTEGRALS
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A continuació us presentem 7 idees d’snacks* que sorprendran els 
vostres fills i filles. Són fàcils de preparar, econòmics, sostenibles 
amb el medi ambient i podeu readaptar-los amb els ingredients que 
més us agradin.

* És important adaptar les racions en 
funció de l’edat del nen/a, la sensació 
de gana i la despesa energètica.



Escalfem el forn a 180º C

Rentem els moniatos i els introduïm 
sencers al forn fins que estiguin tous 
(uns 45 minuts).

Un cop s’hagi refredat, retirem la pell.

Triturem tots els ingredients fins a 
aconseguir una textura ben cremosa. La 
cremositat augmenta si repetim el procés 
dues vegades.

Preparació:

● 150 g de moniato cuit al forn

● 20 g d’oli d’oliva verge extra

● 20 g de tahina torrada

● 200 g de cigrons cuits

● 1 grapat d’anacards o nous

● 75 ml d’aigua

● Comí

● Pimentó dolç

● Pimentó picant

● Sal iodada

Ingredients:

Podem utilitzar-lo com a farciment d’un entrepà o per sucar-hi bastonets de 
pa o d’hortalisses. 

Hummus de moniato



Barregem tots els ingredients i ho deixem 
reposar 40 minuts.

Col·loquem la barreja sobre un paper 
sulfuritzat i ho anem aplanant fins que 
quedi ben prima.

Fornegem a 140 ºC durant una hora 
(modalitat dalt i baix i si tenim l’opció 
d’aire, millor).

Treiem la safata i amb un ganivet 
dibuixem les porcions del format que 
vulguem sense arribar a tallar-les 
completament.

Tornem a fornejar fins que sigui ben 
cruixent (30-40 minuts 
aproximadament).

Preparació:

● 60 g de pipes de carbassa

● 60 g de lli mòlt

● 200 g de pipes de girasol

● 100 g de llavors de sèsam

● 500 ml d’aigua

● Espècies al gust

Ingredients:

Teula cruixent de llavors



Escalfem el forn a 180 ºC

Quan sigui calent, introduïm el moniato i 
la carabassa i ho fornegem 40 minuts o 
fins que sigui tou.

Rentem i ratllem el carbassó, la pell de la 
llimona i la taronja.

Rentem, pelem i ratllem la pastanaga.

Col·loquem tots els ingredients humits en 
un bol (carbassó, carbassa, pastanaga, 
moniato, ous, taronja, llimona i oli) i 
barregem.

Anem afegint la farina, la sal, les espècies 
i els gasificants a poc a poc.

Omplim els motlles de magdalenes o 
pastís amb la barreja.

Al forn 35 minuts a 180º C.

Comprovem si són cuites i ho deixem al 
forn amb la porta una mica oberta.

Preparació:

● 100 g  de farina d’espelta 100% 
integral

● 100 g de farina de blat 100% 
integral

● 4 sobre dobles de gasificant
● 25 g de carbassó 
● 120 g de carabassa 
● 25 g de pastanaga ratllada 
● 150 g de moniato 
● 3 ous
● 1 llimona
● 1 taronga
● 70 ml d’oli d’oliva verge extra
● 1/2 cullerada de postres de sal 

iodada
● Orenga (al gust)
● Pebre (al gust)

Ingredients:

Magdalenes de verdures



Escalfem el forn a 160º C, modalitat dalt i 
baix.

Trenquem i batem els ous fins a fer 
escuma.

Afegim la farina sense deixar de batre.

Ho aboquem sobre un paper sulfuritzat 
fent una capa ben prima.

Ho fornegem 10-12 minuts o fins que ho 
veiem cuit. 

Ho cobrim amb un altre paper sulfuritzat i 
li donem la volta per a fornejar l’altre 
costat uns minuts més.

Pelem, xafem l’alvocat i afegim l’oli.

Rentem, pelem i ratllem la pastanaga.

Retirem l’oli de la conserva.

Anem col·locant els ingredients sobre la 
placa d’ou i fem un rotllo.

Tallem les porcions al gust.

Preparació:

● 2 ous

● 1 cullerada sopera de farina.

● 1 cullerada mida cafè de vinagre 
(d’arròs, de poma o raïm blanc).

● 1/2 alvocat

● 2 cullerades soperes d’oli d’oliva 
verge extra

● Verat o bonítol en conserva (en 
oli d’oliva o al natural).

● Pastanaga ratllada

● Orenga (al gust)

● Pebre (al gust)

Ingredients:

Podeu farcir-lo del que més us 
agradi i conservar-ho cuinat a la 
nevera durant 2-3 dies.

Roll tricolor



Cuinem els pèsols al vapor i retirem 
l’aigua.

Col·loquem tots els ingredients en un 
processador i triturem.

Posem unes gotes d'oli d'oliva en una 
paella i amb un paper absorbent o pinzell 
repartim bé.

Quan sigui calenta aboquem una 
cullerada de la barreja i quan comenci a 
fer bombolles, li donem la volta i ho 
cuinem per l'altre costat.

Repetim el procés, tallem a triangles i 
muntem el sandvitx amb el farciment que 
més ens agradi. Ho escalfem altre cop, en 
una paella o torradora.

També podem cuinar la barreja 
directament en una sandvitxera o 
gofrera.

Preparació:

● 1 ou

● 300 g d’aigua

● 150 g de pèsols (frescos o 
congelats)

● 60 g de farina de civada integral

● 30 g de formatge feta

● 30 g de llet sencera

● 1 cullerada de postres de 
bicarbonat

● Oli d’oliva verge extra

Ingredients:

Podeu preparar la barreja, 
conservar-la a la nevera i cuinar-la 
l’endemà.

Sandvitx de pèsols



Pelem el plàtan.

Fonem la xocolata al bany maria o al 
microones uns segons.

Afegim l’oli a la xocolata i barregem.

Pintem el plàtan amb la xocolata.

Tallem a rodanxes.

Anem arrebossant les rodanxes sobre 
l’ametlla trossejada i els flocs de cereals.

Preparació:

● Plàtan

● 50 g de xocolata negre 85% 
cacau 

● 1 cullerada d’oli verge de coco o 
oliva verge extra

● Flocs d’espelta o blat 100% 
integral, quinoa inflada, blat de 
moro… )

● Ametlla trossejada

Ingredients:

Maki de plàtan, xocolata i espelta



Combineu formes i presentacions 
diferents.

Dueu a la carmanyola un escuradents per 
anar sucant les fruites a la crema 
d’ametlla.

Preparació:

● Del món de les fruites, trieu les 
que més us agradin.

● Crema d’ametlla o altre fruit sec 
(sense sucre ni altres 
ingredients afegits).

● Bastonets de fusta.

● Talladors de galetes de formes 
diferents.

Ingredients:

Festival de fruites



La Cristina González-Campins és periodista i graduada en 
Publicitat i Relacions Públiques. A més té formació universitària 
com experta en nutrició i salut.

Gaudeix conversant amb professionals de la salut, de la criança i 
de l’educació, així com llegint la darrera literatura científica. 
També la trobaràs visitant mercats, inventant receptes 
respectuoses amb la nostra salut i la del planeta i compartint 
fantasies amb els seus dos fills.

Col·labora amb diferents mitjans de comunicació per a 
normalitzar els hàbits saludables a la infància i empoderar a què 
les famílies omplin les seves llars d’aliments i moments 
beneficiosos.

Recentment ha liderat un estudi sobre la qualitat nutricional dels 
berenars de nens i nenes de 3 a 12 anys tractant d’esbrinar si 
actualment el berenar és l’àpat més descurat de la seva dieta. 

Juntament amb criar.cat decidim elaborar aquest ebook que 
esperem que us serveixi de guia perquè els berenars, esmorzars 
o altres moments d’snacks amb els petits siguin moments per a 
connectar, gaudir, descobrir i també mantenir un bon estat de 
salut.

Podeu trobar-la a:

@cgcampins

hola@cgcampins.com


