
RODA DE

 BERENARS A L' ESCOLA

 2021 (2 SETMANES)

Informació complementària:

* 2R HC. 2R DE FRUITA, EL GRAMATGE DEPENDRÀ DE LA FRUITA.(TAULES DE LES RACIONS D'HC DE LA FUNDACIÓN PARA LA DIBETIS)

GRUPS  

D'ALIMENTS

LACTIS (llet, iogurt, formatge) o 

BEGUDES VEGETALS (d'arròs, ametla, 

civada, soja, quinoa..., intentant triar una 

varietat amb poc sucre i enriquida amb 

calci)

FRUITA i/o FRUITS SECS i/o 

FRUITA DESSECADA

TAMBÉ PODEM  AFEGIR 

VEGETALS, LLEGUMS, 

LLAVORS I  EN OCASIONS 

QUALQUE EMBOTIT MAGRE

Iogurt amb flocs de civada i peça de fruita 

Batut de maduixes o taronja + plàtan i llet de civada + torrada de pa amb tomàtiga i oli o humus

ELS BERENARS PODEN ESTAR COMPOSTS PER 1, 2, 3 O 4 DELS PRINCIPALS GRUPS D'ALIMENTS QUE COMPONEN L'ESMORZAR 

Bastonets de pastanagó + coca (1,3,6,8,7,11)

1r ESMORZAR: CASA

ELS ESMORZARS HAN D'ESTAR COMPOSTS PELS GRUPS D'ALIMENTS QUE TENIU A CONTINUACIÓ:

FARINACIS (a base de cereals i  pseudocereals, 

preferentement integrals com pa, civada, quinoa, arròs, blat, 

blat de les índies)

EXEMPLES:

Llet amb cereals i peça de fruita 

Tassó de llet o beguda vegetal + torrada amb melmelada 

Reglament 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor. 14 AL·LÈRGENS numerats de l'1 al 14

Els menús s'adaptaran a les necessitats especials per al·lèrgies i/o intol·leràncies sempre que es presenti prescripció i informe mèdic.

*Menú sense greixos i astringent: pa blanc amb cuixot dolç (6) i oli o poma.

* SEMPRE ES DISPOSARÀ D'UNA OPCIÓ PER ALS AL·LÈRGICS O INTOLERANTS. CUINA SEMPRE TENDRÀ:  FRUITA, GALLETES ROSSELLONS (1,6,8), GALLETES MARÍA GULLÓN (6), PA  SENSE GLUTEN, IOGURT 

DE SOJA (6)

COM OBTENIR UN ESMORZAR SALUDABLE

DIJOUS

Crespells (1,3,7,8) (2R: 22,5g de crespell ( 1/2 crespell petit) + 200ml de 

llet desnatada o 1 iogurt)

Galletes de civada (1,3,7,6,11) + fruita de 

temporada o suc sense sucre afegit  o tassó de 

llet* s'elaborarà coca casolana de taronja amb «maizena» i ou (3) per a casos d'al·lèrgia i 

intolerància a 1,6,8,7 i 11. (mirau altres opcions a inf.complementària)

* sempre hi haurà galletes maria sense lactosa ni gluten (6) i galletes 

Rossellons sense lactosa (1,6,8)

DIVENDRES

Galletes de civada (1,3,7,6,11) + fruita de temporada o 

suc sense sucre afegit  o tassó de llet (2R; 1 galleta de 15g + 

200ml de leche desnatada o 1R de fruta o 100ml de zumo)

Bastonets de formatge (7) + Quelitas (1,7,11)

* sempre hi haurà galletes maria sense lactosa ni gluten (6) i galletes Rossellons sense 

lactosa (1,6,8)

* sempre hi haurà galletes maria sense lactosa ni gluten (6) i galletes 

Rossellons sense lactosa (1,6,8) + fruita o iogurt de soja (6)

 * sempre es disposarà de pa sense gluten per a casos d'al·lèrgia i intolerància 

a 1 i de cuixot o un altre embotit per als casos de 7.

DIMECRES

Pa amb oli (1)  de formatge (7) (2R: 40g de pa integral + 25-40g de 

formatge  baix en greix) Fruita de temporada + ametlles o llet d'ametlla (8)
 * sempre es disposarà de pa sense gluten  per a casos d'al·lèrgia i intolerància a 1 i de 

cuixot o un altre embotit per als casos de 7.

* sempre hi  haurà una altra opció als fruits secs com Quelitas  (1,7,11), 

galletes María Gullón (6)  o galletes Rossellons (1,6,8)SEMANA 2

DILLUNS

Bastonets de formatge (7) + Quelitas (1,7,11) (2R, 3 quelitas 

integrals de 10g + 25-40g de formatge baix en greix)

Coca de trempó (1,6,8,3)

* sempre hi haurà galletes maria sense lactosa ni gluten (6) i galletes Rossellons sense 

lactosa (1,6,8), fruita o iogurt de soja (6)

* s'elaborarà coca casolana de taronja amb «maizena» i ou (3) per a casos 

d'al·lèrgia i intolerància a 1,6,8,7 i 11. (mirau altres opcions a 

inf.complementària)

DIMARTS

Fruita de temporada + llet d' ametlles (8) (2R: 1,5R de fruita + 

200ml de llet d'ametlles) Pa amb oli (1)  de formatge (7)
* sempre hi  haurà una altra opció als fruits secs com Quelitas  (1,7,11), galletes María 

Gullón (6)  o galletes Rossellons (1,6,8)

DIJOUS

Pa amb oli (1) de cuixot (6) 

* s'elaborarà coca casolana de taronja amb «Maizena» i ou (3) per a casos d'al·lèrgia i 

intolerància a 1,6,8,7 i 11. (mirau altres opcions a inf.complementària)

* sempre es disposarà de pa sense gluten per a casos d'al·lèrgia i intolerància 

a 1 i de formatge o un altre embotit sense 6.

DIVENDRES

Entrepà (1) de «nocilla» (7,8,6) o paté de porc (1,7,6,3) 

o sobrassada (12) (2R: 40g de pa integral)
Iogurt (7) + plàtan

* sempre es disposarà de pa sense gluten per a casos d'al·lèrgia i intolerància a 1 * hi haurà iogurt de soja (6) per als casos d'al·lèrgia i intolerància a 7

Pa amb oli (1) de cuixot (6) (2R: 40g de pa integral)
Bastonets de formatge (7) + fruita de 

temporada
* sempre es disposarà de pa sense gluten per a casos d'al·lèrgia i intolerància a 1 i de 

formatge o un altre embotit sense 6.

* sempre hi haurà galletes maria sense lactosa ni gluten (6) i galletes 

Rossellons sense lactosa (1,6,8)

DIMECRES

Iogurt (7) + plàtan (2R:125g iogurt descremat+ 50g de plàtan o 100g de 

poma)

* hi haurà iogurt de soja (6) per als casos d'al·lèrgia i intolerància a 7 * s'elaborarà coca casolana de taronja amb «maizena» i ou (3) per a casos 

d'al·lèrgia i intolerància a 1,6,8,7 i 11. (mirau altres opcions a 

inf.complementària)

Entrepà (1) de "nocilla" (7,8,6) o paté de porc 

(1,7,6,3) o sobrassada (12)

Bastonets de pastanagó + coca (1,3,6,8,7,11) (2R; 100g de 

bastonts de poma + 20g de coca)

INFANTIL PRIMARIA

SEMANA 1

DILLUNS

Bastonets de formatge (7) + fruita de temporada (2R de 

fruita + 25-40g de formatge  baix en greix)

* sempre hi haurà galletes maria sense lactosa ni gluten (6) i galletes Rossellons sense 

lactosa (1,6,8)

* sempre es disposarà de pa sense gluten per a casos d'al·lèrgia i intolerància 

a 1

DIMARTS



RUEDA DE

 MERIENDAS EN LA ESCUELA

 2021 (2 SEMANAS)

Bastoncitos de zanahoria + coca (1,3,6,8,7,11)

Información complementaria:

* 2R HC. 2R DE FRUTA, EL GRAMAGE DEPENDRÁ DE LA FRUTA.(TAULES DE LES RACIONS D'HC DE LA FUNDACIÓN PARA LA DIBETIS)

GRUPOS DE 

ALIMENTOS

LÁCTEOS (leche, yogur, queso) o 

BEBIDAS VEGETALES (de arroz, 

almendra, avena, soja, quinoa, etc 

intentando escoger una variedad con poco 

azúcar y enriquecida en calcio)

FRUTA y/o FRUTOS SECOS 

y/o FRUTA DESECADA

TAMBIÉN PODEMOS AÑADIR 

VEGETALES, LEGUMBRES, 

SEMILLAS Y EN OCASIONES 

ALGÚN EMBUTIDO MAGRO

MIERCOLES

MARTES

LUNES

SEMANA 2

* siempre se dispondrá de pan sin gluten  para casos de alérgia e intoleráncia 

a 1

"Pa amb oli (1)" de jamón york (6) 

* siempre se dispondrá de pan sin gluten  para casos de alérgia e intoleráncia 

a 1 y de queso u otro embutido sin 6.

* se elaborará coca casera de naranja con maicena y huevo (3) para casos de 

alérgia e intoleráncia a 1,6,8,7 y 11. (mirar otras opciones en 

inf.complementaria)

* siempre habrá galletas maría sin lactosa ni gluten (6) y galletas rossellón sin lactosa 

(1,6,8)

* se elaborará coca casera de naranja con maicena y huevo (3) para casos de alérgia e 

intoleráncia a 1,6,8,7 y 11. (mirar otras opciones en inf.complementaria)

* se elaborará coca casera de naranja con maicena y huevo (3) para casos de 

alérgia e intoleráncia a 1,6,8,7 y 11. (mirar otras opciones en 

inf.complementaria)

* siempre habrá galletas maría sin lactosa ni gluten (6) y galletas rossellón sin lactosa 

(1,6,8) + fruta o yogur de soja (6)

* siempre habrá otra opción a los frutos secos como quelitas (1,7,11),galletas maría gullón 

(6)  o galletas rossellón (1,6,8)

MIERCOLES

* siempre se dispondrá de pan sin gluten  para casos de alérgia e intoleráncia a 1

VIERNES

"Pa amb oli (1)"  de queso (7)

Coca de trampó (1,6,8,3)

SEMANA 1

* habrá yogur de soja (6) para los casos de de alérgia e intoleráncia a 7

LUNES
* siempre habrá galletas maría sin lactosa ni gluten (6) y galletas rossellón sin lactosa 

(1,6,8)

* siempre se dispondrá de pan sin gluten  para casos de alérgia e intoleráncia a 1 y de 

queso u otro embutido sin 6.

MARTES
Palitos de queso (7) + fruta de temporada

* siempre habrá galletas maría sin lactosa ni gluten (6) y galletas rossellón sin 

lactosa (1,6,8)

Yogur (7) + plátano

Bastoncitos de zanahoria + coca (1,3,6,8,7,11) (2R; 100g de 

bastoncitos de manzana + 20g de coca)

Palitos de queso (7) + quelitas (1,7,11)

* siempre se dispondrá de pan sin gluten  para casos de alérgia e intoleráncia 

a 1 y de jamón u otro embutido para los casos de 7.

* siempre habrá otra opción a los frutos secos como quelitas (1,7,11),galletas 

maría gullón (6)  o galletas rossellón (1,6,8)

* siempre habrá galletas maría sin lactosa ni gluten (6) y galletas rossellón sin 

lactosa (1,6,8)

Fruta de temporada + leche de almendras (8) (2R: 1,5R de 

fruta + 200ml de leche de almendras)

"Pa amb oli (1)"  de queso (7) (2R: 40g de pan integral + 25g-40g de 

queso bajo en grasa)

Crespells (1,3,7,8) (2R: 22,5g de crespell ( 1/2 crespell petit) + 200ml de 

leche desnatada o 1 yogur)

Galletas de avena  (1,3,7,6,11) + fruta de temporada o 

zumo sin azúcares añadidos o vaso de leche (7) (2R; 1 

galleta de 15g + 200ml de leche desnatada o 1R de fruta o 100ml de zumo)

* siempre se dispondrá de pan sin gluten  para casos de alérgia e intoleráncia a 1 y de 

jamón u otro embutido para los casos de 7.

Fruta de temporada + almendras (8)

INFANTIL PRIMARIA

JUEVES

* siempre habrá galletas maría sin lactosa ni gluten (6) y galletas rossellón sin 

lactosa (1,6,8) + fruta o yogur de soja (6)

* SIEMPRE SE DISPONDRÁ DE UNA OPCIÓN PARA LOS ALÉRGICOS O INTOLERÁNTES. COCINA  SIEMPRE TENDRÁ:  FRUTA, GALLETAS ROSSELLÓN (1,6,8), GALLETAS MARIA GULLÓN (6), PAN SIN GLUTEN, 

YOGUR DE SOJA (6)

Bastones de queso (7) + fruta de temporada (2R de fruta + 25-

40g de queso desnatado)

Pa amb oli (1) de jamón york (6) (2R: 40g de pan)

yogur (7) + plátano (2R:125g yogur desnatado + 50g de platano o 100g de 

manzana )

* habrá yogur de soja (6) para los casos de de alérgia e intoleráncia a 7

Bocadillo (1) nocilla (7,8,6) o paté de cerdo (1,7,6,3) o 

sobrasada (12) (2R;40g de pan integral)

Batido de fresas o naranja + plátano y leche de avena + tostada de pan con tomate y aceite o humus

LAS MERIENDAS PUEDEN ESTAR COMPUESTOS POR 1, 2, 3 O 4 DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE ALIMENTOS QUE COMPONEN EL DESAYUNO 

Reglament 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 14 ALÉRGENOS numerados del 1 al 14

Los menús se adaptarán a las necesidades especiales por alergias y/o intolerancias siempre que se presente prescripción e informe médico.

*Menú sin grasas y astringente: pan blanco con jamón york (6) y aceite o manzana

COMO OBTENER UN DESAYUNO SALUDABLE

1R DESAYUNO: CASA

LOS DESAYUNOS DEBEN ESTAR COMPUESTOS POR LOS GRUPOS DE ALIMENTOS QUE TENEIS A CONTINUACIÓN:

EJEMPLOS:

VIERNES

JUEVES

Bocadillo (1) de nocilla (7,8,6) o paté de cerdo 

(1,7,6,3) o sobrasada (12)

Leche con cereales integrales y pieza de fruta

Vaso de leche o bebida vegetal + tostada con mermelada 

Yogur con copos de avena y pieza de fruta

FARINACIOS (a base de cereales, y pseudocereales 

preferentemente integrales tipo pan, avena, quinoa, arròz, 

trigo, maíz)

Palitos de queso (7) + quelitas (1,7,11) (2R, 3 quelitas integrales 

de 10g + 25-40g de queso bajo en grasa)

* se elaborará coca casera de naranja con maicena y huevo (3) para casos de alérgia e 

intoleráncia a 1,6,8,7 y 11. (mirar otras opciones en inf.complementaria)

Galletas de avena  (1,3,7,6,11) + fruta de 

temporada o zumo sin azúcares añadidos o 

vaso de leche (7)


