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Festes infantils saludables
Les festes i celebracions són moments molt especials per als 
infants i les seves famílies. Compartir una estona agradable i 
divertida, jugant i menjant amb els amics i familiars, és una 
bona manera de celebrar l’aniversari. 
Amb petites idees, trucs i receptes, els infants podran gaudir 
d’una oferta de begudes i aliments deliciosos i saludables; al 
mateix temps, evitarem que els adults hagin d’intervenir 
restringint o limitant la ingesta d’aliments superflus, que no 
convé que es consumeixin en excés.

10 consells d'alimentació per a celebracions infantils
1. Els aliments també estan de festa
Donem formes diferents als sandvitxos, fruites i verdures fent servir, 
per exemple, motlles de formes variades.
2. Posem-hi colors
Triem fruites atractives i de temporada: cireres, maduixes, albercocs, 
prunes, rodanxes de diferents tipus de melons, rodanxes de síndria, 
mandarines, móres...
3. Traiem-ne el màxim profit
Rentem les fruites i verdures abans de servir-les, reservem les salses 
per a lúltim moment, comprem les fruites i verdures fresques i de 
temporada, servim els aliments a la temperatura adequada i servim les 
quantitats adequades per evitar el malbaratament.
4. Propostes salades que vénen sempre de gust
Podem servir bastonets de pa i llavors, coques de recapte, fruites 
seques, falàfel, daus de formatge i pernil cuit, olives...
5. Propostes dolces per a tots els gustos
Podem servir broquetes de fruita, sorbets de gelats de fruita, pa de 
pessic, coques i pastissos casolans, ...
6. Per beure saludablement
Proposem aigua amb rodanxes de taronja o llimona, batuts de fruita, 
llet merengada, ...
7. Aliments segurs, diversió assegurada
En l’elaboració d’aliments per a infants hem de tenir en compte les 
normes generals d’higiene i evitar preparacions amb ou cru, nata, 
trufa, ... Així com conèixer les al·lèrgies i intoleràncies dels nostres 
convidats.

8. El moment més especial: el pastís d'aniversari
Podem preparar el pastís d’aniversari juntament amb l’infant, 
convertint-ho en una activitat familiar divertida i que ens permet 
escollir ingredients més saludables. Cal evitar comprar pastissos de 
gominoles.
9. Ens divertim i aprenem jugant
Oferim un espai adequat, amb materials i propostes atractives i 
promovem el joc lliure i espontani.
10. És important donar un bon exemple
És important que els adults siguem un bon exemple amb un estil de 
vida saludable, evitem, per tant, la presència de begudes alcohòliques i 
tabac a les festes infantils.

EMO: el joc de les emocions
Un joc de cartes que ajuda a enfortir 
la intel·ligència emocional de tota la 
família, a enfortir el vincle entre 
pares i fills i a exterioritzar i 
gestionar millor les emocions.

Edat: a partir de 3 anys 
Participants: 2 persones o en grup 
Incentiva: el diàleg i la comunicació

80 gr de sucre morè 
2 ous 
100 ml d'oli d'oliva verge extra
200 gr de pastanaga ratllada
70 gr de farina d'ametlla
70 gr de farina de civada 
1 culleradeta de canyella en pols
1 culleradeta de llevat en pols
50 gr de nous

Pastís de pastanaga i nous

1. Pre-escalfar el forn a 180º sense aire.
2. Separar les clares dels rovells i reservar les clares.
3. Ratllar les pastanagues per la part més fina del ratllador.
4. Tamisar les farines, la canyella i el llevat i reservar.
5. Posar els rovells i el sucre en el bol de la batedora i batre bé. Afegir l'oli d'oliva mentre
seguim batent. Incorporar la pastanaga ratllada i després la mescla de farines fins obtenir 
una mescla homogènia.
6. Muntar les clares a punt de neu i amb una espàtula incorporar-les a la mescla anterior.
7. Afegir les nous trocejades i remenar.
8. Engreixar un motlle amb una mica d'oli i abocar-hi la massa. Fornejar durant uns 55
minuts o fins que al clavar un escuradents surti sec.
9. Deixar refredar 5 minuts dins el motlle i un cop desmotllat deixar refredar completament
sobre una reixeta.

Font: Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya



23/1
Arròs amb sofregit de 
tomàquet 
Ous remenats amb 
pernil salat i pastanaga 
ratllada
Fruita

30/1
Macarrons amb tomàquet
Lluç al forn  amb enciams 
Fruita

19/1
Rissoto de xampinyons 
(s/lactosa) 
Botifarra de Vic amb 
enciam i cogombre 
Iogurt de Soja amb 
toppings

18/1
Cigrons guisats 
Truita de carbassó i 
ceba amb tomàquet 
amanit 
Fruita

17/1
Bròquil i patata 
Pit de pollastre a la 
planxa amb enciam 
Fruita

20/1
Crema de carbassa amb  
pipes 
Vedella arrebossada amb 
amanida d'enciams 
Fruita

24/1
Sopa de pistons 
Llibrets de llom (s/lactosa) 
amb enciam romà i olives
Fruita

25/1
Llenties amb suc
Peix blanc al papillot 
amb verduretes
Fruita

26/1
Espirals amb tomàquet i 
bacó
Pollastre a l'allet amb blat 
de moro i tomàquet amanit 
Fruita

27/1
Trinxat de la cerdanya 
Hamburguesa de 
vedella amb enciams 
amanits
Iogurt de Soja
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 *El    Pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat a base de cereals.

 *Les carns provenen de les granges de la Cooperativa de Vic: El porc és raça Duroc,  una raça que té una carn de més qualitat, és més tendra i gustosa.

 * Les fruites de menú són de temporada, de proximitat , ecològiques o de producció integrada.

 * Els peixos d'aquest mes seran: lluç, bacallà i llenguadina. El caldo de peix és fet per nosaltres amb peix fresc de roca.

16/1
Espaguetis amb pesto 
de tomàquet
Bacallà a la llauna
Fruita

31/1
Patata i mongeta tendra
Pit de pollastre arrebossat 
amb tomàquet amanit
Fruita

9/1
Macarrons a la napolitana 
Pollastre arrebossat  amb 
blat de moro i pastanga 
ratllada
Fruita

10/1
Arròs tres delícies 
Lluç al forn amb 
enciam i pastanaga 
Fruita

11/1
Brou amb estrelletes
Pernilets de pollastre 
rostit amb poma
Fruita

12/1
Llenties guisades amb 
verduretes
Truita de patates i ceba 
amb tomàquet  amanit 
Iogurt de Soja

13/1
Mongeta tendra i patata
Mandonguilles a la 
jardinera
Fruita

Especial Lactosa

*  Els aliments marcats en
vermell són les
adaptacions del menú.
La resta estan fets per
nosaltres i no contenen
lactosa

 *En els menús especials, la
proposta de sopars cal
adaptar-la a les diferents
necessitats alimentàries.



Propostes per sopar
Una proposta de sopar 
nutricionalment complet  
i equilibrat amb el menú  
del migdia

23/1
Puré de verdura
Gall dindi
Fruita 

30/1
Arròs integral amb 
tomàquet
Ou
Fruita 

16/1
Plat únic amb cuscús, 
verdura i llegum
Fruita 

31/1
Sopa d'arròs
Conill i amanida
Fruita 

17/1
Sopa de peix
Sípia
Lacti

18/1
Amanida amb quinoa
Peix blau
Fruita

20/1
Amanida
Pizzeta
Fruita 

24/1
Pasta i verdura
Carn d'au
Lacti
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25/1
Verdura
Crep de formatge i tonyina
Fruita 

27/1
Plat únic amb 
patata, llegum i 
calamar
Fruita 

26/1
Sopa amb pasta
Ou i verdura
Fruita 

 *El    Pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat a base de cereals.

 *Les carns provenen de les granges de la Cooperativa de Vic: El porc és raça Duroc,  una raça que té una carn de més qualitat, és més tendra i gustosa.

 * Les fruites de menú són de temporada, de proximitat , ecològiques o de producció integrada.

 * Els peixos d'aquest mes seran: lluç, bacallà i llenguadina. El caldo de peix és fet per nosaltres amb peix fresc de roca.

19/1
Amanida amb patata
Ou
Fruita 

9/1
Verdura i patata
Ou
Fruita 

11/1
Crema de verdura
Conill
Fruita 

13/1
Amanida amb arròs 
integral
Peix blau
Fruita 

12/1
Verdura i patata
Llom
Fruita 

10/1
          Pasta fresca
Hamburguesa de llegum
Lacti
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