
 

IDEES D’ESMORZARS SALUDABLES

 
- Iogurts naturals amb 

crunchy, fruita seca, fruits secs, mel, o la barreja de qualsevol 
d’aquestes coses.

- Broquetes de fruita fresca i formatge, 
tomàquets petits amb formatge.

- Sandvitxos amb olivada negre i 
alemany p. ex.). 

- Sandvitxos amb alvocat untat, formatge i germinats (pa de sègol 
tipus alemany p. ex.).

- Crumble de fruita amb cereals
- Barretes casolanes de cereals i llavors

 
 

 

IDEES D’ESMORZARS SALUDABLES 
FÀCILS I BONS! 

 

amb topping del que més agradi: Muesli i muesli 
, fruita seca, fruits secs, mel, o la barreja de qualsevol 

d’aquestes coses. 
de fruita fresca i formatge, codonyat i formatge, 
petits amb formatge. 
amb olivada negre i tomàquets frescos (pa de sègol tipus 

 
amb alvocat untat, formatge i germinats (pa de sègol 

tipus alemany p. ex.). 
de fruita amb cereals 
casolanes de cereals i llavors 

  

 

Muesli i muesli 
, fruita seca, fruits secs, mel, o la barreja de qualsevol 

codonyat i formatge, 

frescos (pa de sègol tipus 

amb alvocat untat, formatge i germinats (pa de sègol 



 

Elaboracions del Crumble
 
Crumble de fruita amb cereals

1. Pelar i tallar la fruita escollida (en aquest cas poma/pera/plàtan)
2. Col·locar a una safata de forn i ruixar

llimones 
3. En un bol apart barregem una mica de farina, mantega i flocs de 

civada i ho posem per damunt de la fruita
4. Ho posem al forn durant 25 minuts a uns 200ºC
5. Després podem afegir

 
 
Barretes casolanes de cereals i llavors
 

1. Esmicolem torradetes de cereals inflats
2. En una cassola escalfem melassa d'algun cereal o d'arròs i hi 

barregem les llavors (de 
del cereal inflat 

3. Ho estenem damunt de paper de forn i ho deixem refredar
 
 
 

rumble i de les barretes 

de fruita amb cereals 
elar i tallar la fruita escollida (en aquest cas poma/pera/plàtan)

a una safata de forn i ruixar-los amb el suc d'una o dues 

n un bol apart barregem una mica de farina, mantega i flocs de 
civada i ho posem per damunt de la fruita  

o posem al forn durant 25 minuts a uns 200ºC 
esprés podem afegir-hi canyella, coco ratllat, xocolata...

Barretes casolanes de cereals i llavors 

smicolem torradetes de cereals inflats 
n una cassola escalfem melassa d'algun cereal o d'arròs i hi 

barregem les llavors (de carbassa, de gira-sol, de sèsam
 

o estenem damunt de paper de forn i ho deixem refredar

elar i tallar la fruita escollida (en aquest cas poma/pera/plàtan) 
los amb el suc d'una o dues 

n un bol apart barregem una mica de farina, mantega i flocs de 

hi canyella, coco ratllat, xocolata... 

n una cassola escalfem melassa d'algun cereal o d'arròs i hi 
sol, de sèsam) i les molles 

o estenem damunt de paper de forn i ho deixem refredar 


