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“As minhas primeiras refeições” é o mote do guia digital elaborado pelo Intermarché a pensar nos“As minhas primeiras refeições” é o mote do guia digital elaborado pelo Intermarché a pensar nos

pais e nas famílias portuguesas. A insígnia juntou-se a personalidades como Rui Marques, autor dopais e nas famílias portuguesas. A insígnia juntou-se a personalidades como Rui Marques, autor do

blog “A Pitada do Pai”, ou a nutricionista Lilian Barros para apresentar um conjunto de receitas,blog “A Pitada do Pai”, ou a nutricionista Lilian Barros para apresentar um conjunto de receitas,

dicas e curiosidades que poderão ser úteis para quem tem um bebé em casa.dicas e curiosidades que poderão ser úteis para quem tem um bebé em casa.

Segundo o Intermarché, trata-se de um projeto exclusivo que já está disponível para download.Segundo o Intermarché, trata-se de um projeto exclusivo que já está disponível para download.

Para isso, basta procurar o QR code presente no novo folheto da cadeia de supermercados, focadaPara isso, basta procurar o QR code presente no novo folheto da cadeia de supermercados, focada

na Feira do Bebé – que irá ocupar as lojas entre os dias 6 e 26 de janeiro com uma seleção dena Feira do Bebé – que irá ocupar as lojas entre os dias 6 e 26 de janeiro com uma seleção de

produtos para mães e bebés.produtos para mães e bebés.

“O guia é gratuito e está dividido em oito partes: conselhos nutricionais, papas, sopas, baby-led“O guia é gratuito e está dividido em oito partes: conselhos nutricionais, papas, sopas, baby-led

weaning (bebés que se alimentam sozinhos), fruta, sobremesas e bolachas”, revela o Intermarchéweaning (bebés que se alimentam sozinhos), fruta, sobremesas e bolachas”, revela o Intermarché

em comunicado. Pelo meio, são partilhadas sugestões de como tornar as refeições do bebé maisem comunicado. Pelo meio, são partilhadas sugestões de como tornar as refeições do bebé mais

nutritivas e divertidas.nutritivas e divertidas.
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