
Guardians de la salut

NUTRITIP
ÉS ÈPOCA....D’albergínia

QUÈ ESTEM CUINANT 
P E R  M E S  D E  M A R Ç ?

Conscients de la vulnerabilitat dels 
alumnes pel que fa a al·lèrgies 

i intoleràncies alimentàries, 
implementem i millorem de manera 
contínua els protocols de control en 

l’elaboració i servei de menús adaptats 
a aquestes al·lèrgies i intoleràncies. 

Per a això tenim en tots els nostres 
centres una figura exclusiva en l’equip 

de control de dietes: el Champion. 
La seva funció és reforçar i assegurar 
tot el procés de comunicació, control 

i supervisió dels menús de dietes 
especials.

Per als nutricionistes és una hortalissa i per 
als botànics una fruita. La trobaràs de molts 
tipus diferents: liles, blanques, grogues, verdes, 
ratllades, allargades, rodones...
És rica en:
- Fibra soluble, que afavoreix l’estat de la 
microbiota intestinal i facilita la digestió.
- Àcid fòlic, que contribueix a regular la 
serotonina, la substància encarregada de 
regular funcions com la gana, la temperatura 
corporal, la son i l’estat d’ànim.
Hi ha moltíssimes receptes boníssimes amb 
albergínia: mussaca, albergínia fregida amb 
mel, albergínia a la parmesana, escalivada, 
pasta alla norma i bescuits. Sí, ho has llegit bé. 
I són delicioses.

Fish Revolution

Massai Mara, una reserva natural situada a Kènia, 
és famosa per la seva fauna exòtica: zebres, nyus,  
gaseles, impales, hipopòtams, girafes o cocodrils. I per  
descomptat, lleons, lleopards, xacals o hienes.  
S’anomena així per la tribu massai que habita allí i pel 
riu Mara que la creua.

Els Massai s’alimenten principalment de llet, mantega, 
sang, mel i carn. Segons la seva tradició, no han  
d’ingerir llet i sang alhora, ja que està prohibit  
alimentar-se al mateix temps d’un animal viu i un altre 
mort.

Menja’t el Món

Stop Food Waste

En primer lloc, la seguretat 
dels nostres comensals

L’oli  d’oliva és un producte natural, són un “suc de 
fruita”.

¿Sabieu què…?
La indústria on es processen les olives per obtenir l’oli 
d’oliva es diu almàssera. Totes les almàsseres tenen 4 
zones diferenciades:
1. El pati: És on es reben les olives
2. La fàbrica: és el lloc on es processa l’oliva per obtenir 

l’oli.
3. La zona del magatzem o celler: on s’emmagatzemen 

els diferents lots d’oli produïts i té lloc el procés de 
maduració i decantació.

4. La línia d’envasament.

Oli d’oliva

El moment de menjar és molt més que sentar-se a taula.
Scolarest aposta per convertir el migdia 

en un temps de convivència i aprenentatge on 
transmetre i potencia hàbits de vida saludable.

Des de Scolarest volem que tots els nens i nenes  
aprenguin a menjar peix fins i tot fora dels menjadors 
escolars. 

Aquest mes compartim amb vosaltres una senzilla  
recepta d’Ángel León amb el seu fill, on preparen  
Mandonguilles d’Orada.

Us animeu a preparar-la en família?
Enllaç al vídeo:
https://youtu.be/LL95G_MJWjc

Cal diferenciar entre data de consum preferent i data 
de caducitat.  Els aliments amb la data de consum  
preferent superada continuen sent segurs per al  
consum sempre que es respectin les instruccions de 
conservació i el seu envàs no estigui danyat.


