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FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

 El Fons Menorquí de Cooperació és una associació sense ànim de lucre que
treballa a diferents països del món. El nostre àmbit d’acció és local-global i
fem cooperació perquè les persones puguin tenir una vida digne.

Quan el Fons va néixer, fa gairebé 30 anys, la cooperació consistia en ajudar
els països pobres. Ara, però, sabem que açò no és suficient perquè per
canviar el món és necessària la coresponsabilitat de tothom. Per aquesta raó
entenem la cooperació amb una visió més integradora, universal, glocal. Fer
cooperació és també ser sostenibles i actuar amb justícia i equitat als nostres
territoris, a la nostra illa. 

Amb aquesta perspectiva, l’any 2008 va néixer la Xarxa de Centres Educatius
Cooperants, que reuneix 10 centres de Menorca i altres 10 escoles de
Nicaragua compromeses amb el món.

Enguany, la Xarxa de Centres Educatius Cooperants hem treballat la
Sobirania Alimentària i el Dret a l’Alimentació a partir d’una proposta
pedagògica innovadora, que parteix de la combinació entre l’aprenentatge de
continguts i els serveis voluntaris a la comunitat. És el que s’anomena
aprenentatge servei, que és un projecte educatiu amb utilitat social. 

L’alumnat de la Xarxa de Centres Educatius Cooperants ha pres consciència
del model alimentari actual, de les conseqüències que tenen les nostres
accions com a persones consumidores d’aliments i  com es pot contribuir a
fomentar la sobirania alimentaria des del nostre entorn per tal de poder
assegurar una alimentació sana, equilibrada, respectuosa i sostenible amb la
humanitat i el planeta. 

El Fons Menorquí de Cooperació agraeix la implicació dels Centres Educatius
Cooperants i el seu alumnat, perquè essent conscients de la nostra
pertinença a una comunitat local i global, els centres es mostren
compromesos activament en la construcció d’un món més just i sostenible. 



 

 
Per seguir dietes de salut planetària cal
augmentar el consum d’aliments d’origen
vegetal, especialment de verdures, fruita i
llegums; i reduir més del 50% el consum
actual d’aliments ultraprocessats (amb
grans quantitats de sucres, sal i greixos
insans) i de carn, especialment la
vermella i els embotits. A més, és
necessari prioritzar els aliments frescos,
locals, de temporada i produïts de forma
extensiva i ecològica o amb la menor
incorporació possible de químics. Així
mateix, és important apostar per la
compra sense intermediaris innecessaris
i, per tant, vetllar per adquirir els aliments
directament de la finca, en mercats
agroalimentaris o municipals i en
cooperatives de productors. La compra a
granel en petites botigues del poble,
l’aposta pels productes Fora de Sèrie i
una bona planificació dels menjars
contribueix de forma important a
prevenir i reduir el malbaratament
alimentari. 

Canviar la nostra dieta 
per contribuir a la salut 

del planeta

Els experts en matèria d’alimentació
saludable i sostenible són ferms a
l’hora d’afirmar que els aliments són la
palanca més potent per optimitzar la
salut humana i la sostenibilitat
ambiental en la Terra. En canvi,
actualment, les dietes poc saludables
suposen un gran risc per a la salut de
les persones; i la producció mundial
d’aliments amenaça l’estabilitat
climàtica i la resiliència dels
ecosistemes. Urgeix una
transformació radical de l’actual
sistema alimentari. 
 
Perquè els sistemes alimentaris siguin
segurs per a les persones i per al
planeta, és necessari combinar canvis
importants cap a dietes saludables,
cap a pràctiques de producció
agroecològiques i cap a la reducció
dràstica del malbaratament
alimentari. 

Els consumidors tenim el repte de provocar la transformació cap a un
model de consum respectuós, just i sostenible. 

El canvi ha començat!
 



LES FRUITESLES FRUITES

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
NUTRICIONALNUTRICIONAL

 Les fruites han d'ocupar una part

important en la nostra alimentació.

La fruita fresca de temporada

proporciona fibra i és molt

recomanable pel baix contingut gras;

a més aporta elements importants

per a la salut com els antioxidants,

els minerals i les vitamines

(principalment A i C).

 

"ENS VA SORPRENDRE"ENS VA SORPRENDRE  
  QUE MOLTES FRUITESQUE MOLTES FRUITES

VENEN DE FORA.VENEN DE FORA.
  

QUAN VAM ENTRAR, QUAN VAM ENTRAR, ENSENS
VA ENCANTAR L’AROMAVA ENCANTAR L’AROMA

DE FRUITA DE LA BOTIGA".DE FRUITA DE LA BOTIGA".
  

 A la classe dels pops hemestudiat les fruites d'hivern.

FRUITS SA LLUNA (Alaior)

 

La fruita ha d'estar present
diàriament en la nostra dieta.

 



3 pomes
Una làmina de pasta de fulls.
50 g de melmelada de préssec
3 cullerades d'aigua
Sucre (opcional)

Encendre el forn, posar-lo a 180 º C, calor amunt i avall.
Posar la làmina de pasta de fulls a la safata de forn.
 Pelar les pomes. 
Tallar-les a rodanxes molt fines.
Cobrir la base de pasta de fulls amb la poma, sense arribar a les
voreres.
Un cop tota coberta, posar per sobre un poc de canyella i una mica
de sucre.
Introduir la safata al forn i deixar-la fins que quedi tota daurada, uns
20-30 minuts.
Posar la melmelada en un bol amb les tres cullerades d'aigua,
remenar-ho bé i pintar tota la superfície per donar lluentor a la
coca.

       PASTA DE FULLS AMB POMA

INGREDIENTS

ELABORACIÓ: 
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Ja està a punt per menjar!!!

 

RECEPTES

4t
d'educació 

infantil



LES VERDURESLES VERDURES

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
NUTRICIONALNUTRICIONAL

  El consum de verdures, juntament

amb la resta d'aliments d'origen

vegetal (fruites, llegums, cereals

integrals, fruits secs i oli d'oliva),

és imprescindible per a la salut

humana, la salut de l'entorn i la

salut del medi ambient. 

“QUI VULGUI UN“QUI VULGUI UN
TROS DE TERRATROS DE TERRA
PER SEMBRAR,PER SEMBRAR,

L'’AJUNTAMENTL'’AJUNTAMENT
D’ALAIOR LID’ALAIOR LI

FACILITARÀ”.FACILITARÀ”.

 Horts municipals del poble d'Alaior.

HORTS SOCIALS MUNICIPALS (Alaior)

 
Els fillets i filletes de 4 anys també van anar a

visitar la cooperativa de San Crispín on els
van donar productes Fora de Sèrie.



1/2 endívia
2 ous
6 cullerades soperes de farina
1 gra d'all
1 sobre llevat 
Colorant
Sal

 RAOLES D'ENDÍVIA
INGREDIENTS

ELABORACIÓ: 
1. Tallar l'endívia molt fina i picar l'all. Posar-ho en un bol.
2. Batre els ous, afegir-los a l'endívia.
3. Afegir el llevat, la sal i el colorant i barrejar bé.
4. Incorporar la farina a poc a poc mentre es barreja amb l'ajuda d'una
cullera.
5. Posar una paella al foc amb oli abundant i quan estigui calent anar
tirant les raoles i fregir-les.
6. Posar-les damunt un paper de cuina per absorbir l'oli. 

 

150 g de faves pelades
3 ous
Sal
3 cullerades d'oli d'oliva verge extra.

 En una paella tirar l'oli d'oliva verge extra, i quan estigui 

TRUITA DE FAVES
INGREDIENTS: 

ELABORACIÓ: 
1.

      calent, tirar-hi les faves pelades i sofregir-les.
    2. En un bol batre els ous i tirar-hi la sal.
    3. A continuació, incorporar les faves escalfades, ben escorregudes d'oli.
    4. Treure de la paella l'oli sobrant, deixant-ne una mica per quallar la truita.
   5. Abocar els ous amb les faves i deixar-ho al foc, amb cura, fins que qualli la
truita per aquest costat.
  6. Donar-li la volta amb un plat i deixar-la coure per l'altra banda. Una vegada
cuita, servir-la en un plat.

RECEPTES

5è
d'educació 

infantil



A Menorca comptem amb una gran varietat de
formatges; la seva textura i sabor varien totalment

entre les diferents finques de producció. 

EL FORMATGEEL FORMATGE
 BINIXABÓ I FORMATGES TORRALBA (Alaior)

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
NUTRICIONALNUTRICIONAL

 Els làctics (com la llet, el iogurt i el

formatge) són una excel·lent font de

calci en la nostra dieta (tot i que

també en trobam en grans quantitats

en altres aliments d'origen vegetal).  Es

consideren aliments de consum diari,

però no són imprescindibles dintre de

les dietes saludables i sostenibles. Els

làctics també destaquen per ser font

de proteïnes d'alta qualitat, de potassi

i de vitamina D. 

"32 VAQUES DE"32 VAQUES DE
BINIXABÓ, FAN UNBINIXABÓ, FAN UN
FORMATGE D'ALLÒFORMATGE D'ALLÒ

MILLOR".MILLOR".
  

(CADA VACA TREU UNA MITJA DE
(CADA VACA TREU UNA MITJA DE

32 LITRES DIARIS.)32 LITRES DIARIS.)   

La classe dels artistes visita el lloc de

Binixabó.



VISITA A LA COOPERATIVA DE SAN
CRISPÍN

A la cooperativa de San Crispín hi podem
trobar productes de temporada, de km 0 i
de Fora de Sèrie. Vam fer una compra
aprofitant la sortida relacionada amb el
projecte de fruites i verdures de
temporada a Menorca, per fer un berenar
saludable a l'aula.
Aquí en teniu el resultat.

6è
d'educació 

infantil

PROCÉS DE MADURACIÓ DEL FORMATGE
 

A “Quesos Torralba” arriben formatges de 9 llocs de
Menorca. Aquesta empresa es dedica a la maduració
d’aquests aliments i la posterior distribució a les botigues. 
Els formatges reposen als canyissos, dins unes càmeres.
Cada dia unten els formatges amb oli i pebre. A partir dels
dos mesos, el formatge és semi-curat; i quan ja ha
madurat cinc mesos es considera formatge curat o vell.
Cada lloc s’identifica amb un número diferent que duu
marcat al formatge.

 



ELS OUSELS OUS

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
NUTRICIONALNUTRICIONAL

 
 

Els ous són un aliment de gran valor

nutricional: aporten proteïna, que va

molt bé per als nostres músculs; greix

insaturat imprescindible per a la nostra

salut; i vitamines, minerals i

antioxidants, importants per a

l'adequat creixement i funcionament

del nostre cos.

  Les gallines de s'Alblegall mengen
herba, insectes, restes de menjar, gra i

pinso ecològic.

S'ALBLEGALL (Alaior)

Si no podem menjar ous, els seus
substituts nutricionals poden ser els
fruits secs, els llegums, la carn i el peix.

“LES GALLINES TOT EL DIA“LES GALLINES TOT EL DIA
ESCARBEN, PIQUEN IESCARBEN, PIQUEN I

MENGEN, PER AÇÒ FANMENGEN, PER AÇÒ FAN
MOLTES CAQUES. ESMOLTES CAQUES. ES

POSEN A DORMIR QUAN ELPOSEN A DORMIR QUAN ELSOL ES PON. ELS AGRADASOL ES PON. ELS AGRADA
DORMIR A UN PUESTODORMIR A UN PUESTO

AMUNT PER SENTIR-SEAMUNT PER SENTIR-SE
PROTEGIDES”.PROTEGIDES”.  



RECEPTA

1r primària

125 g de farina

2 ous

250 ml de llet

Oli

Posar la farina i la llet dins un bol i  mesclar-ho tot.

Després afegir els ous i tornar-ho a mesclar.

Un cop estigui ben mesclat, passar-ho tot per la batedora.

Engreixar una paella antiadherent.

Quan estigui ben calenta, afegir una part de la massa que hem

preparat prèviament. Donar-li la volta en el moment en què es

comencin a daurar les vores.

Afegir-hi els ingredients que més us agradin. 

CREPS

INGREDIENTS: 

ELABORACIÓ: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CURIOSITAT



LA MELLA MEL

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
NUTRICIONALNUTRICIONAL

 La mel ens aporta sobretot

carbohidrats senzills en forma de sucre

(fructosa). Per tant, són un aliment

energètic (d'aquells que ens ajuden a

botar, respirar, dormir, ballar, descansar,

córrer, aprendre…).

Tot i ser un aliment interessant pels

micronutrients que aporta, se n'ha de

consumir amb molta moderació, per

controlar l'aportació diària al cos de

sucres simples. 

“EL MÓN DE LES“EL MÓN DE LES
ABELLES ÉSABELLES ÉS

FASCINANT, SENSEFASCINANT, SENSE
ELLES I LA SEVAELLES I LA SEVA

POL·LINITZACIÓ NOPOL·LINITZACIÓ NO
PODRIEM MENJARPODRIEM MENJAR

FRUITES IFRUITES I
VERDURES”.VERDURES”.

SA FONT SANTA, ALGAIARENS (Ciutadella)

 

La mel és un aliment edulcorant, 
 bon substitut del sucre; però s'ha

de consumir en poca quantitat.

L’apicultor Xec Gornés ens va explicar que

les abelles fan una gran feina d’equip, es

necessiten totes per viure i fabricar la mel.



SOBRASSADA AMB MEL DE
MENORCA

Un berenar ben típic de la nostra
illa, per iniciar el dia amb una gran
aportació d'energia.

Això sí, sense fer-ne cap abús!!!!

2n primària

"A Sa Font Santa vam menjar
mel directa de la bresca, que
és la forma més natural de
consumir-la."



LA FARINA DE XEIXALA FARINA DE XEIXA

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
NUTRICIONALNUTRICIONAL

 
Conté hidrats de carboni, que ens

proporcionen energia de llarga durada;

fibra, que ajuda a fer una millor

digestió; molts minerals com calci,

ferro i magnesi i, finalment, vitamines E

i del grup B (menys la B12).

També és rellevant que es tracta d'una

farina amb poc contingut de gluten.

“RECUPERAR“RECUPERAR
UNA LLAVORUNA LLAVOR

ANTIGA ÉS COMANTIGA ÉS COM
SEMBRAR ELSSEMBRAR ELS

RECORDS DE FARECORDS DE FA
MOLTS ANYS”.MOLTS ANYS”.  

 Això és el molinet que empra en Basili de

s'Alblegall per fer la farina. Té dues pedres

que aixafen el blat i el converteixen en farina.

S'ALBLEGALL (Alaior)

 

El fet que la farina sigui
integral fa que sigui un

aliment adequat per formar
part del berenar diari dels

fillets i filletes.
 



500 g de farina de xeixa
10 g de sal
350 g aigua
20 g de llevat

PA DE XEIXA

INGREDIENTS

1.Posar el llevat en aigua i remenar-lo.
2. Posar la farina dins un bol i fer un forat enmig.
3. Posar  l’aigua, la sal i el llevat.
4. Pastar. 
5. Deixar tovar la pasta durant una hora.
6. Donar forma al pa i tornar-lo a deixar tovar durant
una hora.
7. Posar-lo dins el forn fins que vegem que és ben
cuit.

 

400 g de blat de xeixa mòlt. 
400 g de carn de porc (costelletes de pit, llom o xulla). 
Sobrassada (un  tros per persona) i botifarró (un tros per

Una cabeça d'alls sencera. 

La nit anterior posar el blat en remull dins un ribell amb aigua i deixar-ho
tota la nit. Hi ha d'haver prou aigua perquè s'infla molt. 

ARRÒS DE LA TERRA
INGREDIENTS PER A 4 PERSONES: 

 persona). 

ELABORACIÓ: 
1.

2. L'endemà, dins un tià de terra sofregir un poc la carn amb oli i sal. Després,
afegir-hi l'embotit  es sofregir-lo un poquet, no molt. 
3. Colar el blat i posar-lo dins el tià de terra on hi ha tot el demés. Colar-ho tot
de forma que quedi repartit de forma uniforme i, ben enmig, posar la cabeça
d'alls sencera. 
4. Posar aigua dins el tià tapant tota la superfície sense passar-se i posar al forn
a 180 graus durant una hora més o menys. Remenar als 30 minuts i després
coure 30 minuts més. 
Sabem que està cuit perquè damunt queda una costra torradeta. Abans de
menjar es deixa reposar una estoneta 

VARIANTS: hi ha qui hi posa una patata tallada a trossos o un monyaco, o un
poc de safrà per donar-li color, o una fulla de llor... cadascú hi posa el seu toc
personal. 

RECEPTES

3r primària



EL PEIXEL PEIX

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
NUTRICIONALNUTRICIONAL

 
 

El peix porta proteïnes d'alt valor

nutricional importants per a

reconstruir teixits danyats de

l'organisme. 

És una bona font de vitamines del

grup B (B1, B2, B3 i B12) i de itamina

E, A i D. A més, conté minerals com

calci, fòsfor, ferro, iode; i triptòfan,

important per al bon funcionament

del cervell. 

 

COOPERATIVA SANT CRISPÍN (Alaior) 

 

Abans d’estudiar els peixos,
aquest aliment no formava part
pràcticament dels berenars de
l'alumnat de 4t i ara han anat
augmentant el seu consum i
descobert quines opcions tenen
de peix per berenar.

 

 Visita a una peixateria local
Hem vist varietat de peixos, moluscs icrustacis.

“SI MENGES“SI MENGES
PEIX, T'ANIRÀPEIX, T'ANIRÀ

MOLT BÉ PER ALMOLT BÉ PER AL
CERVELL”.CERVELL”.  



BERENARS SALUDABLES AMB PEIX

4t primària

Carmanyola amb sushi (de salmó, tonyina, cavalla...).
Pa fregat amb tomàtic i tonyina.
Pizzeta de tonyina.
Coca de sardines, coca de tonyina, coca d’anxoves.
Pa amb sardina, amb lluç, amb salmó, amb bacallà fumat.
Croquetes de peix (lluç, sípia, calamar…).
Pa amb sípia en salsa, calamar a la planxa, calamar a
l’andalusa.
Carmanyola amb amanida de tonyina, gambes, musclos.
Rotllets de salmó fumat.
Pa amb paté de salmó, tonyina o cavalla.
Peix arrebossat (fet a casa, amb poc oli o al forn).
Calamar a la romana (casolà).

 



 
DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ

NUTRICIONALNUTRICIONAL
 
 

L’oli d’oliva ens proporciona greixos insaturats, és a dir, greixos
bons per a la nostra salut. Es considera l’únic oli mono-insaturat i
això vol dir que és el més saludable de tots, per la qual cosa,
hauria de ser la font preferent de greix en la nostra dieta.  
A més, l’oli d’oliva ens dóna energia lenta, és a dir, energia de
reserva que aprofitarem al cap d’unes hores d’haver-lo consumit.
També té una vitamina molt important, la vitamina E, que
protegeix de l’oxidació, de l’envelliment i regula el cos perquè tot
funcioni bé; fins i tot ajuda a regular el colesterol de l'organisme i
a prevenir certes malalties com el càncer.

L'OLI D'OLIVAL'OLI D'OLIVA
FINCA DE SON FELIP  

(Camí del Pilar, Ciutadella)

 

L’oli d’oliva és un
condiment alimentari

que es pot emprar per
elaborar berenars
saludables. Però el

nostre cos no necessita
molts de greixos ni

tampoc molta energia de
reserva; per tant, l’hem

de consumir en
moderació.

 

L’OLI D’OLIVA ÉSL’OLI D’OLIVA ÉS
ANOMENATANOMENAT

  “OR LÍQUID”“OR LÍQUID”  
JA QUE ÉS MOLT MALJA QUE ÉS MOLT MAL

D’ACONSEGUIR I ELD’ACONSEGUIR I EL
PROCÉS D’ELABORACIÓPROCÉS D’ELABORACIÓ

ÉS COSTÓS.ÉS COSTÓS.



 
Varietats d'olives per elaborar

l'oli verge extra

Per elaborar l'oli d'oliva s'utilitza una maquinària específica, anomenada
tafona o molí. 

El procés de producció comença amb la collita de les olives amb un
paraigua vibrador. Després, es dipositen a la tolba de recepció de la
tafona, on es separen les fulles de les olives. Seguidament, passen pel molí
triturador i se'n fa una pasta. Aquesta mescla homogènia passa per la
centrifugadora i es separa en diferents parts: la sansa, l'aigua i l'oli d'oliva. 
Finalment, deixen l'oli dins un dipòsit durant una setmana i després ja el
poden embotellar.
De cada 100 kg d'olives que es cullen només surt un litre d'oli.

La imatge és la tafona o el molí que tenen a Son Felip per treure el suc de
les olives i convertir-lo en oli d’oliva verge extra.

 5è primària

TALLER DE CATA D'OLIS

La classe de 5è va realitzar un taller sobre l'oli d'oliva. 
Van tenir la sort de comptar amb la col·laboració d'una
enginyera agrònoma que els va explicar molts
conceptes relacionats amb aquest producte.

A més, van poder fer un tast de diferents tipus d'olis.
Alguns olis estaven fets amb una única varietat d'olives i
altres eren un cupatge de diferents tipus d'olives
(arbequina, sevillana, picual, elbeltre, cornicabra,
argudell...).

 PROCÉS DE PRODUCCIÓ 
DE L'OLI D'OLIVA

A l'hora de produir l'oli a Menorca es troben amb una gran dificultat. Hi ha
una plaga anomenada "la mosca de l'oliva". Aquestes ponen els ous a dins
les olives i baixen la qualitat del producte, per això, el procés d'elaboració
és força costós.



LA CARN VERMELLALA CARN VERMELLA  

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
NUTRICIONALNUTRICIONAL

 
La carn és un aliment que

aporta nutrients estructurals

que ajuden a la construcció del

nostre cos. Concretament, és

destacable l'aportació de

proteïna d'alt valor nutricional i

de vitamina B12.

  "AJUSTAR EL"AJUSTAR EL
CONSUM DECONSUM DE

CARN ET POTCARN ET POT
SALVAR A TU I ALSALVAR A TU I AL
PLANETA, FES LAPLANETA, FES LA

LLISTA DE LALLISTA DE LA
COMPRA AMBCOMPRA AMB

SENY!"SENY!"
  

S'ABLEGALL (Alaior)

 

Dintre d'una dieta saludable i
sostenible, el consum de carn
hauria de ser com a màxim de
tres racions petites a la
setmana. "Màxim" significa tres,
dues, una o cap… Una ració
petita està al voltant dels 100 g
de carn.

Això vol dir que hem de reduir
fins a un 50% el consum actual
de carn, especialment el de
carn vermella.

 

Les vaques autòctones
contribueixen a tenir un paisatge de

Menorca en mosaic.



Carn picada de porc i vedella
Salsa de tomàtic
Ou 
Sal
Julivert
Pa ratllat

Posar dins un bol la carn picada.
Després afegir sal, ou, julivert i pa ratllat dins el
bol.
Mesclar-ho tot i fer pilotes amb la carn picada.
Fregir les pilotes amb oli ben calent.
Escórrer les pilotes.
Posar la salsa de tomàtic dins la paella i afegir
les pilotes.
Deixar coure 5 o 6 minuts.

PILOTES EN SALSA

INGREDIENTS:

ELABORACIÓ: 
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
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Un dia vam demanar a l’escola quin era l’ingredient principal
de cada berenar i vam comprovar que el consum de carn

era molt majoritari. S’observa al gràfic. 
 

Repensar els nostres berenars
ens ajudarà a disminuir. "Una
ració" d'embotit està al voltant
de 40g. 
Per tant: 1 ració de carn a base
d'embotit serien 2 racions
d'embotit a la setmana com a
molt.



DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓNUTRICIONAL
NUTRICIONAL

 L’embotit forma part de la carnprocessada. Per tant, es tracta d'unaliment molt ric en greixos saturats,poc recomanables en el marc d'unadieta saludable i sostenible. El seuconsum excessiu es relaciona amb eldesenvolupament de malaltiescardiovasculars (excés de pescorporal, diabetis, colesterol alt,hipertensió arterial, etc.).

L’embotit s’ha de menjar en
moderació. Idealment, màxim dues
vegades a la setmana, i substituir la
resta de racions consumides
actualment per aliments d'origen
vegetal. 

A més, per seguir una dieta
sostenible, cal apostar pels embotits
locals i produïts de forma artesanal. 

Cal fer una reflexió sobre els
companatges dels berenars escolars
i fer un esforç per reduir els
entrepans d'embotit. 

 

Amb un porc es poden treure uns 30-35kg

de sobrassada i 15-20 de carn-i-xulla.

 

ELS EMBOTITSELS EMBOTITS  

“A CAN LAO“A CAN LAO
ELABORENELABOREN
1000KG DE1000KG DE

SOBRASSADASOBRASSADA
SETMANALMENT”.SETMANALMENT”.  

  

EMBOTITS CAN LAO (Es Mercadal)



600 g de farina
200 g de seu de porc
200 ml d'aigua o llet
10 g de llevat
Sucre glaç
Sobrassada

Fondre el llevat amb l'aigua o la llet.
Afegir el seu i després la farina, la massa ha de quedar llisa i
barrejada.
Deixar reposar la massa durant mitja hora.
Començar a fer els crespells: agafar petites porcions de pasta i
allisar-les amb un allisador.
Fer un cercle a la pasta i enmig posar la sobrassada amb sucre
per damunt.
En un altre tros de pasta feim un altre rodó i el posam damunt
del tros de sobrassada.
Tallar la pasta amb un motlle perquè es faci la forma de
crespell, deixar que reposin una estona i posar al forn 20 o 30
minuts a uns 180°.

     CRESPELLS DE SOBRASSADA

INGREDIENTS:

ELABORACIÓ:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

QUAN SURTIN DEL FORN SERAN UNS CRESPELLS BONÍSSIMS!      
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Tomàtic sec rehidratat, ametlla,
alfàbrega fresca, oli d'oliva i sal.
Olives negres, pipes de gira-sol,
comí, all, oli d'oliva i sal.
Carxofa al forn, pipes de
carabassa, orenga, all, oli d'oliva i
sal.
Pastanaga crua o cuita, cacauets
(o crema de cacauets), all, oli
d'oliva i sal.
Hummus: cigrons o llenties cuites,
tahina o sèsam, all, oli d'oliva i sal.

PA: Pa o panet integral artesà (casolà
o de forn)

PATÉS VEGETALS: 

FRUITA DE TEMPORADA: Sencera,
macedònia, etc. 

FRUITS SECS o FRUITA
DESHIDRATADA SENSE SUCRE

VERDURES: Escalivada, palets de
pastanaga o cogombre, enciam,
monyaco, olives, alvocat, esclata-
sangs, tomàtic, etc.

BERENARS SALUDABLESBERENARS SALUDABLES



FARINACIS CASOLANS SENSE SUCRE:
Galetes de civada,  panqueques,
barretes de cereals, púdings, brownie de
cigrons, pastís de pastanaga, etc.

 
CREMES: De garrofa, d'avellana,
d’ametlla, d'anacard, etc. 

CREMA DE CACAU CASOLANA: Dàtils,
cacau, llet i avellanes. 

TIRETES DE  POLLASTRE O TOFU

PEIX: Tonyina, salmó, sardines, etc.

OUS: Truita francesa, truita de verdures
o patata, ou dur, remenat d'ou, etc.

LÀCTICS: Formatge de Menorca, brossat,
mantega amb olives, tires o quadradets
de formatge amb tomàtic i olives, etc.
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