Nos campos e granxas de Vilaverde cultívanse moitas plantas que nos proporcionan alimentos.
Brais e Aloia están axudando na cociña. Identificas cada tipo de alimento?
LEGUMES

FROITAS

HORTALIZAS

Trigo

Centeo

CEREAIS
Millo

Avea
Arroz

Garavanzos
Lentellas
Fabas

Mazá

Limón
Ervellas

Cereixas

Berenxena

Leituga

Ameixa

Tomate

Temos alimentos de orixe vexetal, pero tamén de orixe animal e mineral.
Podes sinalalos?
E se che preguntamos por alimentos “enerxéticos”, “construtores” ou
“reguladores”, saberías buscar exemplos nesta cociña?

Pemento
Cenoria

Aloia coloca algúns produtos usados na lacena.
Resgardados con papel, en recipientes ou botes.
E nun envase con tapa pon un biscoito que non se
rematou. Ben feito! Así durará todo máis.

Brais ten un libro de Sogama que se titula
“Para repañar o prato”.
Busca unha receita.
En vez de tirar estas sobras vai aproveitalas
e cociñar algo rico!

Relaciona os seguintes conceptos relativos aos alimentos:

Enerxéticos

Hidratos de carbono e graxas
Vitaminas, minerais, auga e fibra
Proteínas

Construtores

Reguladores

- Melloran o funcionamento do corpo
- Dannos forza e enerxía para camiñar,
s saltar ou correr
- Achegan materiais para medrar e
reparar o noso organismo

Coñeces a pirámide alimentaria? Lembra que abaixo van os alimentos básicos, que se
combinan diariamente. E arriba os que se deben consumir ocasionalmente ou en pequenas
cantidades. Sinala onde iría cada un deles
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Quedará algún resto dos alimentos anteriores?
E en tal caso, saberías dicir onde hai que
depositar cada residuo?

Que é mellor, un zume envasado
ou un zume natural?

É necesario comer froita
todos os días?

Adiviñas en que época do ano
hai cereixas nas cerdeiras do
xardín do avó Celso?
E sabes cando ten fresas na
horta?

A froita fóra de tempada
é máis cara...
será porque é mellor?
Ou haberá outra razón?

É mellor comer rápido
ou comer a modiño?

Se isto sabe a froita, podo estar
seguro de que foi elaborado con
froitas naturais?

Importa se me salto o
almorzo?

Relaciona correctamente:
Refrixerados...
Ao baleiro...
Conservas...

Conxelados...

...os alimentos están por baixo dos cero graos
...os alimentos están entre 2 e 15
...os alimentos están envasados sen aire
...os alimentos están envasados en botes ou latas

Debuxa aquí algún dos teus alimentos favoritos.
Teñen envoltorio? A que colector hai que botar o refugallo?

