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PRODUCTE DESTACAT:
LA MONGETA TENDRA

La millor alimentació
pels infants esportistes

S'apropa la fi de
curs a Ecoarrels!

Més i més colors als
nostres menjadors
La calor continua tenyint de color els
menús Ecoarrels. Cada cop, més i més
fruites i verdures s'incorporen als nostres
àpats de cada dia: la síndria, el prèssec, el
nespre i la cirera  són alguns dels exemples
que ens fan treure un enorme somriure. El
mes passat ja parlàvem de l'arribada del
bon temps, però la seva consolidació és la
marca definitiva de que menjar pot ser
meravellòs! 

Ara que ens apropem al fi-
nal de la primavera, la calor
comença a avisar-nos de que
l'estiu ja és aquí! Amb el canvi 
de temperatura, molts productes 
comencen a aparèixer als nostres plats, i
la mongeta tendra és un d'ells! La seva
verdor i la seva tendresa és un dels grans
regals de la nova temporada, la qual
comença al maig i s'allarga fins l'octubre,
tot i que és al juny, juliol i agost quan té
el seu prime time! Gaudeix amb nosaltres
d'aquesta increïble i versàtil verdura!

Els infants tenen molta energia. Juguen,
salten, corren, i estan en procés de crei-
xement, per això, necessiten una alimentació
adequada per cobrir les seves necessitats
energètiques. En l’article d’aquest mes, la
Mireia Oriol, la nostra dietista-nutricionista
de referència, aquells punts més importants
que hem de tenir en compte! Clica aquí!

Amb l'entrada al juny, encetem l'últim mes
d'aquest curs 2021/22. Tot i que poden
contar-se amb els dits d'una mà les setmanes
que resten fins les ansiades vacances d'estiu,
nosaltres ja ens estem preparant pel següent!
Estigueu atentes, perquè aviat engegarem les
inscripcions del curs vinent! Si vols més
informació, no dubtis i contacta amb la
coordinadora de la teva escola o fes-li un ull
a la teva àrea privada, al nostre web!

https://www.instagram.com/ecoarrels_menjadors/?hl=es
https://twitter.com/ecoarrels
https://www.facebook.com/ecoarrels
https://ecoarrels.cat/centres/institut-escola-costa-i-llobera/menu-costa-i-llobera/
https://ecoarrels.cat/
https://ecoarrels.cat/alimentacio-en-nens-i-nenes-esportistes/

