
 

 
 

L’educació del paladar dels més joves, en bones mans. 
 

Com fer front a la calor? 
 
L'estiu és una època per jugar, passejar i fer un munt d'activitats a l'aire lliure. 
Però també és important recordar que quan les temperatures pugen i la calor 
és forta, cal estar molt pendents de la hidratació. Especialment els nens que 
són molt actius i practiquen jocs i esports a l'escola, han de beure abundant 
aigua i consumir aliments amb alt contingut en líquid, sobretot en els seus 
respectius menjadors escolars. 
 

Recepta hidratant: Gaspatxo de poma i 
pastanaga 

Ingredients: 
200 ml d'aigua 
150 g de pastanaga  
15 g de pebrots 
30 g de poma 
5 ml d'oli 
3 g de vinagre  
3 g d'all 
 

Preparació: 
Primer rentem i traiem les llavors als pebrots. També rentem la pastanaga i les 
pomes. Després de pelar-les, tallem les pastanagues en trossets igual que la 
poma; i afegim tots els ingredients en el got de la liquadora. Afegim aigua, oli i 
vinagre. Barregem molt bé i de tant en tant anem comprovant la textura i el 
sabor. La textura ideal és un punt mitjà entre líquid i espès. Servir ben fred! 
 

Roca González S.L. Al teu servei a: 
Carrer Cobalt, nº 185 
08907, L’Hospitalet de Llobregat 
Tel. 936565969 
rocagonzalez@rocagonzalez.com   www.rocagonzalez.com 

Complementa la teva alimentació de cada dia 
amb: 

 
 

             Esmorzar / Berenar                                 Sopar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I en el cas d’al·lèrgies o intoleràncies, què hem de fer? 
En aquests casos, hem de mantenir una bona alimentació 
substituint els aliments no permesos per altres que si hi 
estiguin dintre de la mateixa família d’aliments.  

Làctics 
Llet, iogurt, mató, formatge, 

quefir 
 

Cereals 
Pa integral, flocs de cereals sense 

sucre, granola casolana, 
esporàdicament, brioixeria 

casolana 
 

Fruita fresca i/o hortalisses 
Tot tipus de fruita; ocasionalment 

en forma de suc fresc  
Tot tipus d’hortalisses i els seus 

derivats; com per exemple, patés 
vegetals 

 

Fruits secs 
Tot tipus de fruits secs al natural 

o torrats i sense sal, i els seus 
derivats; com per exemple, tahina 

Preparar el sopar en funció que 
hagis menjat al migdia: 
 

SI HAS DINAT POTS SOPAR 

Cereals, fècules 
o llegums 

Hortalisses 
crues o 
verdures cuites 

Verdures Cereals o 
fècules 

Carn Peix o ous 

Peix Carn magra o 
ous 

Ous Peix o carn 
magra 

Fruita Làctic o fruita 

Làctic Fruita 
 

Recordeu que una alimentació 
saludable inclou 5 racions entre 

fruita i verdura 
 

Es recomanable menjar una ració 
al dia de verdura crua 
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