
MOZZARELLA I TARONJA

 

 

ELABORACIÓ

Rentar les taronges i trossejar
persona adulta)
mozzarella i extreure el líquid
reservar
codonyat que s’haurà de treure del frigorífic uns 10 minutets abans. La 
persona adulta,
reservar

Una vegada tenim tots els ingredients preparats i reservats, cada infant 
tastarà i  muntarà el plat segons els seus gustos i creativitat

 

PRESENTACIÓ

Cada infant agafarà e
plats i farà la  recepta utilitzant la seva imaginació per fer un plat creatiu.

COMENTARI NUTRICIONAL

Codonyat 

Es una confitures

fibra i tanins. El codony, la fruita del qual 

s'obté, és ric en fibres solubles, qu

milloren el trànsit intestinal.

Taronja 

La taronja destaca pel seu elevat contingut 

en vitamina C, que afavoreix l'absorció del 

ferro i protegeix contra inf

fa als minerals, destaquen el potassi i el 

magnesi, necessaris per un bon 

funcionament del 
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INGREDIENTS 

• 2taronges per fer suc 

• Un paquet de codonyat 

• 2 paquets de mozzarella 

ELABORACIÓ 

Rentar les taronges i trossejar-les amb un ganivet (això ho farà la 
persona adulta). Reservar en un plat. Després obrir la bossa de 
mozzarella i extreure el líquid (amb l’ajut dels infants)
reservar-la en un plat.  Quan tinguem tot això, obrirem el paquet de 
codonyat que s’haurà de treure del frigorífic uns 10 minutets abans. La 
persona adulta, en aquest cas la monitora farà trossets en barretes per 
reservar-los en un plat. 

Una vegada tenim tots els ingredients preparats i reservats, cada infant 
tastarà i  muntarà el plat segons els seus gustos i creativitat

   

PRESENTACIÓ 

Cada infant agafarà els trossets de cada aliment depositats en diferents 
plats i farà la  recepta utilitzant la seva imaginació per fer un plat creatiu.

COMENTARI NUTRICIONAL 

confitures amb un gran contingut en 

fibra i tanins. El codony, la fruita del qual 

s'obté, és ric en fibres solubles, que 

milloren el trànsit intestinal.  

La taronja destaca pel seu elevat contingut 

en vitamina C, que afavoreix l'absorció del 

ferro i protegeix contra infeccions. Pel que 

fa als minerals, destaquen el potassi i el 

magnesi, necessaris per un bon 

funcionament del sistema nerviós.  

Mozzarella 

La mozzarella té, de forma concentrada, la 

major part de nutrients de la llet. Els seus 

components principals són les

greixos, encara que aquests últims s'hi 

troben en menor proporció que als 

formatges madurats. 

per a una correcta formació d'ossos i 

dents. Pel que fa a les vitamines, aporta 

una gran quantitat de vitamina A, 

necessària per al bon funcionament del 

sistema nerviós, B, imprescindibles pel bon 

funcionament de l'organisme.
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(això ho farà la 
Després obrir la bossa de 

(amb l’ajut dels infants), a continuació 
Quan tinguem tot això, obrirem el paquet de 

codonyat que s’haurà de treure del frigorífic uns 10 minutets abans. La 
en aquest cas la monitora farà trossets en barretes per 

Una vegada tenim tots els ingredients preparats i reservats, cada infant 
tastarà i  muntarà el plat segons els seus gustos i creativitat. 

ls trossets de cada aliment depositats en diferents 
plats i farà la  recepta utilitzant la seva imaginació per fer un plat creatiu.  

La mozzarella té, de forma concentrada, la 

major part de nutrients de la llet. Els seus 

components principals són les proteïnes i els 

greixos, encara que aquests últims s'hi 

troben en menor proporció que als 

formatges madurats. Conté calci,important 

per a una correcta formació d'ossos i 

dents. Pel que fa a les vitamines, aporta 

una gran quantitat de vitamina A, 

per al bon funcionament del 

sistema nerviós, B, imprescindibles pel bon 

funcionament de l'organisme. 



 

 

 

 

 


