Endrecem la
Per començar ens podem qüesƟonar...

nevera?
Presentació

•

•

Quan arribem de comprar, guardo tot al moment i
hi dedico un temps a fer‐ho correctament? O •
guardo tot ràpidament i al primer lloc on em sem‐
bla?
•
El meu frigorífic fa males olors? Sovint llenço res‐
tes de menjar que s’ha fet malbé?
Conec el pus de nevera que nc (convencional o
no‐frost) i algunes de les seves possibles funcions
i/o manteniment?

•
Els estudis mostren com un dels sectors on es llença més menjar és
a les llars familiars. Dades que ens conviden a con nuar amb la re‐
flexió i a analitzar les nostres pràc ques domès ques. Us proposem
per tant, reflexionar al voltant d’un espai d'emmagatzematge molt Endrecem la nevera
important als nostres habitatges: la nevera. Per acabar també us
A par r d’unes imatges, haurem de col·locar diferents
proposem un joc per posar‐nos a prova amb algunes qües ons i fets
pus d’aliments en els diferents prestatges i compar ‐
interessants i curiosos, que de ben segur a molts se’ns escapen.
ments del frigorífic. Sabrem on va cada cosa?

Objectius educatius
•
•
•

Reflexionar sobre el malbaratament alimentari que es produ‐
eix en l’àmbit domès c.
Prendre consciència i interpretar les dades actuals que tenim
sobre aquest fenomen.
Adquirir o ampliar els coneixements i la informació sobre la
conservació dels aliments en el frigorífic domès c i portar‐los
a la pràc ca.

Activitats

Per aprofundir
Podem fer una composició de fotografies de les nostres
neveres i comprovar si realment a casa, a l’esplai o a l’es‐
cola tenim tot a lloc. Us atreviu?

Juguem a veritat o menƟda?
1.

Les patates i les cebes són molt bones amigues, si
estan juntes millor.

2.

L’enciam estarà molt content si deixes la seva
base en remull dins d’un recipient amb aigua, com
si fos un bonic ram de flors.

Com tens la nevera? Un acte tant quo dià com guardar algun cor‐
rectament els aliments a la nevera té una gran repercussió tant a
3.
nivell individual com col·lec u. Si guardem els productes de forma
adequada, contribuirem a evitar el malbaratament alimentari que es
4.
produeix en moltes de les nostres llars.
http://projectes.esplai.org/b612

Valoració

La millor manera de guardar les pastanagues es de
forma ver cal, com si fossin un fuet.
Per tenir uns alls frescos, blancs i aromà cs per
molt temps, els has de pelar i deixar‐los submer‐
gits en oli.

Grau d’aplicació dels coneixements respecte l’em‐
magatzematge dels aliments al frigorífic.
Grau de mo vació per adquirir nous coneixe‐
ments per evitar el malbaratament alimentari i
realitzar processos de reflexió.

Recursos

Joc on‐line per con nuar jugant a guardar els aliments a
la nevera: h p://www.wabia.com/juegos/ordenar‐la‐
nevera/
Com ordenar els aliments: h p://vadecuina.cat:9080/
vadecuina/inici.cat?id=24

http://projectes.esplai.org/b612
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