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 Febrer 

El segon mes de l'any 

és curt de talla, 

però té un al·licient 

per la quitxalla, 

i és que quan se li canten  

les absoltes 

arriba, qui sap d'on, 

en Carnestoltes. 

Llavors, tant si fa bo 

com si fa fresca, 

tothom sol preparar-se 

per fer gresca. 

Amb roba vella o nova, 

com qui endreça, 

es prepara amb desfici 

la disfressa 

per fer cap a la magna 

desfilada on la gent cal que vagi ben mudada. 
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ProteïnesProteïnesProteïnes   

El febrer ja és aquí  i 

amb el febrer han bro-

tat els atmellers, el ci-

rerers i el carnestoltes 

ens espera! És un mes 

per gaudir del sol d’hi-

vern, dels arbres frui-

ters i de la festa i la xe-

rinola ! 

      Sabíes que… 

 

Les proteïnes són un nutrient impres-

cindible i es troba a molts aliments de 

la nostra dieta, cal conèixer bé aquest 

nutrient per a seguir una dieta equili-

brada! 

Regeneren, reparen i donen resistència 

als òrgans i teixits. Tenen un paper 

molt important en la producció d’en-

zims metabòlics i digestius. Participen 

en els mecanismes de defensa ja que 

formen part de l’estructura dels anti-

cossos del sistema immunitari. 

 

  



Arriba el Carnestoltes, ens enganxa no-

més començar el febrer i esperem que 

nenes i nens tingueu les disfresses i màs-

caras apunt… no us ho reconeixerá ningú! 

  

 I recordeu que el dijous llarder butifarra 

menjaré! És el dia de treure la gana i no 

deixar no una engruna!!  Us recomenem 

que feu la digestió amb calma i us disfres-

seu i balleu amb ganes… amb una cançó 

ben “carnavalenca !!” 

Potser aquest més de febrer ple de pro-

teïnes i atmellers és el més festaire. 

És hora de perdre vergonyetes i sortir 

a ballar, a cantar i a jugar vestits de 

pirates, d’ aventureres, d’animals o 

persones...és el dia de la festa i la 

gresca !! 

LA DITA POPULAR D’AQUEST 

MÉS ÉS…. 

Al Carnaval… tot s’hi val ! 

EL TALLER D’ESTAMPACIÓ 

AMB UNA BOTELLA, UNA MICA 

DE PINUTRA I UNA PLANTILLA 

D’ARRBRE SENSE FU-

LLES….PODEM FER EL NOSTRE 

PROPI AMETLLER, NOMÉS CAL 

ANAR POC A POC I FER LES FU-

LLES AMB LA BASE DE LA BO-

TELLA!  

              

                 PROTEÏNA VEGETAL   

Us proposem un plat bonissím que no és 

de proteína animal: l’hummus! Aquest 

plat és un puré de cigrons aixafats amb 

una forquilla o en un morter amb pasta  

de farina de sèsam (anomenada tahina)

amb oli d'oliva, all, i suc de llimona, que 

sol presentar-se adornada amb pebre 

vermell. 

Només cal aixafar els ingredients i mes-

clar…hi han mil maneres de fer-lo! 

 

NENS I NENES! NO US OBLIDEU….. DE DIVERTIR-VOS MOLT!!!! 
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