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Ens ho mengem tot 
Des de fa uns anys que, conjuntament 
amb tres escoles, participem en el 
programa educatiu Ens ho mengem 
tot, adreçat a les escoles de la ciutat 
de Barcelona amb l’objectiu de 
sensibilitzar sobre el malbaratament 
alimentari. L’activitat permet repassar 
el significat de conceptes com 
quilòmetre 0, aliments de proximitat 
o petjada ecològica.

La campanya, que pren com a punt 
de partida la "Guia per evitar el 
malbaratament alimentari: Pensa, 
compra, cuina, menja" publicada 
per l'Ajuntament de Barcelona el 
novembre del 2011, s’emmarca en 
les activitats adreçades a la xarxa 
d'escoles i centres integrants a 
“Escoles + Sostenibles” i que s'inscriu 
en el Pla de Prevenció de Residus de 
Barcelona.

Des del mes de gener fins al maig, una 
setmana al mes, els centres proposen 
un seguit d’accions per 

conèixer la procedència dels 
aliments que es consumeixen al 
menjador escolar,
quantificar el malbaratament 
de l’aliment, si és que n’hi ha, 
difondre consells per evitar aquest 
malbaratament 
i analitzar la petjada ecològica dels 
aliments malbaratats.
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Minestra de verdures

Ous ferrats amb tomàquet
amanit

Mel i mató

Sopa maravella

Croquetes de llegum amb
ceba i cogombre

Kiwi

Favetes saltejats amb menta

Lluç a la papillotte amb
verdures

Quallada

Amanida d'enciam i pipes

Cuscús de verdures i llegum

Graellada de verdures

Rodanxes de poma amb mel

Filet de porc a la planxa amb
patates al caliu

Làmines de kiwi i taronja

Arròs integral amb xampinyons
i carbassó

Verat amb all i julivert amb
tomàquet amanit

Amanida grega amb formatge

Plàtan amb xocolata

Sípia a la planxa amb quinoa

Tallarins frescos amb oli i
alfàbrega

Iogurt de fruites

Remenat d'ou amb formatge,
cogombre i pastanaga

Mandarines

Amanida de rúcula i patata

Sopa de lletres

Remenat d'ou amb
xampinyons

Orada a la sal amb llit de ceba
i patata

Pera

Crema de carbassó amb
picatostes

Pera

30

Aletes de pollastre amb fines
herbes amb tomàquet xerri
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Plàtan

Crema de porro i patata

Mongeta amb patata

Calamarsets amb salsa de
verdures

Hamburguesa d'au a la planxa
amb formatge i ceba

Taronja amb canyella

Pinya

Pèsols amb patata

Espàrrecs verds amb romesc

Broquetes de conill, cebetes i
tomàquets xerri

Llom a la planxa amb enciam i
pastanaga

Kiwi

Broquetes de fruita fresca

Amanida tropical d'espirals

amb daus de pernil

Iogurt ecològic amb nous


