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Sembrada (de llavor o planter al terreny on farem la collita) Collita Sembrada + Collita
* Calendari elaborat a partir de la informació extreta de: www.hortifeina.blogspot.com / www.arbresalgendar.com
* Es proposen aquestes èpoques de sembrada tenint en compte principis de sostenibilitat (reducció del consum d'aigua de reg, etc.)

fruites i hortalisses fresques, locals i de temporada



 de fruites 
i hortalisses

calendari

fresques, locals i de temporada

Sabies que la major part dels aliments que con-
sumim viatgen entre 2.500 i 4.000 quilòmetres 
abans d’arribar al nostre plat?

Des del Consorci Mestral-GOB pretenem fomen-
tar un consum local, saludable i sostenible entre 
la comunitat educativa per què...

•	 Una dieta equilibrada és sempre important, 
sobretot durant els estadis de creixement. Els 
aliments produïts de forma respectuosa amb el 
medi ambient són saludables per a nosaltres i 
per a la terra.

•	 Alimentar-se és un fet vital per a la humanitat. 
Aprendre que el menjar no arriba al plat per 
art de màgia i saber què hi ha darrere el que 
menjam és un aprenentatge important.

•	 Desenvolupam el sentit del gust entre els in-
fants, que aprenen a gaudir menjant. 

•	 Recuperam cultius de tota la vida (races i va-
rietats locals) amb propietats organolèptiques 
úniques.

•	 Si a l’escola es parla de sostenibilitat, hem 
d’aconseguir que la teoria es porti a la pràctica. 

•	 Consumint productes locals fomentam l’eco-
nomia del nostre territori.

•	 Evitam el transport absurd dels aliments (les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i els resi-
dus derivats dels embalatges)

•	 Si el producte està elaborat de manera tradi-
cional al nostre territori, defensam la nostra 
cultura i les nostres tradicions.

•	 Guanyam en qualitat i en seguretat. Sempre 
seran productes més frescos sense necessitat 
de químics per augmentar-ne la perdurabilitat.  

Les varietats locals de Menorca han sobreviscut grà-
cies a la seva adaptació al clima i a les necessitats 
agrícoles pròpies de l’illa: tenen major resistència a 
malalties, s’adapten al nostre territori i tenen una ma-
jor capacitat de conservació. Encara en podem gaudir 
gràcies a molts pagesos i hortolans que les han cultivat 
des d’antic i han preservat aquest important patrimoni 
cultural. 

Amb el calendari de fruites i verdures brindam la 
possibilitat de conèixer quan podem cultivar o com-
prar productes de temporada. 

Cada estació ens proporciona els aliments amb les ca-
racterístiques nutricionals i organolèptiques més ade-
quades per al nostre organisme. 

FEADER
FONS EUROPEU AGRÍCOLA DE DESENVOLUPAMENT RURAL:
Europa inverteix en les zones rurals.


