
LLIBRE. La cuina sostenible. Idees, trucs i receptes
per no llençar res / Ada Parellada

Ebiblio

La cuina sostenible és un llibre amb pretensions: 1. Mostrar un dels
problemes actuals més importants, el de la quantitat de menjar que
llencem diàriament a les escombraries, un malbaratament alimentari qu…

WEB+APP. Som Gent de Profit. Contra el
malbaratament alimentari / GenCat

Somgentdeprofit

Tenim diverses activitats pensades per a tot tipus de públics per ajudar i
fomentar l'aprofitament dels aliments. Des d'exposicions, tallers,
espectacles de màgia fins a dinars solidaris. Conjuntament amb la…

WEB. 4 consells per conservar la verdura i la fruita
/ El Cistell

El Cistell, agricultura ecològica

Perquè conservi tot el seu gust, perquè no perdi vitamines ni nutrients, i
perquè ens duri el màxim de temps possible fresca i no se'ns faci malbé:
per tots aquests motius, és important aprendre a conservar bé la fruita …

Llibres*, apps i webs amb tot de curiositats, receptes i consells per aprofitar i
conservar millor els aliments. *[trobareu els llibres en línia al servei eBiblio de la
xarxa de biblioteques]
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LLIBRE. A la taula i al llit, al primer crit. Guia
revolucionària d'hàbits alimentaris infantils…

Ebiblio

El llibre per a pares i mares preocupats pels hàbits alimentaris dels seus
fills. No ens trobem davant un llibre sobre com fer-nos-ho perquè els nens
mengin, sinó perquè mengin sa, conscientment, i creixin sans i amb uns…

WEB. On i com es guarden millor els aliments? /
Consumer

Consumer

imgs/20031001/alimentacion.01.jpg Sabia que les anxoves en oli són
semiconserves i que s'han de guardar en el frigorífic? O que no és
convenient embolicar el formatge en film transparent perquè això…

WEB. 7 idees per estalviar diners i menjar sa en
temps de confinament / Ets el que menges

ets el que menges

Aquests dies ens preguntem si el drama del coronavirus ens servirà per
canviar el sistema amb el qual hem viscut fins ara, que no permet que el
món es prengui un descans perquè això significa una caiguda econòmica…

LLIBRE. Teoria i pràctica del pa amb tomàquet /
Leopoldo Pomés

Ebiblio

En el 30è aniversari de la publicació, presentem aquesta edició especial,
renovada i enriquida amb il·lustracions de Juliet Pomés Leiz, de tot un
clàssic gastronòmic dedicat a la més simple i reeixida aportació de la…

APPS. Les millors aplicacions mòbils per cuinar /
Ada Parellada - RAC1

RAC1

Els amants de la cuina tenen la sort que el menjar és de les poques coses
que el mòbil no pot suplir. Però el que sí que ha aconseguit el mòbil és
portar-nos tota mena de propostes culinàries i les receptes per cuinar-les.
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WEB. Com organitzar els aliments a la cuina /
Entrenosotros - Consum

Consum

S'hi guardaran tots aquells aliments que no requerixen conservació en
fred i es poden emmagatzemar amb seguretat durant períodes llargs. Ha
de ser un lloc fresc, sec i ordenat. És important ser curosos i posar…

LLIBRE. Cocina en 2 horas para toda la semana /
Caroline Pessin

Ebiblio

Este es el primer libro que se inspira en la tendencia del batch cooking,
una técnica culinaria que te permitirá comer sano, dejar de desperdiciar
comida y ahorrar tiempo y dinero. Dividido por estaciones, y con un ojo…

LLIBRE. En boca de tothom / Juan Llorca
Ebiblio

Després de 'Sense dents i a mossegades', la guia d'alimentació per als
dotze primers mesos del bebè, Juan Llorca i Melisa Gómez s'han
consolidat com el xef i la nutricionista que estan revolucionant…

LLIBRE. Pa i salut Dels grans ancestrals al pa d'avui
/ Xavier Barriga

Ebiblio

El pa és un aliment bàsic de la nostra dieta, malgrat que en els darrers
decennis se n'ha disminuït el consum de manera injustificada. En aquest
llibre es fa un recorregut complet pel món del pa i els cereals alhora que…

APP. Toca Kitchen 2 / Toca Boca
T he Power of Play | Toca Boca

Toca Kitchen 2 és un joc infantil dirigit a nens de fins a 8 anys sobre cuina
saludable. Amb aquesta app, els més menuts de la casa podran aprendre
a cuinar tot allò que vulguin: fruita, verdura, arròs, pasta, carn, peix… Fin…
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WEB. Rebost de l'alimentació saludable / Ets el que
menges
etselquemenges.cat

Conèixer les propietats i beneficis per a la salut dels aliments del rebost
és la base d’una dieta rica i equilibrada. Descobreix aliments saludables
com la remolatxa, el fajol o l’amarant, omple el rebost d’aliments de…

WEB. Trucs i idees per allargar la vida del menjar /
Opcions
opcions.org

Per què es fa malbé el menjar? Podem evitar-ho? Quina és la millor
manera de conservar els aliments frescos? Els bacteris i els fongs són els
responsables que el menjar es faci malbé. Són microbis que viuen als…

LLIBRE. Recetas sencillas para novatos y cocinillas /
Xabier Gutiérrez
catalunya.ebiblio.es

Un libro con más de 1.000 recetas para todos los que quieran animarse a
cocinar, desde los que empiezan de cero hasta los que hacen ya sus
pinitos; para los que no han frito nunca un huevo y para los que quieran…

APPS. Cinc apps de cuina que valen molt la pena /
El Nacional
www.elnacional.cat

Per convertir-te en un bon cuiner ara no et fa falta més que escollir bon
producte en el moment de fer la compra i tancar-te a la cuina amb el teu
telèfon mòbil i alguna de les següents aplicacions especialitzades. Pren…

LLIBRE. Comer es una historia / Óscar Caballero
Ebiblio

¿Quién inventó las primeras conservas? ¿Cuándo surgió el primer
restaurante? ¿Quién enseñó a Europa el uso del tenedor? ¿Cuándo se
acuñó el término gastronomía y por qué? ¿Es la dieta mediterránea una…
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http://opcions.org/consum/allargar-vida-menjar/
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LLIBRE. Quina relació hi ha entre els macarrons
amb formatge i Beethoven? / Jaume Biarnés

Ebiblio

Quina relació hi ha entre els macarrons amb formatge i Beethoven, el
consomé i Verdi o les últimes creacions del Celler de Can Roca i la música
d'Erik Satie? La història de la cuina i la de la música ha seguit camins…
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