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Broquetes de fruita
recepta

INGREDIENTS

1- Pela les fruites i talla-les en daus. Col·loca-les en
diferents recipients per facilitar la tasca de
punxar-les.

- Fruita variada:
- Kiwi
- Plàtan
- Meló
- Mango
- Síndria

2- Punxa la fruita.
Estableix un ordre en el moment de punxar
la fruita al palet de fusta, pots fer-ho per
gammes de colors.

- Palets de fusta.
- 50 cc de llet sencera.

3- Desfés la xocolata al bany maria i afegeix la llet.
Remou fins que estigui desfet.
Fes dibuixos amb la xocolata sobre la fruita.

ALIMENTS I VISIÓ

Els cítrics com la taronja, la mandarina o el kiwi, són aliments rics en vitamina C, un antioxidant que disminuirà el risc de patir
DMAE, però també embòlies, atacs de cor o càncer de pulmó.
Fruites com el kiwi i el mango. Aporten Zeaxantina i luteïna, un pigment que es troba a la màcula de l’ull, encarregat d’absorbir
la llum blava i els rajos UV.
Els beta-carotens es troben en les fruites taronges o grogues són els que el nostre cos converteix en vitamina A, encarregada
de prevenir la formació de cataractes, conjuntivitis i glaucoma.
La xocolata negra a més de ser rica en antioxidants, és una font important de flavonoides que ens aporten millores en la salut
cognitiva, endocrina i cardiovascular. Per altra banda, estudis recents diuen que ena ajuda a veure millor.

HABILITATS TREBALLADES

- 1/2 rajola de cobertura de xocolata.

Quan tallem els trossos de fruita treballem la coordinació ull-mà.
Si els trossos els tallem d’igual mida, treballem la constància de forma i volum
(visuopercepció).
Quan punxem la fruita pel mig per fer la brotxeta, treballem la coordinació fina ull –
ma i alhora treballem la fusió visual a partir de la informació visual que aporta cada
ull.
Si ordenem la fruita per colors, treballem la discriminació del color i podem detectar
possibles anomalies de la visió en color. Hem de posar principal importància amb els
colors verds, vermells, taronges, lilosos.
Si a més a més treballem les brotxetes amb seqüències de peces de fruita, treballem
memòria visual seqüencial.
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