—
Una mirada renovada
per reviure la història
i aprendre a
menjar
millor

ACTIVITATS D’ESTIU
—
El Servei Educatiu de Món
Sant Benet durant l’estiu
continua oferint activitats
divertides i educatives,
pensades especialment
per a grups de nois i
noies.

Setciències a la cuina
—
Afinem els sentits i esmolem les idees. En aquest taller resoldrem
les respostes a tres preguntes impossibles que ens serviran per
descobrir que, a dins la nostra cuina, un dia qualsevol, hi tenen
lloc multitud de deliciosos fenòmens químics que fan de la cuina
una eina màgica i sorprenent. I com a bons cuiners, acabarem
fent un tast dels nostres experiments.
Edats: de 8 a 14 anys - Durada 90 min. - Preu: 7,00€

Entrepans extravagants
—
La cuinera Júlia Verd té un problema i és que... li han desordenat el rebost! Mentre li donem un cop de mà, descobrirem els
ingredients necessaris per a fer un bon entrepà: aliments fets de
farina, de fruita o de llet. I un cop els tinguem crearem les nostres
pròpies combinacions tot preparant les receptes especials de la
Júlia Verd, uns entrepans saludables, únics i originals que compartirem amb la resta dels companys!
Edats: de 3 a 6 anys - Durada 90 min. - Preu: 7,00€

De l’hort al plat
—
A l’hort coneixerem què és l’agricultura ecològica i quins són els
productes de temporada i de proximitat. Amb aquests coneixements podrem collir alguns d’aquests productes i entre tots
aprendrem algunes maneres curioses de cuinar-los per poder
acabar fent-ne un tast. És per llepar-se’n els dits!
Edats: de 8 a 12 anys - Durada 90 min. - Preu: 8,00€
Altres tallers a escollir: Tallers del Monestir, Tallers d’Alicia, Tallers de l’entorn i Tallers dels horts.
I també visites al monestir: “Experiència Medieval” i “Experiència Modernista”.
Consulteu totes les opcions.
Més informació i reserves
—
T. 93 875 94 01
info@monstbenet.com
www.monstbenet.cat

