
BIBLIOCERVO 

A DESPENSA  

DAS LECTURAS 

Ola familias!  

Rematamo s  o  c u r s o  c o a s 

recomendacións lectoras para o 

verán e como ben podedes ver n
a 

imaxe, PUCA puxo o gorro de 

cociña para prepararn
os  saborosos 

libros, porque a biblioteca 

converteuse na DESPENSA DAS 

LECTURAS, un lugar onde ver, 

ollar, ler e gozar fermosos libros 

sobre os alimentos e a cociña.  

Ese foi o proxecto anual, por iso 

non queremos  despedirnos sen 

recomendarvos unha serie de 

nutritivas lecturas para degustar 

tanto os maiores coma os máis 

pequenos da casa e válidas para 

todos os alérxicos. 

Só nos queda desexar
vos un verán 

con moito sabor, creativo e ben 

condimentado! 

 Ata o próximo curso!!     

 

Equipo de Biblioteca Colexio de 

Cervo 

http://bibliocervo.blo
gspot.com.es/ 

Guía para disfrutar en fa-

milia dunha alimentación  

sana, nutritiva e divertida. 

Ed. Play Attitude 

Verán 2014 

Cociña infantil e familiar 

para convertirse nuns 

auténticos  chefs… 

Ed. Ouvirmmos 

Que pasa na cociña cando o 

protagonista esperta e ve a 

tres cociñeiros preparando 

un pastel para o almorzo? 

Album ilustrado cun texto 

breve e rimado. 

Ed Kalandraka 

Un libro tremendamente 

útil e práctico para quen 

desexe iniciarse nos labo-

res da cociña. 

Ed Xerais 



Caderno con actividades para de-

cubrir os alimentos e o mundo da 

cociña. 

Ed Juventud 

LECTURAS 

SABOROSAS 

Uns vexetais que se transforman 

en seres con sentimentos e expre-

sións que manifestan enfado, sim-

patía, temor… 

Ed  LInteo 

Un tigre  voraz vai tomar o té e  

acaba devorando a despensa en-

teira e bebendo ata a auga dos 

canos. 

Ed Kalandraka 

Adivinanzas, xogos,  recetas  

e cancións en  poemas  co te-

ma das plantas, follas, froitos. 

Ed Anaya 

Obra de teatro para nenos e 

nenas co tema da gastronomía. 

Ed Baía 

Dous homes andan sempre a 

facer falcatruadas. Polo 

Antroido, unha noite rouba-

ron todas as tixolas  de 

facer as filloas. 

Ed. Ir Indo 

Toto Marube é nun pres-

tixioso cociñeiro dun res-

taurante creativo que coci-

ña  garavatas á plancha, 

peras en verso... 

Ed Kalandraka 

Un extraordinario viaxe 

polo mundo das froitas e 

hortalizas, con recetas pa-

ra descubrilas. 

Ed Kókinos 

A famenta lombriga serve 

de fío condutor deste 

divertido libro para 

bebés. 

Ed Ekaré 

O rato convence a denociña 

escoitar catro con-

tos,porque son os contos 

que dan sabor a “ Sopa de 

ratón” 

Ed Ekaré 

No pobo de Tragaycome 

chovía sopa e zume de froi-

tas, nevaba puré de patacas  

e o vento traía grandes 

tormentas de hamburgue-

sas. 

Ed. Corimbo 

Recolle “receitas” moi diver-

tidas feitas con palabras e 

imaxes á calor do fogón da 

imaxinación, que, como é sa-

bido, é a melllor cociña. 

Ed. Kalandraka 


