
 Todas as semanas deberá existir unha 
listaxe detallada da dispoñibilidade para 
poder efectuar os pedidos de cociña pola 
persoa encargada en cada centro. 
 Ao empezar o curso cada centro terá 
asignadas un nº de caixas segundo o seu nº 
de comensais, que servirán para transportar 
os pedidos e ter outras para a semana 
seguinte. É necesario que unha vez 
baleiradas se garden para entregalas á 
semana seguinte. 
 Para asegurar a viabilidade do proxecto, 
deberanse afrontar uns pedidos mínimos que 
permitan un transporte sostible das materias 
primas a entregar. 
 Os prezos das verduras dentro do 
proxecto non flutúan coma no comercio 
convencional, que varían segundo as 
condicións dos intermediarios ou do mercado. 
A principios do curso entrégase un listado 
de produtos e prezos que non variarán ao 
longo da temporada. 
 Os pedidos recibiranse nos centros entre 
as 8:00 e as 12:00 h de cada martes para 
ser utilizados desde o mércores ata o 
martes seguinte. 

 Os produtores teñen realizado melloras e 
cambios nas súas planificacións e 
comprométense a que sempre haxa 
dispoñible verdura de folla (acelga, espinaca, 
verza, etc.), verdura de froito (coliflor, 
brócoli, etc.) e verdura de tubérculo (cenoria, 
remolacha, etc.) e pataca. 

2. Que fixemos ata o 
de agora? 

O novo menú 
 Non pechar o nome de todas as verduras. 

 Introducir na proposta semanal un menú 
completo con proteína vexetal (legumes). 

 Peixe da lonxa adaptándose á 
temporalidade das nosas costas, sen pechar 
o nome do peixe. 

 Ovos ecolóxicos e de proximidade. 

 Eliminar precociñados e frituras. 

 Non utilizar proteína animal no 1º prato. 

 Cereais integrais (pasta e arroz). 

 Traballar con verduras de temporada, 
garantindo 100 g/día/comensal (mínimo 50 
g/día). 

 Axustar o peso da proteína animal ás 
recomendacións. 

Co apoio de: 



Proxecto  
ECOcomedores 

Ofrecer á nosa infancia alimentos de 
calidade e menús equilibrados é un deber da 
sociedade. Por iso, o servizo de COMEDOR 
DAS ESCOAS e COLEXIOS ofrécenos un 
espazo máis de educación que debemos 
aproveitar para transmitir á nosa sociedade 
o valor dunha alimentación sa, equilibrada e 
variada. Deberase basear tamén en procesos 
produtivos, de transporte e comercialización 
respectuosos co medio ambiente, 
procedentes dun sector primario enraizado 
no territorio e que dá vida ás comunidades 
rurais do país. 

Preséntase así o proxecto ECOcomedores, 
que xorde no ano 2015 como unha alianza 
entre centros escolares e a Reserva de 
Biosfera para potenciar o consumo de 
produtos ecolóxicos, de temporada e de 
proximidade. 

Froito deste pulo, máis de 2.000 escolares 
de 12 centros da nosa comarca están xa a 
consumir produto local de produtores de 
proximidade, xerándose así novos empregos 
no rural. 

O programa busca a colaboración de todos 
os axentes involucrados «alumnado, 
profesorado, persoal de cociña, familias, 
ANPAS, nutricionistas, sector agroalimentario 
e administracións». 

Desenvolvemento 

De cara a conta cun grupo de produtores 
de verdura ecolóxica, próximos para 
concretar as colaboracións que mellor se 
adapten a cada centro, é preciso considerar: 
 Iniciar o proceso mantendo unha xuntanza 
inicial para coñecer as realidade de cada 
explotación e cada centro, contando co apoio 
dunha persoa experta en nutrición que 
poderá diagnosticar o punto de partida e as 
ferramentas necesarias para iniciar o 
proceso. 

 Promover cambios nos menús para 
adaptalos á temporalidade, incrementando o 
consumo de legumes, xogando con diferentes 
presentacións e texturas para enriquecer os 
menús, etc. 

 Pactar conxuntamente o calendario de 
pedidos de xeito coordinado coa 
temporalidade dos cultivos, así como coñecer 
os volumes de cada materia prima que 
precisa cada centro, suxestións, etc. con 
vistas a axustar o menú. 

PERSOAL DE COCIÑA: a súa disposición é 
crucial, estando abertos a cambiar 
elaboracións, a recibir formación continuada, 
asimilar novas receitas con proteína vexetal 
e verdura de temporada. Deben buscar 
sorprender aos pequenos comensais. 

PROFESORADO: é imprescindible, non só 
para mellorar a súa formación e transformar 
o menú escolar, senón tamén para establecer 
unha coherencia coa propia liña pedagóxica 
do centro. 

FAMILIAS: necesítase o seu apoio ao 
colexio, acompañando con melloras no menú 
familiar e contribuír a unha dieta más 
saudable para as nenas e nenos. 


