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UN MÓN DE SABORS

L'Ender i la Mar han passat mesos sense
classes, i tenen moltes ganes de noves
aventures, però saben que han de
protegir-se amb les seves mascaretes i
rentar-se les mans amb freqüència.
Això no els impedeix descobrir noves
cultures i sabors al seu paladar.
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Gràcies a ells, tindràs l'oportunitat
d'explorar els diferents continents amb
L'Ender i la Mar han passat mesos sense classes, i
els teus sentits i descobrir alguns dels
tenen moltes ganes de noves aventures, però saben que
plats que mengen altres nens a altreshan de protegir-se amb les seves mascaretes i rentar-se
les mans amb freqüència.
parts del món.

Comencem l’aventura al novembre al nostre continent:
EUROPA.
Visitem un país, amb una cultura molt diferent de la nostra, on
podrem degustar un arròs al curri i el conegut Dürüm Kebab.
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Això no els impedeix descobrir noves cultures i sabors al
seu paladar.
Gràcies a ells, tindràs l'oportunitat d'explorar els
diferents continents amb els teus sentits i descobrir
alguns dels plats que mengen altres nens a altres parts
del món.

Al gener farà fred, per la qual cosa creuarem l’oceà Atlàntic i
arribarem al Canadà, en el continent: d’AMÈRICA.
On degustarem uns típics Mac & Cheese, ben calents i delicioNOVEMBRE 2020
sos. Seguit d’unes costelles BBQ per llepar-se GENER
els dits.2021

Jornades

Jornada gastronòmica CANADENCA

ABRIL 2021

Jornades
NOVEMBRE 2020
GENER 2021
ABRIL 2021

I per últim al maig,creuarem l’Oceà Pacífic per visitar Xina, al
continent: d’ÀSIA.
On degustarem la seva gastronomía i fabricarem un drac xinès
amb material reciclat.
www.endermar.com

Jornada gastronòmica XINESA
TURQUIA
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