El conte de la
pizza Poliverta

Hola amics i amigues! Sabeu qui sóc?! Em dic Poliverta. Us
preguntareu d’on ve el meu nom? Doncs ara us ho explico: ve
de “Poli”, que vol dir “molts”, i de “Verta”, perquè sóc una pizza
feta de verdures.
Sí, sí: de
verdures! Verdes
i naturals!
Us agrada? El
nom, vull dir...
Les verdures
ja sé que no us
agraden pas
massa...

Però us confessaré un secret... Estigueu atents i pareu bé
l’orella: si em tasteu, canviareu d’opinió i repetireu. N’estic
segura! Ja ho veureu. I, qui sap, potser un dia les verdures
acabaran essent el vostre plat preferit.

Avui he vingut
a explicar-vos la
meva història,
d’on vinc i de
què estic feta.
Tot comença
en un camp
mooolt gran de
blat... Fa uns
mesos vaig ser
unes daurades
espigues de blat
en un camp
lluent al sol
d’estiu.
Una segadora conduïda per en Pep, el pagès, em va collir i,
l’endemà, van separar el gra de la palla. La palla es va quedar
al camp en forma de bales. I en moldre el gra en un molí, es
va convertir en una farina ecològica blanca com la neu!

En uns camions molt llargs van portar els sacs de farina a
l’obrador d’Aliments Onyar. Però no només la farina, també
van portar l’oli d’oliva més suau i bo que hagueu tastat mai.

No hi havia
un lloc
millor per
convertir
tots aquests
aliments
saludables i
naturals en
qui sóc ara.

A dins de l’obrador, una amassadora va
fer la seva feina: gira i gira, remena i
remena, barreja i barreja…
En uns
minuts,
d’aquests
ingredients
tan nobles,
en va sortir
una massa
enorme, la
què es va
convertir
en el
meu cos
principal:
la base de la
pizza.

A l’obrador
d’Aliments Onyar
tot és tractat amb
estima. I tan
bon punt vaig
ser un trosset de
massa, planera i
arrodonida com
un plat, aleshores
em van posar
dins d’un forn
per estar ben
calentoneta.

I un xic torradeta també. M’encanta com em
van deixar! És que sóc taaan presumida...

En una altra sala, uns nois i noies molt trempats em van
muntar una festa! Sí, sí: una Gran Festa!!! Els convidats a la
festa eren unes verdures ecològiques, com jo, fresques i naturals,
acabades de collir de l’hort.
No van voler convidar ni els
conservants, ni els colorants,
ni cap mena d’additiu.

Aquests, a
Aliments
Onyar,
no passen
ni per la
porta!!!

Tots els convidats em van rebre amb un gran petó. I no sé
com exactament, però de cada petó em va quedar una marca
a la cara. Del pebrot, de la ceba i del carbassó.

I així va ser com vaig
convertir-me en qui
sóc ara: una pizza
ecològica de verdures!
La més acolorida i
bonica de la contrada!

A Aliments Onyar tot ho fan amb molta cura. Sóc una pizza
100% ecològica i això vol dir que tots els meus ingredients són
naturals i saludables per a l’alimentació dels nens i les nenes.
I a més, a l’obrador es
dóna feina a tothom, i a
qui més ho necessita, com
en Miquel, la Joana, la
Rita...
I sabeu què?
Són tan
bona gent!
A Aliments
Onyar no
tan sols fan
aliments,
fan VIDA!
De debò
us ho dic.
Tasteu-me!!!

aliments ecològics amb valor social fets a girona

