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Inventario ilustrado de froitas e verduras (galego)
ISBN 978-84-16721-41-2. Ciencia.
Inventario ilustrado de frutas y verduras (castelán)
ISBN 978-84-16721-42-9. Ciencia.
Inventari il·lustrat de les fruites i les hortalisses (catalán)
ISBN 978-84-16804-72-6. Ciéncies.
Fruitu eta barazkien inbentarioa (irudiduna) (éuscaro)
ISBN 978-84-9172-100-0. Zientzia.
Inventário ilustrado dos frutos e legumes (portugués)
ISBN 978-989-54340-0-8. Ciência.

Entre os froitos, descubriremos as drupas (que teñen carabuña),
as bagas (sen carabuña, pero con unha ou máis pebidas),
os froitos con casca (como as noces), os cítricos...
Entre as hortalizas, veremos os legumes, as herbáceas
e os tubérculos. Presentaremos algúns alimentos de orixe vexetal
máis elaborados...
“Inventario ilustrado de froitas e verduras” reúne un cento
de deliciosos e nutritivos bocados: plantas comestibles
que se poden tomar crúas ou cociñadas. Froitos, talos, bulbos,
raíces, sementes, follas, flores… mesmo produtos -como tés, cafés,
marmeladas ou chocolates- que se obteñen a partir das materias

■ Temática: catálogo de vexetais con máis de

100 especies de todo o mundo.
■ Idade recomendada: a partir de 6 anos.
■ Aspectos destacables: ilustracións naturalistas

con trazo de tinta e acuarela; cada lámina
presenta ilustracións, nome común e científico,
descrición; agrupación cromática; outros
Inventarios ilustrados: “de animais”, “de flores”,
“de animais con cola”, “de dinosauros”,
“das árbores”, “de insectos”, “das aves”,
“dos mares”; outros libros: serie “Animais
Extraordinarios” (Faktoría K).
■ Avance do libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/inve
ntario-de-froitas-g
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ou con nomes tan rechamante como pan de cabra.

Durante anos traballou en revistas xuvenís e
editoriais. Actualmente dedícase a crear coleccións de
libros e textos en colaboración con Caroline Pellissier.
http://virginiealadjidi.blogspot.com

Esta obra, baixo a supervisión científica da doutora enxeñeira

Emmanuelle Tchoukriel

agrónoma Paule Lacroix, permite distinguir entre o concepto

Estudou Artes Aplicadas e ampliou a súa formación no
eido da comunicación visual antes de ingresar na
Escola Estienne de París e de especializarse en
ilustración médica e científica.
http://tchouk-tchouk.blogspot.com

primas. Tampouco faltan especias, fungos e algas. Hainos comúns
como as uvas ou as patacas, exóticos como a carambola,

botánico da planta e o termo culinario relativo á súa elaboración
para o consumo humano. E sobre todo, contribúe a poñer en valor
a biodiversidade, a sostibilidade e a alimentación saudable.
Agrupadas por cores, as froitas e as verduras deste fermoso
catálogo amosan representacións moi variadas: asociadas á flor
da que proceden, tanto no seu medio natural como xa colleitadas,
enteiras en anacos… Mesmo a presenza de insectos como
as indispensables abellas, aves, réptiles e pequenos herbívoros
axudan a contextualizar esta selección vexetal no seu espazo.
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