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Charlie e a fábrica de 

chocolate 

Roald Dahl 

Ed. Xerais 

 

Willy Wonka e Charlie… 

Unha histria marabillo-

sa! 

 

 

 

Dez abellas na la-
ranxeira 
Marilar Aleixandre 
Ed. Xerais 
 
Contando hacia atrás 
de modo divertido 

Operación yogurt 
Juan Carlos Eguillor 
Ed. Xerais 
 
Uns rapaces que andan 
sempre a comer porcalla-
das ata que un día... 
 

 

 

O quirico  lambón 
Bernardino Graña 
Ed. Xerais 
 
Conto tradicional rimado 
(o do galo que vai a unha 
voda) 

Chocolate amargo 
Mirjan Pressler 
Ed. Anaya 
 
Unha adolescente pe-
lexando co seu peso. 

¿Quién come a 
quien? 
Andrea Mizielinska 
Ed. Libros del Zorro 
Rojo 
 
Arte, coñecemento 
científico e literatura 
unidos neste libro. 

O Papón 
Pablo Albo 
OQO editora 
 
A historia dunha avoa e as 
súas tres netas. 



Estes libros están…. Para comerse! 

O noso Proxecto anual percorreu paí-
ses interesándose por dúas cousas 
que resultan fundamentais: a comida 
e as historias tradicionais. 

Seguimos nesa liña porque descubri-
mos que aos nenos e nenas o asunto 
da comida despértalles un gran inte-
rés. E tamén comprobamos que a co-
mida é un sunto moi, moi presente na 
literatura. 

Así que para este verán achegámos-
vos unha selección dos libros máis 
bonitos, singulares e divertidos que 
podedes levar á boca. 

Á boca literaria, claro. 

Revisade, ademáis a guía de Nadal 
que xa tiña títulos moi interesantes e 
valiosos. 

Só nos queda desexarvos un verán 
moi feliz, sabroso e satisfactorio:  

Felices vacacións 
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Sopa verde 
Angela madeira 
OQO editora 
 
Un  que só come cousas  
verdes... 

 

  

Caracola, a carteira centola 
Mau 
Ed. Xerais 
Mariscos, instrumentos e faros  
son os protagonistas 

 

  

Que ta, vexetal? 
Saxton Freymann y Joost Elffers  
Ed. Linteo 
 
Alimentos con sentimentos 

 

  

Sopa de nada 
Darabuc 
OQO editora 
 
Un conto tradicional  
actualizado e divertido 

 

  

Macarrón de narices 
Xoán Babarro 
Ed. Xerais 
No reino de Macarrón es-
tá o pazo de Narices... 

 

Perigo vexetal 
Ramón Caride 
Ed. Xerais 
 
Triloxía ambientada no  
futuro 

 

Una cocina tan grande 
como un huerto 
Alain Serres 
Ed. Kókinos 
Receitas con froitas e 
verduras 

 

Una cocina tan grande 
como el mundo 
Alain Serres 
Ed. Kókinos 
Sesenta receitas de todo 
o mundo 

 


