
TASQUES de CATALÀ per aquesta 
setmana!!

Hola Gelats i Creps! Aquesta setmana us volem fer arribar dues propostes de català.

PRIMERA PROPOSTA: 

Ens agradaria que ens expliqueu, com uns autèntics i autentiques Xefs, una recepta 
que hagueu elaborat aquests dies. Volem saber pas a pas de com l’heu feta. Per fer la 
proposta us heu de gravar en vídeo explicant-la.

La recepte no  ha de ser massa complicada, que la pugueu realitzar, en gran part, de 
manera individual sense necessitat d’encendre el foc o el forn. Penseu que n’hi han 
moltes de ràpides i senzilles.

Un exemple de l’explicació  que faré davant de la càmera de la meva recepta pot ser: 

Bon dia Gelats i Creps, avui estic a la cuina amb moltes ganes de compartir la 
meva recepta amb tots i totes vosaltres!

La voleu saber? La meva recepta estrella és l’amanida d’estiu,  

L’amanida d’estiu que faig és per a quatre persones i necessitem el següents ingre-
dients:

- Enciam

- Olives verdes

- Tomàquets

- Cogombres (opcional)

- Ceba

- Dauets de formatge (opcional)

- Pastanaga rallada

- Oli d’oliva

- Sal

Graveu tots els ingredients que fareu servir.

Per poder fer una amanida d’estiu ben bona, necessitarem els següents estris de 
cuina: 

- Davantal

- Barret de cuiner/era



- Colador

- Ganivet

- Taula de fusta

- Plat o safata gran

Graveu tots els estris de cuina que necessiteu.

Com l’elaboro?  

Ens agradaria que ens expliquéssiu pas per pas com l’heu portada a terme. Per 
exemple:

El primer que faig és escollir els ingredients en el mercat de sota de casa, perquè 
aquests són molt bons i de proximitat, llavors un cop a la cuina els rento, els 
passo per aigua, per així treure la sorreta que tenen (si es tracta de fruites i ver-
dures).

Un cop tinc els aliments rentats, els que tenen pela els pelo amb l’ajuda del gani-
vet i un adult i els tallo en trossets petits.

Per acabar, faig una presentació original i amaneixo amb oli i sal.

I TAXAN! Ja és pot servir i menjar!

Graveu els passos i el resultat final.

Podeu acabar el vídeo dient:

Desitjo que us hagi agradat la meva recepta, està per sucar-hi pa o llepar-se’n els 
dits!

Moltes gràcies, ADÈU!

El que volgueu, sempre i quan, parleu a poc a poc i amb una bona entonació, que 
s’entengui el que voleu dir, que ja ho heu fet altres vegades i ho feu la mar de bé!

A veure quines receptes ens envieu, potser podem fer un llibre de receptes amb totes 
les que proposeu, estaria molt bé!

Ús recomanem que feu servir els connectors subratllats amb negreta, per estructu-
rar millor la vostra exposició oral.



SEGONA PROPOSTA:

A veure si trobes la resposta a aquests jeroglífics. Anota-la al costat. Recorda que tots 
els noms de persona i de llocs van amb majúscula (noms propis).A veure si trobes la resposta a aquests jeroglífics. Anota-la al costat. Recorda 
que tots els noms de persona i de llocs van amb majúscula (noms propis). 

    --------------------------------------- 

   ---------------------------------------- 

  ----------------------------------------- 

..............................................................................................

A veure si trobes la resposta a aquests jeroglífics. Anota-la al costat. Recorda 
que tots els noms de persona i de llocs van amb majúscula (noms propis). 

    --------------------------------------- 

   ---------------------------------------- 

  ----------------------------------------- 

..............................................................................................

A veure si trobes la resposta a aquests jeroglífics. Anota-la al costat. Recorda 
que tots els noms de persona i de llocs van amb majúscula (noms propis). 

    --------------------------------------- 

   ---------------------------------------- 

  ----------------------------------------- 

..............................................................................................
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Llegiu atentament la recepta i copieu en un full les 
paraules que porten J o G,

que sonin com Jan i com Gina.

MAKITERRÀ D’ENCIAM I SALMÓ

INGREDIENTS:

Unes fulles d’enciam (del jardí o de l’hort)

100 g de formatge d’untar

50 g de salmó fumat

Julivert

Un grapat de nous

Zero gelatina

PASSOS A SEGUIR:

1. Juga a desfullar l’enciam i, si té 
els nervis molt marcats, talla’ls amb 
cura amb el ganivet.

Estira una làmina de film de plàstic 
i posa-hi una fulla d’enciam a sobre.

Fer de cuiners, un joc divertit!



2. En un bol, barreja amb generositat 
el formatge d’untar amb una mica de 
julivert picat i unes nous picades. 

Quina joia!

3. Unta la fulla d’enciam amb aques-
ta barreja i, al mig, posa-hi una tira 
de salmó fumat. 

Enrotlla l’enciam i prem bé el film de 
plàstic com si fos un caramel allargat.

Gimnàstica per les mans!

4. Deixa-ho una estona a la nevera, 

no ho posis al congelador. 

Treu els rotlles de la nevera i talla’ls 
com si fos un rotlle japonès.

Recepta japonesa per menjar al juny, 
juliol i també al gener!
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