Conte

Material didàctic
Cicle mitjà de Primària

Heu conegut mai un
En aquesta història us explicaré, tot ajuentrepà que parla? Doncs
dant-me d’un àlbum de fotos, com i per què les
aquest sóc jo. Sí, heu llegit bé:
meus amics de la colla dels Dracs em van fer.
parlo, ballo, jugo, ric…
Ells em van batejar “el drac Nyam-Nyam”. Malgrat
i, a més a més, sóc bo, sa
el meu aspecte de drac ferotge, tots els nens i nenes
i nutritiu.
se ’m volen cruspir. Les meves inseparables “col·legues”,
la S i la A, sempre m’acompanyen a tot arreu. Sense
elles no seria un entrepà sa.
Molts de vosaltres ja les coneixeu.
Aquí comença una nova aventura.
Voleu compartir-la amb mi?

Hola, jo sóc la A
d’aliment. Us recordeu
de nosaltres?

Hola, jo sóc la S
de seguretat, i sempre
vigilo la A.

El drac Nyam-Nyam
Ei, nois! Sabeu que el nostre amic entrepà porta sang blava? Sí, sí, és de la
noblesa. El seu nom en anglès és sandwich. I sabeu d’on ve? Hem de viatjar
pel túnel del temps i aturar-nos a l’any 1762 a Anglaterra.
Hi havia un comte, el Comte de Sandwich, a qui li agradava molt jugar als
jocs de taula, tant que un dia va jugar vint-i-quatre hores seguides! Com
tenia gana va manar al seu majordom que li preparés alguna cosa per
menjar ràpid. El majordom, apurat, va agafar dos trossos de pa i entremig
hi va posar un tall de carn. Vet aquí que així va néixer el nostre amic,
l’entrepà.

La Colla dels Dracs
tenen una idea genial
La Mireia, l’Alina, l’Anna, el Marc, el Martí i l’Alek són la Colla dels
Dracs. Cada dissabte es troben a l’esplai. S’ho passen molt bé! Juguen,
aprenen i comparteixen tantes coses!
Aquell dissabte va ser un dia molt especial, tan especial que sempre el
recordaré!
El Marc va proposar al grup una idea genial:
- Ei xavals, i si li fem a l’Alek una festa de benvinguda?
L’Alek és el darrer drac que ha arribat a la colla, abans vivia a Moscou.
- Com mola aquesta idea! va exclamar l’Anna.
El Martí va afegir:
- Com l’Alek no coneix la nostra cuina, li podríem fer un bon berenar.

Jo em dic
Alina

Hola, jo sóc
la Mireia

Jo em dic
Martí

I jo sóc
el Marc

Ei! El meu nom
és Anna. Ell és
l’Alek

La colla dels dracs
es distribueixen les feines
L’Alina va prendre la iniciativa i va proposar farcir-me d’enciam,
botifarra, formatge i ou dur. La Mireia va suggerir sucar-me la panxeta
amb maionesa i tomàquet, per ser més gustós. I l’Anna va triar els
aliments perquè representés un drac ferotge: les crestes i les potes de
pa de motlle, el cogombre tallat molt fi i el pebrot escalivat per fer-me
un vestit d’escates, les ametlles per les dents afilades i el pebrot cru per
la meva llengua interminable.
És súper celebrar l’arribada de l’Alek amb un berenar amb aliments de
la nostra terra!

Com que som la Colla dels
Dracs, us imagineu fer un
entrepà en forma de drac?

D’acord, podríem
anomenar-lo el drac NyamNyam. Què us sembla?
Que guai!
Però afanyem-nos,
hem d’anar a
comprar!

Ràpidament, la Colla
dels Dracs es va posar
en marxa: calia anar
a la xarcuteria, a la
formatgeria, a l’hort
de l’avi Ramon
i al supermercat.
Quina organització!
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Mart i l avi Ramon
a l hort
L’avi Ramon té molta cura dels seu hort. Va ensenyar al Martí totes les hortalisses
que cultiva: enciams, cogombres i també tomàquets. Per poder-les collir, cal
que estiguin crescudes com l’enciam o madures com els tomàquets. Li mostrà
els planters d’escaroles, d’alls i de cols. I també els arbres fruiters…
Que fresques són aquestes hortalisses recent collides!

Avi, també volem
tomàquets,
pastanagues
i cogombres.

Com pots veure, de cada
hortalissa hi ha moltes
varietats. Quin enciam
collim?

Tots tenim una història,
els aliments també!
Els tomàquets, per exemple, van ser cultivats fa tres
mil anys pels asteques, i portats al nostre continent
pels conqueridors espanyols al segle XVl. Van passar
més de dos-cents anys perquè fossin acceptats…i ara
són un dels protagonistes de la nostra alimentació!
Mmmm… oi que és apetitós el pa sucat amb tomàquet?

L Anna fa un tast de botifarra
catalana a la xarcuteria
La senyora Carme és la xarcutera del mercat. Li agrada molt la feina
que fa. A la seva xarcuteria ven tot tipus d’embotits. De cuits, com la
botifarra catalana i el pernil dolç; de curats, com el pernil salat i el fuet.
La botifarra catalana és un embotit cuit, elaborat amb carn de porc.

Saps que aquesta botifarra
la fem nosaltres?
Au, tasta-la!

Senyora Carme: voldria
200 grams de botifarra
catalana per fer un entrepà
molt gran.

Sabeu què vol dir embotit?
Fa molts anys, quan encara no hi havia neveres
i es matava un porc, es van descobrir diferents
formes de conservar-lo perquè durés molt més i
no es fes malbé: salant-lo, fumant-lo, cobrint-lo
d’oli... I també se’ls va ocórrer un altra solució:
picar la carn, afegir-hi sal i espècies, omplir un
tros del budell net del porc amb la carn picada.
D’això se’n diu embotir, i després coure-la. Així
es feia i es fa la botifarra cuita. Que bona!

La Mireia compra el formatge
al senyor Miquel
El Senyor Miquel és el formatger més antic de la ciutat i ven diferents
tipus de formatges segons l’animal del qual s’ha tret la llet: de vaca,
de cabra, d’ovella i, fins i tot, de búfal.

Hola, Mireia, Què et poso? Tinc
formatges frescos i curats, i
també en tinc per untar.

Oh, quants formatges! Vull un
formatge fresc. És per fer un
entrepà amb forma de drac.

Sabeu que el formatge és
un dels aliments elaborats
més antics?
Els nostres avantpassats van començar a utilitzar la
llet per fer formatge, perquè així el formatge durava
més temps que la llet fresca.
Tots aquells productes que s’elaboren amb llet els
anomenem productes làctics.
La llet i els productes làctics com el formatge i el
iogurt tenen molt calci. El calci és un mineral molt
important per als nostres ossos!

El Marc al supermercat
A la nostra ciutat tenim moltes botigues de queviures on podem
trobar aliments que vénen de països llunyans. Molts d’aquests
aliments estan envasats. Hi ha diferents tipus d’envasos: de cartró,
de llauna... Això fa que els aliments durin més i no es facin malbé,
i d’aquesta manera la nostra alimentació pot ser molt variada

Haig de comprar, una llauna de olives,
un pot de maionesa, una llauna de
pebrot i mitja dotzena d’ous

Us heu fixat quants aliments
enllaunats consumim?
Doncs tot gràcies al senyor Nicholas Appert que al 1809
va descobrir un mètode de conservació que va revolucionar
el món, l’enllaunat. Aquest invent va permetre conservar
i emmagatzemar aliments en èpoques difícils de guerres
o malalties, i també distribuir aliments a llocs molt llunyans.
Quin invent!

A casa de l Alina, tota
la colla fan de cuiners
La Colla dels Dracs s’ha trobat a casa de L’Alina. La mare de l’Alina
ha comprat el pa i ha bullit els ous. Cadascú porta l’aliment que ha
anat a comprar per elaborar-me. Tenen molta cura: guarden els
aliments que es conserven en fred a la nevera, netegen bé la taula i
els estris que faran servir i sobre tot es netegen les mans abans de
començar a fer-me... Quina emoció!

D’acord. Però abans ens
rentarem bé les mans.

Ei, endavant! Ho tenim
tot. Doncs a per feina!

No us oblideu!
La botifarra catalana, l’enciam, el cogombre, el formatge, els
ous... els heu de posar a la nevera perquè els microbis no els
facin malbé. Els aliments enllaunats els desarem a l’armari.
Hem de netejar les hortalisses per fer fora els microbis.

Comen a la festa!
L’Alek es va emocionar molt. Jo, amb el meu cor farcit d’aliments sans, també li vaig dir molt fluixet:
- Espero agradar-te molt i que tinguis ganes de tornar-te’m a menjar una altra vegada! Benvingut, Alek!
Els Dracs no em van fallar! Em van fer ben farcit: un entrepà deliciós, nutritiu i segur! I espero que tots
vosaltres em feu sovint per cruspir-se’m i així viure molts anys. Bon profit!

Oh, quina sorpresa!
M’han fet un entrepà.
O,κακοδκ χηπη3! χραχνϕο!

Bon profit!

