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Aperitiu  
Aquest trimestre hem 

treballat el text instructiu. Es 

tracta d’un tipus de text que 

té com a objectiu ordenar, 

aconsellar o dirigir. Són 

textos instructius les 

instruccions d’aparells, els 

manuals d’ús, les bases dels 

concursos... o les receptes 

de cuina.  

Les instruccions es poden 

combinar amb altres tipus de 

text (abans es poden aportar informacions, matisos, experiències, etc) i es 

caracteritzen per tenir una ordenació lògica de la informació i per la precisió. El 

text ha d’estar ben estructurat perquè ha d’explicar molt clarament les diverses 

parts d’un procés: és important explicar bé com s’han de fer les coses i en 

l’ordre adequat. Per això hi ha connectors d’ordre (en primer lloc, en segon lloc, 

primer, seguidament...) frases curtes i directes, abundància d’ordinals i 

cardinals, adverbis de manera, etc. 

Amb la finalitat de treballar aquests textos, l’alumnat de segon d’ESO-B ha 

recollit aquestes receptes de cuina que ara us presentem i que esperem que 

siguen del vostre gust. 

Com que es poden donar instruccions de diferents maneres hem procurat 

seguir la pauta de l’ús de l’imperatiu en segona persona del plural per tal de 

donar cohesió al receptari (poseu, afegiu...), encara que també trobareu 

receptaris amb la passiva reflexa (es posa sal), amb l’impersonal (es dina 

prompte), amb perifrasis d’obligació (heu d’agafar), amb el present (agafes o 

agafem), etc. Hem hagut, a més, d’introduir tot  un seguit de lèxic específic: 

remenar, afegir, sofregir, enfornar, bullir, etc. 

Pel que fa al registre hem utilitzat l’estàndard nord-occidental, atesa la 

naturalesa del text i els possibles destinataris. Així trobareu carlota i no 

pastanaga, xocolate i no xocolata i desface i no desfaci. 

Bon profit i bona cuina! 

 

Miquel Àngel Llorenç i Oltra  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Adverbis
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Amanida de taronja i ceba 

 

Ingredients 

 

2 taronges 
4 cebes tendres o 2 de grans 
Olives al gust 
Sal Maldon 
Oli 
Vinagre 

 

 

Preparació 

Primer de tot, netegeu i talleu les cebes tendres en tires. Tot seguit peleu la 

taronja i traieu la pell blanca dels grills. 

Un cop tot net, tallat i pelat, poseu la ceba en un bol i amaniu-la amb oli, sal i 

vinagre. Per a servir-ho, poseu els grills de taronja a la base del plat; després 

poseu una mica de sal Maldon i un rajolí d’oli. Finalment afegiu la ceba, que ja 

haureu amanit, per damunt de les olives. 

Josep Moya 
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Boles d’arròs 

 

Ingredients (per a quatre persones) 

150 g d’arròs 
100 g de puré de pataques 
1 cullerada de mantega 
200 cl de llet 
Una mica de sal 
Una dent d’all 
Un manoll petit de julivert 
200 g de formatge a daus 
100 g de farina 
100 g de pa ratllat 
2 ous 
100 cl d’oli d’oliva                               

 

 

 

Preparació 

Amb la llet, la mantega i els flocs de pataca feu un puré. Bulliu l’arròs. A part, 

feu un sofregit amb l’all i el julivert; ho mescleu tot i afegiu sal. Després, deixeu-

ho refredar i agafeu petites porcions de la mescla i poseu al mig un petit dau de 

formatge. Feu formes rodones i aixafades. Passeu-ho per la farina, per l’ou i, 

finalment, pel pa ratllat. Fregiu-ho durant un minut per cada costat amb oli 

d’oliva i ja està llest per menjar. 

Alessandro Bonfanti 
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Amanida 

Ingredients 

Enciam 
Tofu 
Daus de formatge 
Pipes sense crosta 
Soja fregida o brots de soja 
Vinagreta: Oli d’oliva, salsa de soja, salsa teriyaki, vinagre de Mòdena 
 

 

Preparació 

Talleu el tofu a daus i marineu-lo amb salsa de soja 30 minuts abans de fer 

l’amanida. Talleu, renteu i escorreu l’enciam. A continuació poseu l’enciam i 

afegiu les pipes, els brots de soja, els daus de formatge, etc. Per a fer la 

vinagreta, agafeu els ingredients i mescleu petites quantitats iguals i remeneu-

ho bé. La vinagreta se serveix a part o es posa a l’amanida. 

Josep Conde De Rugeriis 
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Sopa  
 

Ingredients 

1 pataca 
1 ceba 
2 carlotes 
1 porro 
1 fulla d’api 
1 xirivia 
1 nap 
2 fulles de col 
2 ales de pollastre 
2 espinades de pollastre 
2 ossos de bou 
2 ossos de porc 
 
 
 

Preparació 
 

Primer, poseu la quantitat necessària d’aigua (depèn de les persones que l’hagin de 

menjar) dins de l’olla.  Poseu les verdures dins del foc (en l’ordre que apareix a dalt). 

Poseu la carn i els ossos seguint l’ordre. Deixeu coure l’olla (si es cou a pressió, es 

tarda 30 minuts, però si es cou amb una olla normal, s’ha de fer durant 3 hores a foc 

lent). Quan ja s’hagi bullit, coleu el brou i poseu-lo en una olla a part. Heu de posar la 

pasta de sopa al recipient on hi ha el brou i, finalment, afegiu boletes de carn; també 

podeu afegir ou bullit.                                                                                          

Jordi Sánchez Forcadell 
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Truita amb pataca 

Ingredients (per a quatre persones) 

 

4 o 5 pataques mitjanes 
De 150 a 200 ml d’oli 
6 o 7 ous  
3 culleradetes de sal 
 

 

Preparació 

Primerament peleu les pataques, les talleu en quatre parts i després les aneu 

tallant en làmines. Tot seguit, poseu-les a fregir amb l’oli i dos culleradetes de 

sal en una paella a foc lent. Remeneu durant mitja hora o tres quarts. 

Mentrestant, en un bol, agafeu els ous, els trenqueu, hi fiqueu una culleradeta 

de sal i els bateu. Quan la pataca estigue al punt, l’escorreu amb un colador i la 

poseu al bol on hi ha els ous batuts i ho remeneu. Poseu una culleradeta d’oli a 

la paella i hi afegiu la barreja d’ous i pataques. Ho remeneu bé i ho aplaneu per 

la part superior. Llavors aneu donant voltes a la truita cada minut més o menys, 

amb l’ajuda d’un plat fins que tingue un color daurat per les dues cares. Quan ja 

estigue, doneu forma a la revora amb una espàtula i finalment la poseu en un 

plat i, ja estarà! 

Marc Martí Arasa 
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Macarrons amb sépia 

 

Ingredients (per a quatre persones) 

Macarrons prims 
1 sépia 
Tomata 
Oli 
1 pastilla de brou 
Llorer 
1 ceba grossa 
 
Per a fer l’allioli: 
Alls 
Oli d’oliva 
Sal 

 

 

Preparació 

En primer lloc, talleu una ceba i l’enrossiu amb una mica d’oli en una cassola 

de terra. Tot seguit –a mig enrossir–  li tireu la sépia tallada a trossos petits i la 

deixeu amb la mateixa aigua que desprèn. La tapeu, però abans si no la veieu 

tova li afegiu una mica d’aigua. Quan estigui al seu punt, afegiu la tomata. En 

una olla poseu aigua, el llorer i la pastilla de caldo. Quan comence el bull, tireu 

els macarrons i remeneu l’olla uns moments perquè no s’enganxin. Procureu 

que no queden massa tous. Si els guardeu un cop fets, el millor és que els 

passeu per aigua freda. Si us els mengeu de seguida –són més bons– 

procureu així que queden una mica sucosos. A continuació, aboqueu els 

macarrons a la cassola on hi ha la ceba, la tomata i la sépia, ho remeneu tot i 

ho serviu. 

A continuació, prepareu l’allioli. Perquè ens surte un bon allioli, hi poseu molts 

d’alls. Els piqueu al morter –juntament amb la sal corresponent– una bona 

estona perquè queden tan picats com sigue possible. Aneu tirant rajolins d’oli 

mentre remeneu amb la mà de morter. Pujarà consistent. Per finalitzar serviu 

l’allioli a part perquè cadascú se servisque al seu gust. 

                                                                            Genís Betrian Latorre 
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Espaguetis a la carbonara 

                            

Ingredients 
Una ceba 
150 g de bacon (cansalada) 
Oli d'oliva 
Crema de llet 
Espaguetis 
Pebre negre mòlt 
Formatge ratllat (opcional) 
 

 
 

Preparació 

Poseu a bullir l'aigua salada i poseu els espaguetis. Quan estiguen al dente, els 
reserveu. Tot seguit, talleu la ceba petita i la poseu a sofregir lentament. A 
continuació, a foc fort, fregiu el bacon amb el pebre negre mòlt, i ho reserveu. 
Barregeu la ceba i la cansalada, i afegiu la crema de llet. Ho deixeu bullir 5 
minuts i afegiu formatge ratllat (opcional). Barregeu els espaguetis amb la resta 
i ja està llest per servir (millor en plat fons, així aguanta més l'escalfor del plat). 
 

Bon profit!!! 

 
Dídac Pardo 
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Llom en salsa de 

formatges 

 

 

Ingredients (per a quatre persones) 

Llom  
Sal 
Pebre 
Formatges (els que vulgueu) 
Nata líquida 
Vi blanc 
 

Preparació 

Primer talleu el llom a rodanxes. Mentrestant escalfeu la planxa i el poseu a 

sobre. Aneu observant com està i l’aneu movent perquè es vaja fent. Quan 

veieu que ja està ben fet, el poseu en un plat mentre feu la salsa de formatges. 

Per a fer la salsa, agafeu els formatges que més us agraden. Després agafeu 

una altra paella amb una gota d’oli per tal que els formatges no s’apeguen. 

Tot seguit, afegiu els formatges perquè es vagen escalfant. Després afegiu la 

nata i el vi. A continuació ho remeneu tot fins que es fongue. Finalment poseu 

sal i una mica de pebre. 

Per a finalitzar, afegiu a la salsa, els trossos de llom i barregeu-ho. 

Tamara Torrens 
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Pit de pollastre al forn amb 
pataques, ceba i tomata 
 

 

Ingredients (per a quatre persones)  

3 pits de pollastre 
5 patates mitjanes 
2 cebes 
4 tomates ratllades 
Oli, sal, herbes de Provença, orenga, pebre negre, suc de llima 
Un got d'aigua o brou de verdures 
 

 

Preparació 

Peleu les pataques, les talleu a rodanxes d'un dit de gruix i les passeu per la 

paella fins que estiguen daurades. Seguidament, les poseu en una safata 

adient per anar al forn, les saleu una mica i els tireu una mica d'herbes de 

Provença. Afegiu l'aigua o caldo de verdures. Ara poseu les cebes tallades a 

rodanxes. 

Agafeu els pits de pollastre i els feu per damunt uns talls al través i que 

s'encreuen per tal que, quan els saleu i empebreu, hi entrin ambdues coses.  

En acabar, agafeu les tomates i les aneu ratllant per sobre (també les podeu 

ratllar a banda i després hi tireu aquesta salsa per damunt). No us oblideu de  

posar-hi repartit per tot, una mica d'orenga en pols i també una mica de suc de 

llima. Enforneu-ho durant uns 50 minuts. 

I ja estarà a punt per menjar! 

Marc Rius Martínez 
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Pataca al forn 

 

Ingredients 

De 6 a 8 pataques 
750 cl de llet 
125g de farina 
200g de formatge mozzarella 
Sal,oli i mantega 
 
 
 
 

Preparació 

Peleu les pataques a làmines fines. Fiqueu una paella al foc amb oli i les fregiu 

a la paella fins que estiguen cuites. Després les escorreu, les col·loqueu en una 

safata i les saleu al gust. 

Poseu la mantega al foc per tal que es fongue i mescleu-la amb la farina i la 

llet. Remeneu perquè no s’apegue, poseu sal i pebre. Deixeu que bulle i que 

s’espesse. Tot seguit coleu-ho i poseu-ho a la safata de les pataques. Després 

poseu la mozzarella i gratineu-ho al forn a 160 graus durant uns 10 minuts. 

Àlex Pagà   
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Pit de pollastre a la crema 

 

Ingredients (per a quatre 

persones) 

2 pits de pollastre filetejats 
400 ml de nata líquida 
Pebre 
Nou moscada 
Conyac 
Farina 
Oli 
Sal 
 

 

Preparació 

Enfarineu els filets de pit de pollastre i ho fregiu amb una mica d’oli. Quan 

estiguen una mica fets, tireu un gotet de conyac i deixeu que s’evapore. Retireu 

els filets i afegiu a l’oli la nata, la sal, el pebre i la nou moscada. Quan la salsa 

agafe consistència, afegiu els filets de pit de pollastre i deixeu que es face tot 

junt un parell de minuts. 

Jordi Bel Reverté 
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Pollastre al forn  

 

Ingredients  (per a 4 persones) 

 

1kg de cuixes de pollastre 
2 cebes 
250 g de carlota 
250 g de xampinyons 
Sal 
Oli 
Pebre 
Herbes aromàtiques 

 

Preparació 

Primerament, agafeu una safata del forn i talleu la ceba molt fina. Afegiu la 

carlota també tallada. Poseu el pollastre damunt. Tot seguit tireu sal i pebre a 

tot. A continuació afegiu les herbes aromàtiques i l’oli a la safata. Després 

enceneu el forn a 200º fins que estigue calent i tot seguit poseu la safata del 

pollastre. Deixeu el pollastre al forn durant 1 hora. Finalment, a meitat de la 

cocció afegiu els xampinyons. 

Maria Conde 
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Pizza                       

 

Ingredients 

 

300 g de farina 
Aigua tèbia 
20 g de llevat  
1 cullerada de sal 
1 cullerada sopera d’oli 
Salsa de tomàquet fregit 
200 g de formatge ratllat 
Alfàbrega  
 

 

Preparació 

Primerament dissoleu el llevat amb mig got d’aigua tèbia i una cullerada de 

sucre. Tapeu-ho i deixeu-ho reposar 15 minuts, fins que es face espuma. En un 

bol a part, mescleu la farina amb la sal i després afegiu el llevat i l’oli. Aneu 

afegint l’aigua poc a poc i amasseu suaument. Cobriu-ho amb un drap i deixeu-

ho reposar durant 2 hores.  Doneu-li forma a la massa i col·loqueu-la sobre una 

safata prèviament engreixada amb oli. Afegiu-hi la salsa de tomàquet i poseu-

ho al forn durant 20 minuts. A continuació distribuïu l’alfàbrega i el formatge 

ratllat i torneu-ho a introduir al forn. Quan la pizza ja estigue feta, condimenteu-

la amb una mica d’oli d’oliva per damunt del formatge ratllat i ja estarà llesta per 

menjar. 

Marina Castell 
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Creps amb xocolate  
 

 

Ingredients (per a 4 persones) 

 
4 ous 
Un quart de litre de llet 
300 grams de farina 
300 grams de sucre 
Mantega per a la paella 
Una mica de sal  

 

Preparació 
 

Agafeu un bol i dins hi poseu els 4 ous. Després van els 300 grams de farina i 

els 300 grams de sucre. Barregeu-ho  tot i poseu la llet.  

Removeu i, si ho preferiu, si queden grums, podeu batre-ho amb una batedora 

elèctrica per tal que els grums desapareguen. Al final poseu la mica de sal i ho 

mescleu-ho tot per última vegada.  

Poseu una paella especial per a creps o crepera al foc, que ha d’estar una 

estona encès, per tal que la paella s’escalfe més ràpid. Quan ja s’ha escalfat 

suficient, agafeu un paper i poseu mantega per la base de la paella i per les 

vores perquè els creps no s’apeguen. 

Amb una cullera gran agafeu la pasta i la poseu a la paella. Després, amb 

rapidesa, agafeu la paella i aneu voltant la pasta per tal que ocupe tota la paella 

i surte redó. Després anem rascant per tal que no s’apegue i l’anem girant i el 

traiem.  

Merce Hierro Tomàs 
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Pastís de iogurt 

 

Ingredients 

1 iogurt natural 
3 mitges mesures del recipient del iogurt de farina 
3 mitges mesures del recipient del iogurt de sucre  
Mig litre de oli 
Ratlladura de llima 
3 ous 
1 sobre de llevat 
 

 

Preparació 

Uniu tots els ingredients i amasseu-los fins  aconseguir  una massa fina sense 

grums. 

Agafeu un motlle i poseu un mica de mantega per dins. Després aboqueu la 

massa i ho fiqueu dins del forn durant 20 minuts a 120 graus. 

Arianna Tanghetti 
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Brownies de xocolate 
 

 

Ingredients 

3 ous 
125 g de sucre 
3 cullerades soperes de llet  
125 g de xocolate 
125 g de mantega o margarina 
Mig sobre de llevat en pols 
80 g de farina 
50 g de nous 
 

 

Preparació 

En primer lloc foneu el xocolate amb la mantega al microones i seguidament 

barregeu-ho bé i reserveu-ho. En segon lloc, bateu els ous amb el sucre. A 

continuació, aboqueu-hi la farina i remeneu-ho bé. Tot seguit, introduïu-hi les 

nous trossejades. Després greixeu un motlle amb mantega i una miqueta de 

farina i aboqueu-hi la mescla. Per acabar poseu-ho al microones durant 5 

minuts a màxima potència (800W). Deixeu-ho reposar 5 minuts més a dins del 

microones i ja està a punt per menjar! 

                                                                              Mar Garcia Ponce 
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Galetes  
 

 

Ingredients 

Un rovell d’ou 
90 g de farina 
10 g de xocolate en pols 
50 g de mantega 
50 g de sucre moreno  
Una mica de vainilla en pols 
 

 

Preparació  

Agafeu el rovell d’ou i mescleu-lo amb el sucre. A continuació afegiu la farina i 

el xocolate. Desfeu al microones durant 1 minut i mig la mantega i barregeu-la 

amb els altres ingredients. Afegiu una mica de vainilla en pols i barregeu-ho bé, 

fins que tot sigue una massa. A continuació agafeu-ne un tros i feu la forma de 

la galeta: pot ser la que vulguem  (una redona, un triangle, una estrella.. poseu-

hi imaginació!). Repetiu aquest procés fins que hàgeu acabat tota la massa. 

Fiqueu les galetes al forn durant 5 minuts a 180 graus. Després decoreu-ho 

com vulgueu: amb xocolata desfeta, fruits secs...  

Núria Martin Moreno 
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Cóc de llima 

 

Ingredients 

2 iogurts de llima 
2 llimes ratllades 
2 oli de gira-sol 
2 gots de farina 
2 gots de sucre 
2 Royals 
6 ous 
1 got de llima espremut 
5 o 6 cullerades de sucre 
 
 
 

Preparació 

Bateu els 6 ous i mescleu-los amb els 2 iogurts de llima. Després ompliu d’oli el 

mateix envàs del iogurt 2 cops i l’afegiu a la mescla. Poseu els dos gots de 

farina i els dos de sucre. Regireu i afegiu la ratlladura de la pell d’una llima i els 

dos sobres de llevat  Royal. Unteu una safata amb oli de gira-sol i aboqueu la 

mescla. Poseu-ho al forn a 160 graus durant 30 minuts. A continuació mescleu 

la llima espremuda i les cullerades de sucre i poseu-ho al foc fins que el sucre 

es desface. Tot seguit, quan el cóc estigui cuit, unteu-lo per damunt. 

Àlex Pagà 
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Tiramisú 
 

 

Ingredients (per a 4 

persones) 
2 terrines de formatge mascarpone de 250 gr. 
4 rovells i 2 clares d’ou 
4 cullerades soperes de sucre 
Bescuits 
1 tauleta de xocolate per a bullir 
 

 

Preparació 

En un bol barregeu els rovells, el sucre i les terrines de formatge mascarpone. 

En un altre bol munteu les clares a punt de neu amb una batedora i afegiu-les 

al bol, on prèviament haureu barrejat els rovells, el sucre i les terrines de 

formatge mascarpone. Desfeu la tauleta de xocolata al bany maria. Banyeu els 

bescuits al xocolata i poseu-los en un recipient fins cobrir-hi tota la base. 

Després repartiu per damunt dels bescuits la massa obtinguda de la barreja i 

torneu a posar una altra capa de bescuits banyats amb xocolate i una altra 

capa per damunt dels bescuits i així successivament fins acabar els bescuits i 

la massa. Per decorar el pastís, podeu espolsar Cola-Cao i ascles de xocolate. 

Finalment deixeu-ho reposar un dia a la nevera. 

 

Roger Gas  
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Torrijas           
 

 

Ingredients (per a quatre persones) 

 

Pa (16 llesques de pa de barra) 
Llet (300 ml) 
Sucre (40 grams) 
Ous ( 2 ) 
Canyella en pols 
Oli d’oliva (100 ml) 
 

 

Preparació 

Primer, dissoleu 35 g de sucre en llet calenta. Després mulleu les llesques de 

pa amb la llet. A continuació passeu-les pels ous prèviament batuts. Després 

fregiu-les en l’oli per les dos cares. Per acabar, poseu-los sucre i canyella en 

pols al gust. Serviu-les calentes. 

Lluc Recreo 
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Pastissets de cabell d’àngel 
 

 

Ingredients 

1 litre d’oli  
400 ml de mistela 
100 ml d’anís  
Farina  
Confitura de cabell d’àngel per al farciment 
Molt de sucre 
 

 

Preparació 

Aneu abocant la farina als líquids fins que la pasta no s’enganxe als dits. 

Agafeu porcions de massa, feu una bola i aplaneu-la. Poseu el farcit al mig i 

dobleu-lo per la meitat. Tanqueu-lo tot donant-li la forma d’una trena. Poseu-lo 

en una llauna de coure al forn fins que estiguin daurats. Quan estiguen daurats, 

retireu-los del forn i poseu-los sucre al damunt. També els podeu farcir de 

confitura de moniato o de brossat. 

Jordi Sánchez 
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Brownies 

 

 

Ingredients 

 

4 ous 
100g de farina 
200g de sucre 
200g de mantega 
½ barreta de xocolate per a postres 
Unes quantes nous (no obligat) 
 

 

Preparació 

Prepareu el forn a 180°. Agafeu el xocolate i la mantega i desfeu-ho al 

microones aproximadament durant 2 minuts. Després mescleu tots els 

ingredients, sense importar l’ordre i bateu-ho. A continuació, poseu-ho al forn 

durant 20 minuts aproximadament. 

 

Josep Conde De Rugeriis 

 

 

 

 

 

 
  



Les receptes de 2n ESO-B 

 

 

Maduixes amb nata 

 

 

Ingredients 
Maduixes 
Nata 
Opcionalment: sucre o algun producte dolç 
 

 

 

Preparació 

Netegeu les maduixes en aigua freda. Barregeu-les amb nata en proporció amb 

el gust. Si trobeu la combinació poc dolça, afegiu sucre o algun altre ingredient. 

També podeu fer servir sucre moreno que li donarà un toc especial. 

Aquest plat el podeu servir en plat o en una copa ampla. 

Adrià  Vázquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Les receptes de 2n ESO-B 

 

 

Magdalenes 
 

 

Ingredients (12 unitats) 

4 ous 
Mig got d’oli d’oliva 
220 g de farina 
200 g de sucre 
Un polsim de sal 
Suc de mitja taronja 
Ratlladura de taronja 
1 sobre de llevat 
24 motlles de paper/cartó  
 

 

Preparació 

Agafeu un bol i barregeu-hi tots els ingredients, per així poder fer la pasta. És 

recomanable tirar els 4 ous primer i per últim l’oli, molt espai. A continuació, 

prepareu els motlles per a posar-hi la pasta dins. Per tal que no sobresurte la 

pasta, ompliu-los per la meitat. Podeu posar dos motlles per cada magdalena si 

són molt fins. Mentre aneu posant la pasta, aneu escalfant el forn a 250 graus. 

Un cop tingueu tots els motlles plens, baixeu la temperatura a 200 graus, i 

poseu les magdalenes a dintre. Espereu 25 minuts i llestes. A degustar!                 

Raquel Tomàs 

 

 

 

 

 

 

 



Les receptes de 2n ESO-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les receptes de 2n ESO-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les receptes de 2n ESO-B 

 

 

 


