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Bon dia famílies! 

Avui ha estat un dia ple de sorpreses, i el què ens queda encara per veure a la tarda... 

De bon matí al jardí hem estat enfeinats tot movent la terra de l’hort amb rasclets per començar a plantar les nostres 

verdures. Hem tret  les males herbes i arrels sobrants, mentre fèiem això hem trobat  un cargol a l’hort, el Luca, el Gil, 

l’Aina i la Valentina han estat cantant-li la cançó fins que el cargol ens ha saludat tot traient les banyes. 
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ELS PINGÜINS I LA RECEPTA DE LA COCA DE CARBASSA 

INGREDIENTS: 

- 4 OUS 

- 1/2 got d’oli d’oliva 

- 1/2 got de farina 

- 300 de sucre  

- 1kg de carbassa bullida 

- 1 sobre de llevat 

- 1 sobre de preparat de flam 

 

PASSOS A SEGUIR: 

Primer de tot hem aixafat la carbassa bullida. A continuació hem batut els ous i adjuntat l’oli, el sucre, la farina, el llevat i el preparat del flam. 

Ho hem remenat tot molt bé i un cop posat a la safata ho hem portat a la cuina per coure dins del forn. 

Segur que és boníssim i la Castanyera estarà súper contenta del grans xefs l’Elsa, l’Adrià, el Bruc i l’Inés!  
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ELS PEIXOS I EL PASTÍS DE PASTANAGA 

INGREDIENTS: 

- 4 Ous 

- 150g sucre 

- 150g pastanaga 

- 75g oli de gira-sols 

- 150g farina 

- 1 sobre llevat 

- Un polsim de sal 

- 1 cullerada de canyella 

PASSOS A SEGUIR: 

Primer hem pelat i rallat un munt de pastanagues, a banda dins d’un bol hem batut els ous, després hem afegit el sucre, la pastanaga i l’oli, més 

tard la farina, el sobre del llevat, la sal i la canyella. El Pol, el Kai, la June, l’Aina i la Valentina s’ho han passat genial. 
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ELS CARGOLS I LA COCA DE TARONJA 

INGREDIENTS: 

- 1 got (gran) de sucre  

- 2 i ½ de farina 

- 1 got de suc de taronja 

- 3 ous 

- 1 sobre de llevat 

- 1 got d’oli de gira-sol 

PASSOS A SEGUIR: 

Mentre un grup reduït de nens/es anaven exprimint les taronges per fer-ne molt suc , en una taula paral·lela hem anat tirant els ous per batre 

dins d’un bol, tot seguit hem afegit el sucre, la farina, el suc de taronja, l’oli i per últim el sobre de llevat. 

Avui el grup dels cargols estàvem tots al complert amb moltes ganes de fer de xefs, així que hem anat tastant cada un dels ingredients, l’ Elisa 

ha quedat ben arrebossada de tanta energia i eufòria que hi ha posat, la resta de companys els hi ha encantat això de batre, remenar i de 

visitar a la Loli  a la cuina per coure el súper pastís. 
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