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LES CROQUETES DE LA IAIA
QUÈ MÉS RECORDES DE “LES CROQUETES DE LA IAIA”?
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  1 Marca la resposta correcta:

De què depèn, el gust de les croquetes de la iaia?

  Dels ingredients amb què són fetes.

  De si són fetes per ella o les compra congelades.

  De si les fa diumenge o les fa els dies que van d’excursió.

  De si són més grosses o més petites o més rodonetes.

La iaia no sap què posarà a les croquetes fins que...

  va al mercat a comprar-ne els ingredients.

  esbrina quines sobres té a la nevera.

  la protagonista li diu el que més li ve de gust.

  decideix si les farà després d’un dia de festa o les farà abans d’una excursió.

La protagonista creu que a l’Eli no li agradarien les croquetes perquè...

  li fan por els ovnis i les croquetes ho semblen.

  no li agraden les coses amb gust de tarda de pluja.

  no sempre són boniques.

  no li agraden les sorpreses.

Per què diu la protagonista que el dia acaba bé?

  Perquè va haver de dutxar l’Andreu en lloc de banyar-lo.

  Perquè el pare havia fet el sopar.

  Perquè hi havia croquetes per sopar.

  Perquè l’Eli i la Nao no volien croquetes.

  2 Explica quin és el plat que més t’agrada, qui l’acostuma a cuinar i quan el sols 
menjar.
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A la Marta li han sortit tan bones les croquetes, que 
decideix tornar-ne a fer. Ara, però, la iaia li ha donat 
una altra recepta per fer croquetes de tonyina i vol 
provar de fer-les!

Croquetes
INGREDIENTS:

- 2 llaunes de tonyina
- 2 cullerades de farina
- 2 cebes grosses
- 2 bols de llet
- nou moscada
- oli d'oliva
- pa ratllat
- 1 ou

m

I ARA... FEM CROQUETES?
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Revisa amb la Marta quins ingredients té a casa i esbrina què li falta i què haurà de 
comprar.

  Al rebost ha trobat un paquet de farina ja obert. El paquet era originalment d’1 kg, 
però la setmana passada van fer un pastís de xocolata amb el pare i ja van fer 
servir 200 g. En té prou per a la recepta? 

  De cebes, n’ha trobat una bossa de 2 kg. En té prou per a la recepta? 

  A la nevera hi ha 1 l de llet. En té prou per a la recepta? 

  Quins dos ingredients nous haurà de comprar, la Marta? 
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