
CUINA ARTÍSTICA I SALUDABLE

TASTA CONFITATS!!!



Teniu ganes de cuinar??? I de menjar??? Mmmm… 

Us proposem un taller de cuina diferent, molt 
SALUDABLE, molt ECONÒMIC i molt però que 
molt ARTÍSTIC, haureu de fer un quadre de 
Picasso!!!

Ho podeu fer en format concurs, Concurs de 
Tasta Confitats o, sense concurs… com vosaltres 
vulgueu.

I, ho podeu fer de manera individual o en petit 
grup o diferents grups dins de la família.



MMM… i què prepararem?? 
Mireu les receptes del final i escolliu-

ne una, o dos, o tres….
1- Si ja la teniu, ara és el moment de mirar els ingredients.

• 2- Amb una persona adulta mireu el que teniu a casa i si us

fa falta alguna cosa és el moment de preparar una llista
dels ingredients que heu de comprar.

• 3- Recordeu-li a la persona adulta que vagi a comprar que

es posi guants i mascareta, ens hem de protegir!!!



• Abans de cuinar el més important és estar ben preparats!

Rentar-se les mans (amb sabó i fregar bé) posar-se
un davantal (i si tenim un capell de cuiner/a també) i

recollir-se el cabell.

• Ara hem de preparar l’espai i els utensilis que

necessitarem (com més organitzada estigui la cuina, més bé
cuinarem). Sobretot, si hem d’utilitzar ganivets, forn, fogons,

estris elèctrics, ho hem de fer sota la supervisió d’una
persona adulta.



Mentre cuinem, ens hem d’anar rentant les mans sovint,

totes les vegades que sigui necessari, i hem d’anar netejant i
organitzant la superfície i els estris de treball (taulell,

fogons, ganivets, culleres...etc.) Per assecar-nos les mans,
utilitzarem un drap diferent al que utilitzem per a netejar. Ahhh!
Però tampoc val el davantal!

Quan acabem, primer de tot, hem de controlar els perills,
és a dir, assegurar-nos que no hagi quedat cap foc encès, ni cap
aparell elèctric endollat, ni cap ganivet o estri perillós a l’abast.

I després, haurem de netejar tota la superfície, els estris i tot el què

haguem utilitzat. La cuina ha de quedar ben neta!!!

I, per últim, tornar-nos a rentar les mans abans de menjar!!!



Heu de fer 
un plat 

ben bonic 
amb fruita

(tot seguit us donem 
alguna idea)

I una de les receptes que us 
proposem a continuació



















Receptes
TASTA CONFITATS



Batut de plàtan i xocolata
Ingredients:
• 3 cullerades grans de flocs de 

civada (20 grams)
• 1 cullerada de cacao en pols
• 250 ml de llet (llet de vaca, 

avena, soja, etc.)
• de manera opcional es pot 

posar una cullerada de sucre, 
stevia, etc. 

Passos a seguir:
• Batem tot un got batedor o 

amb la batidora. 

Ja tenim el nostre batut 
mmmmm… us agrada? 



Galetes de civada
Ingredients:
• 10 cullerades grans de flocs 

de civada (70 grams)
• xocolata negra, sense sucre
• 3 plàtans

Passos a seguir:
1. Piquem el plàtan, ha de 

quedar una massa
2. Barrejar la civada amb el 

plàtan fins a aconseguir 
una massa

3. Modelem i posem la 
xocolata 

4. Enfornem 15 minuts a 180 
graus. 



Coc de pastanaga
Ingredients:
• 3 ous
• 2 pastanagues
• 150 grams de farina de 

civada (1 got i mig) 
• edulcorant (unes gotetes)
• per decorar, coco ratllat o 

sucre glass 
Passos a seguir:
1. Pre-escalfem el forn a 180 

graus
2. En una picadora barregem 

tot menys el coco o el sucre 
glass

3. Posem en un motlle apte per 
a forn

4. Enfornem 15 minuts a 180 
graus

5. Traiem, partim i decorem 
amb el coco o el sucre. 



“Tortitas de civada” 
Ingredients:
• 2 ous
• 1 plàtan
• 4 cullerades de farina de civada 

o 4 de flocs de civada
• edulcorant (unes gotetes)
• xocolata negre sense sucre
• llet

Passos a seguir:
1. En una batedora posem tot 

menys la xocolata, podem 
utilitzar mig plàtan i l’altre meitat 
per decorar. 

2. En una paella antiadherent aun 
una goteta d’oli posem tot amb 
una, per anant fent les tortitas. 

3. Ara fiquem la xocolata amb una 
mica de llet al microones.

4. decorem la tortita amb la 
xocolata i la meitat del plàtan. 



A continuació us penjarem unes 
paperetes per si decidiu fer el 

concurs.
Les podeu imprimir o intentar fer 

vosaltres mateixos i mateixes.
Deixeu volar la vostra 

imaginació!!!
TASTA CONFITATS





No us oblideu de:

LA HIGIENE

LA SEGURETAT

PASSAR-HO BÉ



I sobtretot…

POSEU UN NOM AL PLAT
I EXPLIQUEU COM L’HEU FET



Esperem que us hagi agradat!

Segur que fareu uns plats boníssims!! 
I molt bonics!

Us enviem una forta abraçada!

Adéu TASTA CONFITATS !!


