Anem a llegir amb
el sambori
Com tots i totes sabeu la Fundació Sambori fa 22 anys que
organitza el Premi Sambori de Literatura en València.
Avui llegirem una xicoteta mostra de les històries que
els nostres xiquets i xiquetes són capaços d’imaginar!

El drac, va escapar del tauró, com ho va fer? Conta
a la teua família quin és l’animal que més por et fa i
com t’escaparies d’ell?

I ara pots fer aquesta recepta de galetes sanes i sense forn que hem trobat a la xarxa.

els Ingredients són:
• 160 gr. de floquets d’avena o farina
d’avena
• 85 gr. de mantega d’ametles
• 3 cullerades de mel
• 30 ml d’aigua

Per a la cobertura:
• 200 gr. De xocolate pur

Pas a pas
1. Tritura els floquets d’avena per a fer farina.
2. Barreja la farina d’avena amb la mantega d’ametles i la mel.
3. Afig l’aigua a poc a poc mentre fas la mescla. Hauràs de posar aigua fins que la
massa estiga compacta i que es puga pastar.
4. Fes una bola i, amb un rodillo, estira-la sobre el taulell de la cuina. Si la pasta
s’apega al rodillo, posa enmig un paper de forn.
5. Quan tinga un ditet de gruix pots tallar-les redonetes amb un tallador per a fer
les teues galetes.
6. Fon el xocolate en un bol al microones, movent-lo a intervals de 30 segons.
7. Quan tingues totes les galetes tallades banya la part de baix en el xocolate
i posa-les sobre un paper de forn.
8. Posa el xocolate que sobre en una màniga pastissera i dibuixa filets de
xocolate sobre les teues galetes.
9. Deixa que el xocolate es faça dur i ja te les pots menjar!
https://www.tictacyummy.com/2019/04/22/galletas-sin-hornear-saludables/

GALETA GEGANT
Amb aquesta recepta pots fer una galeta gegant per compartir o 4 individuals. Tu tries!

els Ingredients són:
2 cullerades soperes de farina
1 cullerada sopera de mantega a
temperatura ambient
1 ou
1 pessiguet de sal
1 cullerada sopera de gotes de xocolata

Pas a pas
1. Barreja tots els ingredients
2. Fes una bola amb la massa i estira-la sobre un paper de forn
3. Fes 4 galetes (amb un got mateix) o deixa una galeta gran
4. Cou al microones 2 minuts a 800 vats ( a meitat mireu com va la cocció)
5. Trau i deixa refredar al banc de la cuina i.... Ja teniu berenar!

Ací tens el conte és: MISTERI A LES SITGES DE BURJASSOT d’Ariadna Mariola Fullana i
Jordan del CEIP Sant Joan de Ribera de Burjassot.

Foto: Esplanada del Pati de les Sitges de Burjassot.Vicent R. Sancho

Aquesta és una imatge de les Sitges de Burjassot, un conjunt de dipòsits destinats a
emmagatzemar blat per al consum dels habitants de la ciutat de València i dels pobles del
seu voltant.
La història d’aquest lloc és molt bonica i desconeguda per a la majoria de nosaltres. Com
que ara no pots visitar aquest lloc busca informació i més endavant programa una visita
amb la teua família.

La nostra protagonista, Mariola està de visita a les sitges per fer un treball de camp. Per
què no fas tu una fitxa informativa sobre un monument, edifici, lloc... significatiu del teu
poble o ciutat? Si a més li afegeixes una foto, podràs enviar el teu treball a
cappepv@fev.org i ho pujarem a la nostra pàgina www.valenciaperlallengua.org i fer a
conèixer el lloc on vius (recorda posar el nom del lloc, la seu utilitat, quan es va construir,
on està situat, quin ús té destinat en l’actualitat...)

Les sitges estan a Burjassot i, de Burjassot és un dels nostres millors poetes
Ací tens la seua imatge i el seu poema:
SONATA A ISABEL
He aixecat, mentre escrivia, el cap
i amb ulls cansats de la cal·ligrafia
he vist enllà, damunt d’una tauleta
que hi ha al racó del nostre menjador,
entre papers i llibres que m’estime,
com un ocell de ritme popular,
com un gresol, una fotografia
de fa mil anys o de fa quatre dies:
tu i jo, Isabel, feliços d’un amor,
i més enllà les Sitges del meu poble.
Busca informació sobre el poeta i al mes de setembre recorda acompanyar-nos en la
ruta Estellés. Veuràs com t’agrada.

Omple aquest encreuat

