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Tubercles al plat o al got

La xufla és un petit tubercle
produït per una planta
herbàcia pròpia de zones
humides o d’inundació
estacional. Els antics egipcis
ja la conreaven fa més de
6.000 anys i els àrabs la van
introduir a la península
Ibèrica, especialment al País
Valencià. És molt rica en
midó i altres sucres que li
donen un gust agradable.
S’aprofita per elaborar-ne la
coneguda orxata.
Consumim tubercles amb
forquilla o amb palleta.

Les xufles són
petits tubercles

La roba dels bombers els ha de protegir
de la calor, les flames i molts productes
químics. Els teixits naturals com la llana,
el cotó o el lli es cremen amb facilitat, per
tant, s’han d’utilitzar teixits sintètics
molt estables i resistents com la
poliamidaimida. Així s’aconsegueix una
roba que no es fon ni es crema quan se
sotmet a altes temperatures, només es
carbonitza lentament i permet que el
bomber pugui fugir.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

De quin material
està feta la roba
dels bombers?
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Like all tubercles, potatoes are underground organs that are used to
store energy in the form of starch and allow the plant to survive
unfavorable periods. There are over three thousand traditional

varieties of potatoes originating from South America, and many more
due to modern agronomy. Some are more suitable for frying, others
are for barbecuing, and others are better boiled or mashed.

● underground organs: òrgans subterranis ● store: emmagatzemar ● starch: midó
● due to: gràcies a ● more suitable: més adientVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: Aquest home no en té mai prou, de menjar!

● mug: tassa
● nuts: fruita seca

● boiled egg:
ou dur
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