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Capolls que es mengen

Un altre capoll floral molt
apreciat per la cuina
mediterrània és la tàpera.
S’obté d’un arbust
caducifoli propi dels penya-
segats naturals i les
muralles de moltes
ciutadelles. Després de
recol·lectar-la s’ha d’adobar
amb vinagre per eliminar-
ne l’amargantor. Els italians
en són els principals
consumidors mundials;
deuen tenir debilitat per les
flors, ja que també es
mengen la del carbassó.

Un condiment de
la pizza

Quan la llengua toca la superfície gelada
d’un glaçó es refreda ràpidament, fins al
punt que es congela la saliva i es queda
enganxada a la resta del gel. Per
alliberar la llengua no s’han de fer
estrebades, o us podríeu fer mal. El que
va millor és abocar aigua tèbia damunt
del glaçó o ficar-se el glaçó dins la boca i
esperar tranquil·lament que es fongui.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Per què en llepar un
glaçó sovint s’hi

enganxa la llengua?
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The artichoke has been a very popular Mediterranean vegetable
since the olden days. It is a type of thistle with edible flower
buds. The fleshy leaves that we slightly chew, are called bracts

and protect the delicate flower as it grows in the heart. If the
artichoke was left to grow it would open up and we would see a
beautiful purple thistle, eagerly consumed by goldfinches.

! artichoke: carxofa ! thistle: card ! edible: comestible ! bud: capoll! fleshy: carnoses
! bracts: bràctees ! eagerly: amb avidesa! goldfinches: caderneresVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: L’Arthur pensa que es poden amagar darrere de les caixes de barretes de peix...

! behind: darrere
! get closer:
acostar-se

! hiding: amagar-se
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