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ara  
passatemps  
Qui s’amaga  
darrere els punts? 
Uneix els punts seguint l’ordre i 
descobriràs una figura de xocolata

QUÈ NECESSITEM?  
● Ous 
● Vinagre blanc 
● Aigua 
● Remolatxa, un grapat de pells 

de ceba, dos pinyols i dues 
pells d’alvocat, cúrcuma, 
julivert i col llombarda 

● Fulles de julivert o d’alguna 
altra herba que tinguis a la 
cuina o per casa 

● Mitjons fins (tipus mitja)   

1. L’ingredient 
imprescindible per 
elaborar xocolata és…  
a. La vainilla 
b. La nata 
c. El cacau   

Posa’t  
a prova! 
Respon les preguntes i 
esbrina quantes coses 
saps sobre la xocolata

2. Quin tipus de 
xocolata té menys 
sucre?  
a. La blanca 
b. La negra  
c. La xocolata amb llet

3. Què és una xicra?  
a. Una tassa petita que es 
fa servir per prendre 
xocolata desfeta 
b. Una persona molt 
aficionada a menjar 
xocolata 
c.  Un batut de cacau   

Solució: 

4. Menjar xocolata fa 
que tinguem més…  
a. Energia 
b. Son 
c. Mal humor   

5. Qui són els 
encarregats de 
regalar la mona als 
nens? 
a. Els padrins 
b. Els cosins 
c. Els veïns  

6. Quin dia es menja 
la mona? 
a. Per Sant Jordi 
b. El dilluns de Pasqua 
c. El primer dissabte de 
març 

Ous decorats 

1.c; 2.b; 3.a; 4.a; 5.a; 6.b

4. Passat aquest temps, 
deixa refredar els ous, 
encara submergits en el 
líquid, unes quantes 
hores (els hi pots deixar 
tota la nit). 

5. Enretira la mitja i la 
fulleta, i ja tindràs els ous 
acolorits i decorats. 

1. Embolica cada ou 
amb una mitja i posa-hi 
a dins una fulla de 
manera que quedi ben 
plana sobre la closca. 
Fes un nus a la mitja 
perquè la fulla no es 
mogui. 

2. Posa cada aliment en 
un cassó separat al foc 
amb aigua i tres 
cullerades de vinagre.  

3. Fes bullir un ou en 
cada cassó durant com 
a mínim 30 minuts.  

COM HO FEM?  


