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L’Ernest i en Pol són bessons i s’assemblen 
moltíssim!! I la Paula i la Martina també són 
com dues gotes d’aigua!! Segur que has 
sentit aquesta expressió un munt de vega-
des. Et proposem un repte: troba i encer-
cla les 15 parelles de gotes d’aigua que són 
idèntiques. Alerta! També les hauràs de 
buscar a l’última pàgina de la revista!

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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Saps què? Crear una revista és una feina com-
plicada però molt maca. Treballem dur perquè 
puguis gaudir de continguts interessants i d’il·lus-
tracions màgiques i ens trenquem el cap pensant 
en totes aquelles coses que creiem que et poden 
agradar. Per això sempre et demanem el mateix: 
escriu-nos! Envia’ns correus amb imatges de les 
coses que fas amb la revista, del que t’agrada 
i del que no. Estarem atentes i des de Namaka 
sempre sempre et contestarem! 

La Namaka núm. 2 és molt refrescant. L’aigua 
és el fil conductor d’una revista molt aquàtica. 
Seràs testimoni del salt de trampolí més llarg de 
la història i descobriràs que del cel cauen grano-
tes i peixos. Al·lucinaràs amb les criatures d’aigua 
i amb la moda de bany dels teus avantpassats, 
t’explicarem contes estranys i divertits i també 
podràs il·lustrar la revista i et desvelarem algunes 
curiositats del planeta blau. Salta i capbussa’t a la 
nostra piscina namakiana a veure què hi trobes! 
Una, dues i… treees!! 

Editores de Namaka

Agost - setembre

Qui hi ha darrere 
de Namaka?

En algunes activitats 
trobaràs un planeta! 
El color marca la seva 

difi cultat. 
Fixa-t’hi bé!!

nivell  
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nivell  
difícil
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revistanamaka

revistanamaka

@revistanamaka

www.revistanamaka.com
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Que deliciós un bon got d’aigua fresca quan tornes de la platja o una dutxa després d’una bona 
caminada per la muntanya! Quin privilegi obrir l’aixeta i deixar córrer l’aigua! I mira que no sempre 

ha estat tan fàcil…

Quin vertigen, 
aquest pou és 
molt profund!

Els romans portaven 
l’aigua a la ciutat gràcies 

als aqüeductes! 

 Aquest bidó 
pesa més que 

jo! 

A l’Àfrica, les dones i els 
nens poden arribar a ca-

minar més de 8 kilòmetres 
per aconseguir aigua.

Els càntirs són recipients que mantenen 
l’aigua molt fresca perquè estan fets 

de fang. Els nostres avis els feien servir 
quan anaven a buscar aigua a la font.

Quin invent, la rentadora! 
Però fa uns quants anys 

tota la roba es rentava a mà 
als safareigs. 

Quina feinada!!!

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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És diumenge i a Salts de Mar se celebra el campionat mundial de salts dura-
dors de trampolí. Que quin esport és aquest? Aquell en el qual guanya el sal-
tador que més temps triga a caure a l’aigua.

El mar és un mirall sense onades, pla i tranquil, on s’instal·len centenars de 
trampolins esperant als participants. A la platja, el públic s’amuntega amb pa-
ra-sols, neveres i prismàtics per no perdre’s el gran espectacle.

Els saltadors de trampolí arriben amb barca i prenen posicions. Concentrats, 
pugen per les escales, respiren fondo i… amunt!! Salten i desapareixen entre 
els núvols. Des de baix, el jurat cronometra el temps que passen a l’aire fins 
que se sent el xof que indica que el trampolinista ha caigut a l’aigua.

Xof! Saltador número 1, xof! El 2, xof, xof! El 3 i el 5. Aplaudiments. Xof! El 4. 
Vaja, aquest no ha estat malament. Dues hores i mitja de salt durador! Més 
aplaudiments.

Però, atenció!, aquí arriba el número 47! El gran Paolo Clàxon, set vegades 
campió mundial de salt durador! Paolo va batre el rècord l’any passat quan 
va saltar a l’hora d’esmorzar i va baixar després de sopar. I aquí el tenim ara, 
disposat a batre el seu propi rècord!

Ja puja les escales del trampolí, es posa en posició, estira els braços cap amunt, 
col·loca els peus ben junts, flexiona els genolls, pren impuls i… amunt!! Són les 
deu en punt del matí! Vegem quant triga a baixar!

Xof! El número 30. Xof! Xof! El 54, el 82. Xof, xof, xof, xof!!

Un a un els saltadors de trampolí van caient mentre el sol s’amaga rere l’horit-
zó i la lluna treu el cap darrere les muntanyes. A la platja, els pocs assistents 
que queden miren al cel esperant que caigui Paolo Clàxon, l’últim trampolinis-
ta. Però Paolo no cau. No cau ni a la nit ni l’endemà ni l’altre…

Què ha passat amb Paolo Clàxon? S’haurà enredat amb un núvol? Amb un 
avió? Haurà traspassat l’atmosfera i estarà flotant per l’espai? Se l’haurà em-
portat un estol d’aus migratòries? O haurà caigut en un altre lloc? En un altre 
mar?

Els habitants de Salts de Mar segueixen mirant els núvols esperant que un dia 
caigui el gran Paolo Clàxon, rècord mundial de salt durador, impossible de su-
perar.

Xooooooofffffffffffffffffffffff!!!!!!!!!!!!!!!!!

Impossible?

Escrit per Dora Cantero 
Il·lustrat per Laufer
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Volem posar a prova les teves habilitats de pesca; tens la canya i l’ham preparats? En-
davant, doncs! Pesca 10 paraules relacionades amb l’aigua que surten en alguna pàgina 

d’aquesta revista. Et donem una llista a mig fer de les paraules que has de buscar. 

TRAMPOLÍ
G _ _ _ 

COCODRIL
P _ _ _ _ _  

AIXETA
F _ _ 

SUOR
B _ _ _ _ _ 

LLÀGRIMA
C _ _ _ _ _ _
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Nens i nenes! Us presentem les 
criatures d’aigua més estranyes, 
exòtiques i sorprenents del món. 
Aquests personatges viuen a la 

imaginació dels homes des de fa 
molts i molts anys, però alguns 

asseguren haver-los vist de veritat! 
Passeu, observeu i gaudiu!

Posidó és un déu grec. Quan està 

de bon humor és l’encarregat de 

mantenir els mars en calma i, de 

tant en tant, és capaç de crear 

una nova illa. Però quan s’enfa-

da, clava el seu trident a terra i 

provoca tempestes, terratrèmols 

i naufragis. 

 Il·lustrat per Edurne Lacunza



99

El calamar gegant és una de les 

poques criatures d’aigua que exis-

teix de veritat. S’han trobat exem-

plars d’uns 18 metres de llargada! 

Gairebé com un edifici de 7 plan-

tes! És una criatura sorprenent 

que s’ha convertit en un personat-

ge habitual de contes i llibres.

Aquesta balena blanca és l’obsessió 
del capità Ahab, que vol capturar-la 
perquè li va arrencar una cama. 
Moby Dick és un personatge de la 
novel·la que porta el seu nom. És un 
catxalot enorme que no va existir 
realment, però… sabies que les ba-
lenes blanques existeixen i són les 
més petites de la seva espècie?

Aquest és en Nessie, un mons-tre que viu a les aigües profun-des del llac Ness, a Escòcia. Molts habitants de la zona as-seguren haver-lo vist i hi ha un munt de gent que marxa de va-cances al llac amb l’esperança de veure el monstre. Si el veieu, aviseu-nos!

Ves a la pàgina 19 si vols conèixer una altra criatura d’aigua i tens ganes de jugar a les 12 diferències.
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En Xop va néixer un dia de pluja. Plovia tant que l’aigua baixava de pressa pels carre-
rons del poble. Aquell primer dia de vida, la família ja se n’havia adonat: en Xop suava 
molt. De les mans li regalimava aigua i per allà on passava anava deixant bassals. Les 
gotetes de suor li baixaven ràpid pel front. Els peus sempre els tenia humits i quan 
anava descalç relliscava. Els cabells els duia molls tot el dia, com acabat de sortir de 
la dutxa. Suava tant que la seva mare sempre deia que el dia que va néixer en Xop 
es va empassar tota l’aigua que queia del cel. 

Uns anys més tard, en Xop va començar a suar com mai ho havia fet. No sabia què 
li passava i notava olor de socarrimat. El bosc que hi havia darrere de casa s’estava 
cremant! Algú havia llençat una cigarreta encesa! En Xop sentia ràbia i tristesa. De 
cop, va comprovar que de les seves aixelles en sortien dos raigs d’aigua. Va aixecar 
els braços i va dirigir l’aigua cap al foc. Per fi! Ara ja no suava! Tota l’aigua del seu cos 
sortia disparada per les aixelles. Quina força! En Xop va aconseguir controlar l’incen-
di i, des de llavors, tot el poble el coneix amb el nom de Súper Xop!

Escrit per Sara Molina
Il·lustrat per Albert Pinilla
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Il·lustrat i escrit per: 

Et toca! Vols convertir-te en redactor o redactora de Namaka? Inventa’t una aventura 
amb Súper Xop com a protagonista. Ah! I no t’oblidis d’il·lustrar la teva història. Pots 

enviar-nos-la a: info@revistanamaka.com
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Ajuda en Quintin i la Quintina a omplir la galleda d’aigua. Com has vist, no sem-
pre és fàcil fer arribar l’aigua a les cases (pàg. 3) i aquesta vegada les canonades 
s’han fet un embolic elles soles!! Descobreix tot el món de canonades que hi ha 

sota els teus peus a la pàgina 29.

Il·lustrat per Bernat Muntés
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Ja sigui a la piscina, al mar o al riu, no t’oblidis de posar a la bossa 
un bon llibre! Després de dinar, és una de les millors maneres de fer 
passar l’estona abans de poder banyar-te un altre cop. Bona lectura 

i molt bon bany!! 

El pare d’en Sebastià vol que el 
nen sigui pescador, però ell vol 
ser llenyataire i viure en una ca-
bana. No li agrada el mar i, en 
canvi, li encanta el bosc. Com 
resoldran el conflicte en Sebas-
tià i el seu pare? Què guanyarà: 
el mar o la muntanya? 

La Miyuki vol veure florir el 
jardí, però té un problema: 
una de les flors triga massa 
a obrir-se. Impacient, de-
cideix buscar l’aigua més 
bona per regar-la. Flipa 
amb els dibuixos i desco-
breix que la pressa, molts 
cops, no et deixa gaudir del 
paisatge.

Si ja saps què series en un 
vaixell pirata (pàg. 28), no 
dubtis més i embarca’t en 
aquesta trepidant aventura! 
Acompanya el capità Barba-
negra i la seva tripulació a la 
recerca d’un tresor espec-
tacular. Prepara’t per riure i 
refrescar-te d’allò més!

Vols saber de què és capaç 
Posidó quan s’enfada? Se-
gueix les aventures i desven-
tures marítimes d’Ulisses. El 
déu del mar el castiga i triga 
vint anys a poder tornar a 
casa. Estigues alerta, perquè 
coneixeràs uns éssers molt 
encantadors… (pàg. 19) 

En Sebastià i el mar
Autora: Caterina Pérez
Il·lustradora: Coaner Codina
Editorial: Kireei Editorial

L’enfonsa Pirates
Autor: Jonny Duddle
Editorial: Edicions del Pirata

L’Odissea explicada 
als infants
Autora: Rosa Duran Navarro
Il·lustrador: Francesc Rovira
Editorial: Edebé

Espera’t, Miyuki 
Autora: Roxane Marie Galliez     
Il·lustradora: Seng Soun 
Ratanavanh 
Editorial: Juventut
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Cada cop fa més calor i ja no saps què fer per estar fresquet? Estàs desitjant que arribi la tardor, 
però no vols renunciar a passar estones a l’aire lliure? No et preocupis més, tenim les solucions 

definitives per superar la calor!!

Deixa’ls a tots bocabadats amb el vestit més 
fresc i dolcet de l’estiu! En totes les talles 

i els millors gustos del mercat. 

S’ha acabat donar voltes al llit i comptar 
ovelles, amb aquest fantàstic llit dormiràs 

com un angelet, però vigila que no se’t 
congelin les ales! 

Si tens calor, posa el cul a la fresca! Descobreix 
el millor sofà per llegir la revista més entretin-

guda i divertida, Namaka, és clar! 

Tempesta a la vista i tu ja estàs preparat: tens 
el paraigües ideal, el que deixa passar la pluja 

més refrescant de les tardes d’estiu.

Segur que 

tu també tens una idea ben 

esbojarrada per refrescar-te, 

dibuixa-la i envia’ns-la a:

 info@revistanamaka.com 

Il·lustrat per Lirios Bou 
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El banyador, tal com tu el coneixes, abans no existia. Els teus avantpassats anaven a la platja 
vestits de cap a peus; a les dones, fins i tot, se’ls  mesuraven les faldilles per veure si eren prou 

llargues. Però, per sort, ara podem anar a la platja amb uns banyadors molts més lleugers i de mil 
colors -aquells que fan servir el banyador, és clar-. Descobreix quina ha estat la moda de bany 

des del 1885 fins a l’actualitat. 

moda   banyLa

de

al llarg del temps

1920

19001855

1950

1960

Il·lustrat per Albert Pinilla
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1970

1980

1990

2000
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Globus Figuretes d’animalsAigua
Estisores

Un gel molt animal
T’agradaria ser el nen rus que va descobrir un mamut congelat (pàg. 21)? 
T’ho posem fàcil!! Segueix aquests passos i descobreix diverses maneres d’alliberar els 
animals congelats dins d’un bloc de gel. 

Posa una de les fi gures dins del 
globus. Demana ajuda si no te’n 

surts!

Omple el globus amb aigua freda 
i fes-hi un nus.

Posa el globus al congelador. 
Potser serà millor que ho facis 

d’un dia per l’altre. 

Treu el globus del congelador i 
talla el nus. 

A poc a poc, desenganxa 
el globus del gel.

Voilà! Ja tens el teu animal
 congelat dins d’un bloc de gel!

1

4

2

5

3

6

Pots fer-ho de diferents maneres, te’n proposem algunes: 

 Pots deixar que el gel es desfaci a poc a poc (això sí, no oblidis posar-lo abans en un bol per no 
 acabar inundant la casa!). 
 Prova de tirar aigua calenta damunt del bloc de gel. Més fàcil, oi?
 Tens una lupa a mà i molta paciència? Ves a l’aire lliure, on hi hagi sol, i amb l’ajuda de la lupa con- 
 centra els rajos de sol sobre el gel, i espera, espera, espera que el raig de llum el desfaci. 
 Has intentat tirar el bloc de gel al terra unes quantes vegades? És una manera bèstia de fer-ho, 
 però funciona igual!
 I fi nalment, una mica de màgia: tira sal damunt del bloc de gel. Fixa’t bé què passa! 
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Expliquen els mariners més experimentats que algunes vegades, a mar oberta, se senten 
els cants més animats que mai s’han escoltat. Alguns mariners, captivats per tanta ale-

gria, es llancen al mar, però mai aconsegueixen esbrinar d’on surt aquesta música. Voleu 
saber un secret? Són les sirenes, que canten i toquen i organitzen festivals i concerts 

impressionants. 

Il·lustrat per Pamela Barbieri
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Sabies que al teu planeta hi ha més aigua que no pas terra? El 97% de la superfície del món és 
aigua. Diuen que l’aigua és vida, i és veritat. Gràcies a ella a la Terra es donen les condicions 
adequades perquè tu i tots els éssers vius puguin existir. L’aigua està present en forma de 

llacs, mars, oceans, rius i glaceres. Si un dia fas un viatge al centre de la Terra, hi trobaràs un 
món ple d’aigua subterrània. Descobreix amb Namaka algunes de les curiositats aquàtiques 

més interessants que es produeixen al teu planeta!

Imagina’t un riu molt gran que, de sobte, es queda 
sense lloc per continuar circulant. La terra queda ta-
llada i el riu es converteix en una cascada impressio-
nant. L’aigua cau amb molta força i no pots acabar de 
creure’t el que estàs veient. Això és el que passa a la 
frontera del Paraguai, l’Argentina i el Brasil. Són cone-
gudes com les cascades de l’Iguaçú, que vol dir riu de 
grans aigües. 

Al parc natural de Yellowstone, als Estats 
Units, hi ha un guèiser. Saps què és? Doncs és 
una columna d’aigua que surt disparada amb 
molta força a través d’un forat des de l’inte-
rior de la terra. Aquest guèiser és molt actiu. 
Cada hora expulsa aigua durant cinc minuts! 
L’Old Faithful és un dels guèisers més impres-
sionants del món. 

El planeta blau

GUÈISER OLD 

FAITHFUL

CASCADES DE

L’IGUAÇÚ

Il·lustrat per Carolina T. Godina
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T’imagines passejar per la vora d’un llac con-
gelat i trobar-te un mamut dins d’un bloc de 
gel gegant? Doncs això mateix li va passar a 
un nen com tu. Quin descobriment! Ara l’ani-
mal està en un laboratori i els científics l’estan 
estudiant. El mamut el van trobar a Rússia, on 
fa molt i molt de fred. 

El llac Hillier, que està a Austràlia, és un dels 
llacs més espectaculars del món perquè la 
seva aigua és de color rosa. L’aigua d’aquest 
llac és molt i molt salada i només hi poden so-
breviuen bacteris, uns bitxets molt petits que 
només es veuen a través del microscopi i que 
són els encarregats de donar aquest color tan 
curiós a l’aigua.

Saps què són aquests núvols vermellosos? És la boi-
rina àrtica, una massa que es crea per la contamina-
ció de l’aire i que pot arribar a durar més d’un mes 
si no plou. Tot i que pot semblar un fenomen bonic, 
la realitat és que no estem cuidant el nostre planeta 
com cal. La utilització d’esprais, com els desodorants 
o les laques pels cabells, provoquen aquesta boirina, 
que accelera el canvi climàtic. 

BOIRINA 
ÀRTICA

MAMUT 
CONGELAT

LLAC 
HILLIER
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Tinc molta calor, 

que rima amb or,

estem a l’estiu

      i anem junts al                      .                                                     

Em trec el barret,

que rima amb pet,

m’hi llenço de cap

         i canto un                        .

Surto corrents,

que rima amb dents,

rellisco tot sol

         i marco un                         .

M’eixugo el cos,

que rima amb os,

marxo a dinar

  i ens trobem al                       .

Crido a la Paula,

que rima amb taula,

saludo a l’Andreu 

    i em diu: «Ei,                          ».

Ens hem quedat sense idees i no trobem la manera 
de rimar aquest poema. Ens dones un cop de mà?

      i anem junts al                      .                                                     

         i canto un                        .

         i marco un                         .

  i ens trobem al                       .

    i em diu: «Ei,                          ».

Escrit per dues namakianes 

Ens ensenyes 
com t’ha quedat el 

poema? Envia’ns-el a: 
info@revistanamaka.com
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De petita, els nens de classe sempre em deien que l’avi era molt estrany. Pobre avi!! 
Si era un tros de pa, que bé que ens ho passàvem els estius, li encantava fer-nos 
bromes i portar-nos al pantà a banyar-nos. Potser sí que tenia unes pintes una mica 
estranyes, amb aquells ulls sortits i els braços i les cames tan llargues, caminava fent 
saltironets i sempre es banyava vestit, fins i tot amb sabates, però què hi feia? Era el 
meu avi. 

Estic segura que els nens de la meva classe em tenien enveja. Quan anàvem al pan-
tà, l’avi era l’únic adult que es passava més estona dins de l’aigua que a fora. Enveja 
total! Perquè jugava amb nosaltres i ens deixava nedar fins a la punta del campanar 
que sobresortia de l’aigua. No ens deia mai allò de «Sortiu ja, que esteu arrugats com 
panses!» ni «Agafareu fred, cap a fora!».

Al contrari, sempre ens deia: «Nedeu, nedeu, que ho porteu a la sang! Com es nota 
que vinc de l’aigua!». Això últim jo no ho entenia massa; si venia de l’aigua, com s’ho 
feia per respirar a fora? Bah, segur que feia broma i que, en realitat, venia del poble 
inundat pel pantà. Però us he de confessar una cosa: durant molt de temps em va 
tenir molt intrigada això que venia de l’aigua. 

Una tarda, mentre l’avi feia la migdiada, vaig decidir investigar una mica. Vaig treu-
re-li les sabates amb molt de compte per no despertar-lo. Tenia els dits del peu 
superllargs i entre dit i dit hi tenia una cosa molt estranya. Què era aquell tel? Just 
en el moment en què li tornava a posar les sabates, es va moure. La camisa, que la 
tenia descordada, es va obrir una mica i vaig descobrir que l’avi tenia taques verdes 
al pit i la pell llefiscosa. Ai, mare! I si l’avi era… era una granota? Les cames llargues, 
els saltironets quan caminava, la membrana entre els dits i les taques verdes… Potser 
sí que era una granota! 

       EL SECRET DE L’AVI

Escrit per Helena Ortiz 
Il·lustrat per Carlos Lluch
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Fa molt i molt de temps, els homes i les dones de llocs exòtics com la Polinèsia o l’Orient 
tenien per costum fer-se dibuixos a la pell. Anys més tard, el capità Cook i la seva tripu-
lació van descobrir com es feien aquests tatuatges i de seguida els van posar de moda. 
Des d’aleshores, moltes persones han dibuixat damunt la seva pell tatuatges com els 

que tu estàs a punt de crear. 

tatuador
Com un autèntic
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Els teus 
amics t’han tapat 
els ulls i volen que 
tastis un plat molt 

especial, t’hi 
atreveixes?

Els ensenyes 
a fer ganyotes.

El ensenyes el 
teu idioma.

Prepares una 
foguera i busques 
mores per sopar. 

Dones ànims a 
la teva amiga i 

amb el walkie-talkie 
avises als bombers.

Tens sortida amb 
l’esplai i t’has 

deixat la llanterna, 
tornes a casa a 

buscar-la? 

Estàs en una 
llibreria i passant 

la pàgina 
d’un llibre, la 
trenques, ho 
confesses?

Reps una 
invitació per anar 
a una festa, però 
s’han equivocat i 

no és per tu, hi vas 
igualment?

A la motxilla sempre 
portes una bossa 
de fer pets i una 
aranya de plàstic 
per espantar els 

companys i fer una 
broma. Ets com 

una bandera pirata, 
quan et veuen, tots 

es posen alerta!

Tens ànima d’aventu-
rer i molta curiositat 
per tot allò que t’en-
volta. Sempre estàs 

a punt per trobar 
el tresor i t’encanta 

descobrir nous mons 
i criatures estranyes. 

Ets un namakià en 
tota regla!

Quan els teus amics 
tenen un problema, 
sempre venen a tu. 
Ets com la pota de 
pal del capità del 

vaixell, que l’ajuda a 
caminar! Noble com 
la fusta, sensible i 

segur de tu mateix. 

A classe sempre et 
fan callar i enllaces 
una conversa amb 
una altra. Parles 

fins i tot a sota de 
l’aigua, t’agrada fer 
nous amics i els teus 
comentaris fan riure 

a tothom. 

T’acaben de capturar uns 
extraterrestres, què és el primer 

que vols que aprenguin?

La teva millor amiga i tu 
us heu perdut al bosc, 

què fas? 

Il·lustrat per Teresa Arroyo
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Estirar la cadena del vàter és molt senzill i necessari (si no vols morir de la pudor). Tots fem 
caca, de fet, es calcula que una persona en pot fer cinquanta-quatre quilos cada any, més o 
menys!! Quina passada!! Però on va a parar tanta caca? 

Després d’estirar la cadena, la caca i el pipí es llencen per una cascada de canonades fins que 
arriben a un riu més gran: les clavegueres. Ben bé no és un riu, és com un laberint de túnels 
que recorre el subsol de la teva ciutat i que recull tota l’aigua bruta de les cases, comerços i 
fàbriques. Al clavegueram hi ha tota una selva: hi conviuen les rates, els escarabats i, fins i tot,  
diuen que s’hi poden trobar cocodrils i serps. 

Però el viatge de la teva caca i el teu pipí no acaba aquí. Continua fins a la depuradora, un lloc 
gairebé màgic que converteix l’aigua bruta en aigua neta. Però, atenció!, aquesta aigua no és 
potable, no te la pots beure; això sí, va molt bé per regar els camps, netejar els carrers i les 
places i, fins i tot, es pot retornar al riu o al mar.

El proper cop que vagis al lavabo, recorda que hi ha tot un món sota els teus peus!!

T’has preguntat mai on van a parar la caca i el pipí? 
T’ho expliquem amb tota mena de detalls!

Il·lustrat per Teresa Arroyo
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Després d’un bon àpat de festa major o a mitja tarda, a l’hora de berenar, no hi ha res que 
ens vingui més de gust que un bon gelat! Descobreix aquestes receptes, saboroses i senzi-

lles, i la repartidora de gelats més simpàtica de la comarca, l’Elisabet Jaumet.

ELS GELATS DE 

L’ELISABET 

JAUMET

GELAT DE FORMATGE 

Ingredients:

200 g de formatge fresc d’untar
2 iogurts naturals 
6 cullerades de sucre de llustre 
1 cullerada de melmelada de maduixa
 

Preparació: 

    Aboca els dos iogurts naturals en un bol i 
bat-los amb un batedor de mà. Ànims!

    Afegeix-hi el sucre i segueix remenant.

   Incorpora-hi el formatge a poc a poc i 
barreja-ho fins que quedi com una crema. 

    I ara el toc més dolç! Incorpora-hi la mel-
melada i remena-ho amb una forquilla. 

   Tapa el bol amb paper de plàstic trans-
parent. El paper ha de quedar enganxat a 
la mescla. 

   Deixa-ho dues hores al congelador i… a 
llepar-se els dits!! 

Pots servir aquest 
gelat en un bol amb 

trossets de maduixa pel 
damunt o bé amb ciga-

rrets de xocolata.

Il·lustrat per Eva Montero 
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POLO DE PRÉSSEC 

GELAT DE XOCOLATA

Ingredients:

4 préssecs
4 cullerades de iogurt grec
3 cullerades de llet 
1 cullerada de mel 

Necessitaràs motlles en forma de polo i bastonets.

Ingredients:

175 ml de iogurt grec 
200 g de llet d’ametlles
30 g de cacau en pols pur (sense sucre)
1 culleradeta (de les de cafè) de sucre
1 culleradeta d’extracte de vainilla 
Una mica de sal 

Preparació: 

     Talla els préssecs a daus i posa’ls en un bol. 

    Afegeix el iogurt, la llet i la mel al bol i tritu-
ra-ho tot fins que quedi un puré molt fi. 

    Aboca el puré als motlles de polo. 
No t’oblidis de clavar-hi els bastonets i… cap 
al congelador! 

   Al cap de dues horetes, ja podràs gaudir 
d’aquests magnífics polos!! 

Preparació: 

     Posa el cacau en pols, el sucre i la sal en 
un bol. 

    Afegeix-hi la llet d’ametlles, el iogurt i la 
vainilla. 

    Barreja bé tots els ingredients i… cap al 
congelador!! 

      Pots afegir-hi trossets d’ametlla, de nous o 
de xocolata a la mescla perquè el gelat sigui 
una mica més complet. 

   Si no t’agrada el préssec pots utilitzar 
qualsevol altra fruita, i fins i tot pots fer po-
los petits de diferents gustos fent servir els 
motlles de glaçons.

     Per poder desemmotllar bé els polos, po-
sa’ls un momentet sota l’aixeta amb aigua 
calenta i estira del bastonet. Fàcil, oi?

    Col·loca una bola de gelat al capda-
munt d’un cucurutxo amb l’ajuda d’una 
cullera per servir gelat i… bon profit!! 

Ara que ja saps preparar els millors gelats, què et semblaria refrescar-te encara una mica més? Ves a la pàgina 15.

Bon 
appétit! 
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Subscriu-te a Namaka 

I et regalarem un joc de xapetes namakianes!

Corre, que s’acaben!

Per només 40 eurets rebràs la teva revista durant un any 

directament a la bústia. 

Envia’ns un correu amb les teves dades a 

info@revistanamaka.com. 

També pots subscriure’t a

www.revistanamaka.com/botiga La subscripció anual inclou 6 revistes + els enviaments + alguna sorpreseta al llarg de l’any!

Solucions dels passatemps

Laberint

Les 12 diferències

La pesca de lletresLa pesca de lletres
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                         és una revista infantil, trepidant
i una mica salvatge. Vol ser una

experiència lúdica per al nen, fomentant
la lectura i motivant-lo a desenvolupar la

creativitat i els seus talents. 

                         

www.revistanamaka.com
DL B 4294-2017


