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La Rusqui és la millor pastissera de Santa Magdalena. Porta 
tota la nit treballant i ja està una miqueta cansada. Avui, que 
és festa major al poble, ha fet magdalenes per tothom, però 
s’ha despistat una mica i les ha decorat amb coses estranyes… 
Troba-les abans que algú se les mengi!  I si tu també vols fer 
magdalenes, ves la pàgina 28.

Il·lustrat per David M. Espejo
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La Namaka núm. 3 és una revista molt gastronò-
mica: l’hem dedicada als aliments! T’oferim un 
menú molt variat, ple de sabors i de colors. Vo-
lem compartir-lo amb tu i demanar-te una cosa… 
Envia’ns un correu a hola@revistanamaka.com 
amb fotos d’allò que fas amb la revista, del que 
t’agrada i del que no. Prometem contestar-te! 
Comencem?

De primer, pots escollir la millor paella del món, 
la del cuiner Bartomeu, o bé decantar-te pel plat 
que ha preparat el nostre poeta despistat. De 
segon, pots triar algun dels menjars que han 
passat a la història gràcies a un accident o, si 
ho prefereixes, pots ser el convidat d’honor d’un 
banquet molt animal. Sigui com sigui, deixa un 
raconet a la panxa per les postres. Ajuda la pas-
tissera Rusqui a enllestir les seves magdalenes 
o entra a la cuina i prepara les teves seguint la 
recepta que trobaràs al final de la revista.

Bon profit! 
 

Octubre - novembre

Qui hi ha darrere 
de Namaka?

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

dificultat. 
Fixa-t’hi bé!!

nivell 
fàcil

nivell 
difícil

nivell 
mitjà

revistanamaka

revistanamaka

@revistanamaka

www.revistanamaka.com
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Comparteix taula amb els nostres Superheroes, 
t’explicaran alguns costums curiosos d’arreu del món.

Il·lustrat per Edurne Lacunza

Xarrupa que xarruparàs! En alguns països 
de l’Àsia, com al Japó, fer soroll menjant la 
sopa és la manera de dir: «Però quina delícia 
de plat!».

Quin menjar més bo! Que bé que ho 
ha fet el cuiner! Espera, que em ve un 
rotet! Només a la Xina pots donar les 
gràcies pel menjar amb un rot.

Petarrots a taula? Noooooo!! Només te’n pots 
tirar si visites una família inuit. Els esquimals 
veuran un enorme: «Gràcies!» en el soroll i la 
pudor dels teus pets.

T’agradaria viatjar a l’Índia? Comença a 
practicar, perquè allà es menja amb les 
mans! Bé, només amb la dreta, perquè l’es-
querra la fan servir per altres coses menys 
polides.

Eslurp!

Burp!

JapóJapó InuitInuit

ÍndiaÍndia

XinaXina
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Els dijous, paella. Així és i ha estat sempre a Can Bartomeu, el restaurant on 
fan les millors paelles de tota la ciutat. Almenys, això és el que creu en Barto-
meu i, per demostrar-ho, avui ha convidat la Maria Sonsa, coneguda per ser el 
paladar més exigent del país.

La Maria Sonsa ja està davant del plat de paella. L’ensuma de prop i de lluny. El 
mira sense tocar-lo. Parla amb la boca encara buida: «Aquests calamars no fan 
bona pinta, tenen les potes curtes i taques de tinta. Es veu ben clar que venen 
de la Xina, com les cloïsses, els musclos i les petxines. I quina closca més fosca! 
Tenen colorants i conservants i molts pèls als voltants! I les gambes? No s’han 
pentinat el bigoti! Això no és una paella, és un poti-poti! No prendré aquest 
risc: no menjaré ni peix ni marisc!».

Amb les mans tremoloses, en Bartomeu retira del plat de la Maria Sonsa el peix 
i el marisc i hi deixa només l’arròs, els pèsols i el pebrot vermell. Ara és un plat 
més senzill, però està segur que li encantarà.

La Maria Sonsa se’l mira i l’ensuma de nou, però no menja res, i diu: «El pebrot 
ha d’estar dues hores en remull i en aigües marines si vols que es conservin 
les seves vitamines! N’estic del tot segura: no em menjaré aquesta verdura!». 
I afegeix: «Només un apunt, a l’arròs li falta un punt! Jo sempre menjo el que 
ve de França, els altres no m’inspiren confiança. Perquè conservi tot l’aroma, 
l’arròs ha d’estar envasat a Roma i si és recollit a la tardor, encara millor! Així 
doncs, menjaré paella sense arròs ni pebrot. Seré breu, em sap greu!». 

Sí que és exigent, i estirada! I aquesta mania de parlar en vers... Però en Bar-
tomeu no es dona per vençut. Ara, de la paella, només en queden els pèsols! 
Però quins pèsols!

La Maria Sonsa els compta un a un: «… 51, 52, 53!! Quin estrès! L’Organització 
Mundial de la Gastronomia recomana no menjar més de 40 pèsols al dia, i ha 
de ser a mitja setmana, que és la manera més sana. Avui ja és dijous i he men-
jat 39 pèsols i dos ous! Per no fer cap excés, un només! Marededeu... Em sap 
greu!».

En Bartomeu veu tota la seva obra d’art reduïda a un sol pèsol. Però no es 
desanima per qualsevol cosa. Serà el millor pèsol que hagi tastat mai la Maria 
Sonsa. 

La Maria Sonsa punxa el pèsol i se’l fica a la boca. Entretanca els ulls, fa ganyo-
tes, respira fons i fa espetecs amb la llengua: «Que poc professional! A aques-
ta paella li falta sal! Gràcies i adeu. Em sap greu!».

La Maria Sonsa surt per la porta, dreta com un llapis esmolat. Però, en el fons, 
en Bartomeu no està afectat. «Paella gratis!!». I venen a menjar els nens, els pa-
letes que treballen al davant, les famílies del bloc de pisos del costat, el senyor 
que no té casa i el seu gos i els gats i els pardals. «Quina delícia! La millor paella 
del món!». I repeteixen fins a quedar plens i satisfets mentre en Bartomeu se’ls 
mira i pensa: «Això no té preu, Maria Sonsa. Em sap greu!».

Escrit per Dora Cantero 
Il·lustrat per Carlos Lluch 
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Amb l’ajuda de les pistes, troba les lletres que falten i completa aquests 
mots encreuats. Te’n donem algunes perquè et sigui més fàcil d’omplir! 

Cadascuna de les paraules ha sortit alguna vegada a la revista. 

HORITZONTALS: 

3. Tipus de pet. 
7.  Formatge de color blau que fa una mica de pudor.
8. Animal que rosega les cadires de la taula del menjador. 
9. Persona molt delicada amb el menjar.
10. Plat que prepara el nostre poeta despistat a la seva família.

VERTICALS:

1.  Tipus de pintura que es fa amb aigua i espècies. 
2. Nom del monstre que menja molt i s’amaga sota del llit. 
4. Lloc on viuen les formigues. 
5. A la Xina, manera d’agrair un bon àpat.
6. Plat que prepara el cuiner Bartomeu a Maria Sonsa.
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Ho has d’admetre! Tu també et tires peterrons. Sí, potser fa una mica 
de vergonya acceptar la realitat, però cada dia llences al món uns 14 
pets. Imagina’t la quantitat de ventositats que tu i els teus companys 

de classe us tireu cada dia! Fes els comptes! 

EL PET VIATGER
Les persones som una fàbrica de llufes. 
Obres la boca, mossegues un tros de pa 
i te l’empasses barrejat amb una mica 
d’aire. L’aire i el pa contenen gasos i, 
quan arriben al nostre estómac, es des-
enganxen dels aliments. Llavors comen-
cen a córrer pels nostres intestins buscant 
la porta de sortida: el forat del cul. 

ELS MEUS PETS NO FAN PUDOR!
Mentida! Els gasos que viatgen pel 
nostre cos són molt pudents, per tant, 
tots els pets fan pudor. I per què, a ve-
gades, són tan sorollosos? Si el gas va a 
tota metxa i el forat de sortida és molt 
petit, el pet sonarà com un tro. I, t’ho 
assegurem, això no es pot controlar!

ALIMENTS FLATULENTS
La coliflor, les llenties, la llet o les carxofes 
provoquen molts gasos. Si només mengessis 
això, et convertiries en un globus amb potes. 
Com evitar-ho? Nosaltres t’aconsellem que 
mengis de tot amb calma i masteguis millor 
el menjar.

Pets, llufes, peterrons, ventositats, 
cuescu i vent...

Quants noms per parlar d’una cosa 
que sona i s’olora, però que no es 

veu! I tu, com els anomenes?

8
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En Pelut és un monstre amb els ulls grans i la boca petita. Li agrada molt menjar i 
s’empassa tot allò que cau a les seves mans. Viu amagat sota el meu llit i a les nits, 
mentre dormo, surt a passejar per l’habitació a la recerca de qualsevol cosa que 
es pugui endur a la boca. Els mitjons i els llapis de colors són uns dels seus àpats 
preferits. Però el que més li agrada és llepar els meus llibres, diu que tenen un gust 
especial, i quan em llevo me’ls trobo empastifats de baves! 

Ja fa temps que penso que en Pelut menja massa. Tot i la seva minúscula boca, és 
capaç d’empassar-se un munt de quilos d’objectes estranys. Quan el primer raig de 
sol entra per la finestra, en Pelut torna al seu amagatall. Però cada cop li costa més 
ficar-se sota el llit. Quan ho fa, el llit s’aixeca perquè les potes ja no toquen el terra, 
comença a trontollar i jo acabo caient. He de parlar amb ell, això no pot continuar 
així!

Escrit per Sara Molina
Il·lustrat per Lirios Bou
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Il·lustrat i escrit per: 

Per què creus que en Pelut menja tant? Inventa’t un final per aquesta història i il·lus-
tra’l. Envia’ns-ho a hola@revistanamaka.com. El final més original i el dibuix més 

divertit guanyaran un exemplar del proper número de la revista! 
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Mira-les com treballen! I és que l’hivern és molt llarg 
i les formigues han de tenir el rebost ben ple. 

Ajuda la formiga a arribar-hi! 

Il·lustrat per Bernat Muntés
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Estimat devorador de llibres, sabem que necessites alimentar els 
teus ulls, les teves mans i el teu caparró amb moltes lletres! Així 
doncs, deixa’ns oferir-te un menú variadet de lectures. Som-hi!!

No, no ets l’únic a qui li encan-
ta la pizza. Al llarg de la història 
moltíssimes persones s’han 
sentit fascinades per aquest 
plat italià. Però coneixes la mi-
llor recepta del món? Sabies 
que és supersecreta? Desco-
breix-la mentre et fas un fart 
de riure! 

Quin avorriment, verdura 
per dinar! Eps, que no és 
verdura, és herba! N’hi ha 
que es cansen de menjar 
sempre el mateix i deci-
deixen tastar noves coses: 
uns calçotets, el pinso del 
gos, les flors del jardí… Què 
li passarà a aquesta cabra 
tan golafre? 

No n’has tingut prou i vols 
descobrir altres coses sobre 
què i com mengen els animals 
de tot el món (pàg. 20)? Al·lu-
cina amb les il·lustracions i les 
curiositats que s’expliquen 
en aquest llibre! A més, si t’hi 
fixes bé, podràs seguir el ras-
tre d’alguna bestiola. 

Si vols veure créixer un en-
ciam o un tomàquet des de la 
finestra de la teva habitació, 
aquest és el teu llibre! Entre-
na’t per ser el millor pagès de 
la ciutat i aprèn un munt de 
coses interessants sobre els 
aliments que omplen de co-
lors els nostres plats. 

Bojos per la pizza
Autors: Sandro Natalini i 
Anna Laura Cantone 
Editorial: Picarona 

El gran llibre de les bèsties
Autor: Yuval Zommer
Editorial: Joventut

El meu primer hort urbà
Autors: José Gállego i 
Hortensia Lemaître 
Il·lustradora: Estela Delgado 
Editorial: Comanegra

La cabra goluda 
Autor: Petr Hráček
Editorial: Joventut



14

Transforma aquestes fruites en personatges. Et donem un consell: dibuixa la primera 
cosa que et vingui al cap. No pensis gaire què vols fer i deixa’t sorprendre per allò que et 

dicta la teva mà. 

A Namaka volem 
veure com t’han quedat! 

Ens envies una foto a 
hola@revistanamaka.com? 

Gràcies!

Il·lustrat per David M. Espejo
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Hi ha qui diu que en dies de pluja aquestes criatures màgiques omplen el cel 
d’arcs de Sant Martí. Quin misteri…

Il·lustrat per Albert Pinilla

A la Nela li encanten els trèvols de quatre fulles! Són molt dolcets i porten sort, però són difícils 
de trobar i molts dies, com avui, s’ha de conformar a prendre només rajos de sol. S’ajeu sobre 
l’herba fresca i tira el cap enrere, amb la banya apuntant al cel. Els rajos entren dins del seu cap 
per la banya i allà s’emmagatzemen en una mena de plaques solars. De sobte, un núvol tapa 
el sol i la Nela obre els ulls. 

El pèl dels unicorns és molt sensible i quan la primera gota de pluja toca la seva pell, la Nela 
comença a córrer amunt, cap al cim de la muntanya. A dins seu s’activa un mecanisme curiós. 
Els rajos de sol que s’han anat acumulant a les plaques solars surten disparats cap a l’estómac 
i reboten a molta velocitat cap a un prisma. Això està fet! La Nela sent una pressió molt forta a 
la panxa i es prepara per saltar.

La llum blanca dels rajos del sol es descompon en molts colors i la Nela ja no pot esperar més. 
Sota la pluja, fa un salt espectacular i la cua dibuixa un arc de Sant Martí al cel. A punt d’arribar 
a la muntanya del davant, la Nela deixa anar un renill alegre: WIIIII!!! 



16

L’àvia d’en Quimet sempre li diu que vagi amb 
compte i que no es fiqui a la gola del llop. Però 
ell, tranquil i decidit, ha marxat al bosc, ha tro-
bat un llop i li ha obert la boca per veure què hi 
ha dins. En Quimet ha descobert un món fosc 

però fantàstic! 

Il·lustrat per Alba Ortega
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4 5 6

A l’edat mitjana, l’època dels cavallers i els comtats, a una dona com la Constança l’haurien 
acusat de bruixa i l’haurien condemnada a morir a la foguera. Però la realitat és que la Cons-

tança és una dona molt sàvia, que coneix molt bé el poder curatiu de les plantes i les espècies 
i que prepara els millors remeis per les malalties dels seus veïns. Què deu estar preparant avui? 

Il·lustrat per Pamela Barbieri 
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Pintures comestibles
Al rebost de casa hi ha aliments que serveixen per moltes coses! Ja has vist 
que la Constança fa medicaments amb algunes espècies i amb plantetes. 
Ha arribat el teu torn! T’atreveixes a fer una mica de màgia? 

En un bol, barreja la mateixa 
quantitat de farina, sal i aigua i 

remena-ho.

Reparteix la mescla en tres gots i 
tira a cada un unes quantes 

gotetes de colorant alimentari. 

Ja ho tens! Pintura de 
dits a punt per ser el millor 

artista de la família! 

Posa un dit d’aigua a cada got. A cada got, tira-hi una cullerada 
generosa de cada espècia i 

remena-ho bé.

Aquarel·les preparades!! 
Fan bona olor, oi?

És millor repartir bé la base de cada tipus de pintura en diferents pots per així poder fer més 

barreges de colors.

Si barreges els colors que has creat, te’n sortiran de nous. A experimentar s’ha dit! 

Si vols que les aquarel·les quedin una mica més brillants, pots afegir una mica de rovell d’ou. Si 

ho fas així, tindràs pintura al tremp d’ou, que és la que feien servir a l’època de la Constança! 

Per cert, la pintura de dits pots guardar-la una temporada dins d’un pot que tanqui bé.

1

1

2

2

3

3

Aigua / Farina, 
Sal / Gots / Bol 

Espècies: pebre vermell, 
cúrcuma, canyella… 

Pinzells
Colorant alimentari 

En col·laboració amb totnens
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Obre la boca i digues: «Aaah». Bé, ja pots tancar-la. Tens al voltant de 23 dents, una 
llengua una mica viscosa i una mandíbula que et permet obrir i tancar la boca per triturar 
els aliments. Tens sort! Una boca com cal és essencial per somriure, produir saliva, maste-
gar i empassar. Però no totes les boques són iguals. A Namaka t’ensenyem les goles i els 

becs més curiosos del món animal. 

Boques, boquetes i becs

El pelicà és un ocell molt curiós. Té una bos-
sa sota el bec que li resulta molt útil. L’obre, 
el submergeix a l’aigua i deixa que entrin els 
peixos més petits. Després els guarda a la bos-
sa, escup l’aigua i se’ls empassa. Quan el pelicà 
vol menjar-se un peix més gran, el captura amb 
la punta del bec, el llença enlaire i el peix cau 
de cap a l’interior de la seva bossa. Al pelicà li 
agrada fer malabarismes!
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Ens creus si et diem que l’os formiguer no té mandíbula 
ni dents? No pot ni obrir ni tancar la boca i tampoc pot 
mastegar! Aquest animal tan estrany té un morro allargat 
en forma de tub i utilitza la seva llengua, llarga i llefiscosa, 
per atrapar formigues. Amb un sol moviment de llengua 
és capaç d’enxampar un munt de formigues que s’em-
passa de cop i envia al seu estómac. 

Saps que la serp pot empassar-se un conill o 
un ratolí sencers? A diferència del que fas tu, 
no mastega el menjar per fer-lo més petit. Un 
cop ha capturat la seva presa, obre molt i molt 
la boca, perquè té unes mandíbules especials 
i una pell molt elàstica. A poc a poc i amb l’aju-
da del seu esquelet, va empenyent el menjar 
cap a l’estómac. 

La balena blava té una boca gegantina 
que pot arribar a mesurar 3 metres. Men-
ja krill, un animal minúscul que té forma 
de gamba i que és igual de gran que una 
formiga. Quan la balena té gana, es cap-
bussa, obre la boca i comença a nedar. 
Llavors accelera i atrapa un munt d’aigua 
repleta de quilos i quilos de krill. Després 
deixa anar l’aigua i el krill queda atrapat 
a l’interior de la boca gràcies a les bar-
bes de la balena, una mena de fils que no 
deixen que el menjar surti cap enfora. 
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Quin embolic de fils!
Són tots de color marfil.
No sé per on començar, 

només me’ls vull empassar.

Quan van a la cassola
semblen d’escaiola. 

Quan arrenquen a bullir
comencen a defallir.

El dinar ja és a taula   
i ningú no diu paraula.

Quins nervis! Quina emoció!
Se’ls mengen amb devoció!

El pare es mira el plat,
obre els ulls tot esverat.

«Quina muntanya més gran! 
Em passaré el dia menjant!».

I és que n’hi ha per dinar, 
per berenar i per sopar. 

                   pels veïns, 
pels amics i pels dofins!!  

De què deu parlar aquest poema? 
Ens ajudes a esbrinar-ho?
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La cuina és com un laboratori on es barregen els ingredients per aconseguir menjars 
deliciosos. Però algunes vegades els millors plats neixen d’una situació inesperada. 

Aquell client era molt pesat. Li vaig servir un plat de patates fregides i va entrar a la cuina per queixar-se. «Són massa gruixudes!», em va dir. Vaig repetir el plat i es va tornar a queixar. Llavors vaig tallar les patates molt i molt fines, les vaig submergir en oli calent i el resultat va ser increïble, cruixent i de-liciós! Per cert, em dic George Crum i soc el crea-dor de les patates xips! 

Diuen que una nit d’hivern un nen va deixar al por-
xo de casa un got de gasosa amb un pal a dins. 
L’endemà, la gasosa s’havia congelat i gràcies al 
pal va poder treure-la convertida en un glaçó. Quin 
invent! Un gelat amb un pal per poder llepar-lo 
sense empastifar-te les mans! T’hauria agradat 
ser el descobridor del polo?

Aquell club de Londres era com casa meva. 

M’agradava jugar a les cartes i mentre ho feia no 

volia interrupcions. Si tenia gana, demanava que 

em servissin el menjar entre dues llesques de pa, 

així no calia que m’aixequés per anar al menjador. 

«Jo vull el mateix que ell, sisplau!», deien els meus 

companys. I així va ser com jo, el comte de Sand-

wich, vaig inventar aquest tipus d’entrepans que 

ara tothom coneix amb el meu nom.  

Diu la llegenda que un jove pastor va entrar 
dins d’una cova per menjar el seu esmorzar: 
un tros de formatge amb una mica de pa. De 
sobte va veure passar una noia i va sortir a 
saludar-la. Van parlar una estona i després 
ell va tornar a la granja amb les ovelles. Uns 
dies més tard, el pastor va passar per da-
vant de la cova. S’havia deixat l’esmorzar! El 
formatge estava florit i de color blau, però 
tenia tanta gana que va fer-li una queixala-
da. Mai havia tastat un formatge tan bo!

PATATES XIPS

POLO

SANDVITX

FORMATGE BLAU

Il·lustrat per David M. Espejo
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La botiga de la Tina és de les d’abans, de sostres alts i mobles de fusta vella. A les 
estanteries s’hi acumulen pots de totes les mides i al taulell hi ha una enorme balança 
de plats. La botiga de la Tina no surt als mapes, s’hi arriba a través d’un carreró estret 
i mal il·luminat i quan en surts, el primer que veus és el seu magnífic aparador. La Tina 
dedica hores i hores a pensar com l’adornarà: joguines de llauna, instruments, flors… 
I, és clar, els seus caramels i piruletes i pega dolces de tots colors.

La Tina és una mestra caramelera, com ho eren el seu pare, la seva àvia, el seu besavi 
i la seva rebesàvia. Generació rere generació, han heretat les receptes de les llamina-
dures que els han fet famosos. Famosos famosos, no. No surten a la tele ni als diaris 
ni a les revistes. Però són molt coneguts entre la canalla i, sobretot, entre els seus 
pares i avis i besàvies i rebesàvies, que un dia van ser nens i els compraven caramels 
i piruletes i pega dolces de tots colors.

La Tina guarda el llibre de receptes com si fos un tresor. Quan la ciutat encara dorm, 
s’arremanga i comença a preparar la pasta de caramel. La deixa refredar una esto-
neta i en separa una mica pels caramels de llimona i llima i encara una miqueta més 
per les piruletes de menta i xocolata, que tenen molt d’èxit. Amb força, estira la pasta 
per donar-li forma. Només falta l’últim pas, el més important: afegir-hi les gotetes se-
cretes, aquelles que han donat tanta fama a la botiga i als seus caramels i piruletes i 
pega dolces de tots els colors.

De gotetes secretes en té de molts tipus: de fosques, per les aranyes i la mort i els 
monstres amagats; de llampants, per les alçades i els trons i les portes tancades, i, 
fins i tot, de brillants, pels ovnis i els fantasmes i el mal. La Tina té la mà trencada en 
això de fer caramels, però també a l’hora d’ajudar als seus clients. Té un remei per 
cada tipus de client: pels més porucs, les piruletes, pels més valents, les pega dolces 
i pels que encara no coneix, una bona dosi de caramels. 

La botiga de la Tina és de les d’abans, de sostres alts i mobles de fusta vella. A les 
estanteries s’hi acumulen pots de totes les mides i al taulell, comandes d’arreu. La bo-
tiga de la Tina no surt als mapes, s’hi arriba a través d’un carreró estret i mal il·luminat 
i quan en surts, el primer que veus és el seu magnífic aparador. Joguines de llauna, 
instruments i flors i, és clar, els seus caramels i piruletes i pega dolces de tots colors, 
perquè, de fet, de pors, n’hi ha de tots colors.

Escrit per Helena Ortiz
Il·lustrat per Anna Grimal

      DE TOTS COLORS 
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Quan la iaia et 
pregunta si vols 
més macarrons, 

què li dius? 

No passa res, 
picaràs una mica 
d’aquí i una mica 
d’allà i faràs un 

tastet dels millors 
entrepans de 

l’escola. 

Li comentes a la 
mestra amb cara 

de pena; saps que 
amaga un paquet 
de galetes a l’es-
criptori. Ja són 

teves! 

Cap problema, 
estàs al paradís!  
Tens menjar per 
no morir de gana 

en tot un mes. 
Ja et trobaran a 

faltar!

Ui! Acabes de 
notar una cosa pe-

luda al peu. Hi 
ha ratolins al 

rebost! Comences 
a cridar: «Aquesta 

nit no sopo!».

Algun cop 
has menjat tanta 

xocolata que 
t’han sortit cucs 

pel cul? 

És veritat 
que t’agrada 

tocar i olorar la 
fruita quan vas 

al mercat?

Diuen que 
el peix més bo 

és el que pesques 
tu mateix, t’hi 

apuntes?

 L’olor de les 
magdalenes i els 

pastissets et fan tor-
nar boig. Un somni: 
que caiguin dònuts 
del cel! T’agraden 
tant els dolços que 

en comptes de sang, 
tens suc de maduixa 

a les venes. 

Ets el millor detectiu 
gastronòmic! No et 
menges qualsevol 
cosa i tens el gust 

superdesenvolupat. 
Saps distingir amb 
els ulls tancats un 
bon enciam. Ah! I 

també els ous més 
frescos! 

Sempre tens gana 
i a tothora et fa so-
roll la panxa. Davant 
d’una taula parada 
no pots evitar pro-
var-ho tot. T’encan-
ta descobrir nous 
sabors. Les iaies 

estan encantades 
amb tu, ets el net 

perfecte!

T’has oblidat l’esmorzar a casa, què fas? T’has quedat tancat al rebost, què fas? 

Sí No
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Quin dinar més bo que hem preparat la Gala i jo! Hauré d’incloure la recepta al llibre que estic es-
crivint. Però… que tip que estic! I mira que m’espera una tarda de molta feina al taller! El quadre 
que tinc entre mans m’està donant molts maldecaps. No tinc més remei que fer una migdiadeta. 
Amb una mica de sort em despertaré amb les piles carregades i una idea brillant. 

—Gala, estimada, em pots portar una clau i un plat?

M’escarxofo al sofà i tanco els ulls. De cop i volta, se m’apareixen quatre elefants amb les potes 
molt primes i també un tigre ferotge. De lluny, sento el tic-tac del rellotge, l’esfera es desfà com 
una espelma de cera. Dormo i no dormo. Les cortines es transformen en una llarga cabellera 
rossa i ara el sofà és una boca amb uns llavis vermells molt carnosos que m’engoleixen. Viatjo 
dins d’un cotxe. A fora fa sol, a dins plou i no porto paraigües, però no em mullo. I de sobte…
 

 
La clau que tenia a la mà cau sobre del plat que he deixat al terra. Em desperto amb un sobresalt 
i corro cap al taller. Al cap hi tinc un munt d’idees! Les he d’apuntar totes! 

T’has preguntat mai de què s’alimenta un artista per crear les seves obres? Avui 
t’expliquem un truc per ser un pintor d’allò més creatiu. I no, no ens l’hem inven-

tat nosaltres, sinó en Dalí, el geni de Figueres.

Utilitza aquesta tècnica per inspirar-te i pintar un quadre amb les 
pintures comestibles de la pàgina 19. No t’oblidis d’agafar la clau! 

CLONC

Il·lustrat per Albert Pinilla



Ets un privilegiat! La Rusqui et regala la recepta secreta de les seves supermagdalenes! 
Això sí, esperem que no et despistis i les decoris amb coses estranyes com ha fet ella… 

LES RUSQUIMAGDALENES

Ingredients: 

Preparació: 

Trenca els ous en un bol i afegeix-hi el 
sucre i l’oli. Remena-ho una mica amb 
la batedora. Tot seguit, evoca-hi la llet i 
remena una miqueta més.

200 g 
de sucre

200 g 
d’oli d’oliva 

suau

280 g de 
farina de 

rebosteria

25 g de 
llevat 

en pols

200 g 
de llet

2 ous 
sencers

Il·lustrat per Eva Montero 
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Consells:

Ara arriba un moment molt important i 
una mica cansat, tira la farina i el lle-
vat tamisats a la mescla. Pots incorpo-
rar-los mica en mica perquè et sigui 
més fàcil de remenar. Ho has de batre 
durant 5 minuts. Ànims, forçut! (Sem-
pre és més fàcil amb una batedora 
elèctrica, és clar!).

Tapa el bol de la massa amb paper 
transparent i posa’l a la nevera durant 
24 hores. 

Vinga, que ja quasi bé ho tenim! Omple 
els motlles de les magdalenes amb 3/4 
parts de massa. 

Posa les magdalenes al forn (ja calent). 
Durant 8 minuts el forn ha d’estar a 
240o, després hauràs de baixar la tem-
peratura a 180oºi coure les magdalenes 
10 minuts més. 

Per comprovar que les magdalenes ja estan al seu punt, punxa-les amb un escuradents. Si surt net, 
ja les pots treure del forn. 
Si vols que tinguin una mica més de gust, pots afegir la ratlladura d’una llimona o trossets petits de 
poma a la massa. Quedaran boníssimes!
Abans de posar les magdalenes al forn pots decorar-les amb una mica de sucre o tirar-hi uns 
quants pinyons o trossets de xocolata pel damunt. 
Un cop cuites, pots decorar les magdalenes amb xocolata de cobertura desfeta, amb una mica de 
nata muntada o amb crema de mantega.

Bon
profit!!
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PORTADES 
NAMAKIANES

Fa unes setmanes vam fer un taller amb nens i nenes 
de La Garriga. Vam demanar-los que il·lustressin una 
portada sobre el tema de la revista que tens entre les 

mans: ELS ALIMENTS. Mireu quins dissenys més di-
vertits i coloristes van fer! Són uns artistes! 

I tu, vols ser el proper 
il·lustrador de la portada de la 

Namaka núm. 4? Participa al 
nostre concurs i segueix 
aquestes indicacions: 

El tema de la portada han de ser LES FESTES.

Un cop l’hagis feta, envia’ns una fotografia a: hola@revistanamaka.com.

Tens temps per enviar-nos-la fins al 19 de novembre. 

L’Edurne Lacunza, una de les nostres il·lustradores, farà la seva pròpia versió de la 
portada guanyadora. 
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El tema de la portada han de ser LES FESTES.
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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 awww.revistanamaka.com/botiga 

La subscripció 

anual inclou 

6 revistes 

+ els enviaments 

+ alguna 

sorpreseta 

al llarg de l’any!

Solucions dels passatemps

Les 12 diferències

Troba lletres

I si et falta algun 
número per completar la 
col·lecció, també ens el 

pots demanar!
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Laberint

                         és una revista lúdica i 
trepidant que fomenta la lectura 

i la creativitat dels nanos.
Pensada per nens i nenes de 6 a 11 anys

i recomanada per explicar als més petits.

www.revistanamaka.com
DL B 4294-2017


