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Cuinats amb mesura 
Les mesures a la cuina i al laboratori 

FULL DE RESPOSTES 
 
 
Quins instruments de mesura creieu que hi ha d’haver en una cuina? 
Per ordre d’importància: balança, proveta, termòmetre, cronòmetre, 
densímetre, regle.  
 
 

1. A continuació us trobeu una recepta escrita per un autor libanès. 
Llegiu-la  i subratlleu quines mesures haureu de fer per preparar els 
macarrons amb salsa de iogurt. 
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a. Expliqueu si creieu que, si seguim al peu de la lletra aquesta recepta, a 
tots ens quedarà exactament la mateixa preparació o, al contrari, hi haurà 
diferències apreciables en el sabor, en la textura i en l’aspecte del plat.  
La recepta no és prou detallada per què sigui totalment reproduïble. Si no 
hem provat mai aquest tipus de cuinat  pot ser que obtinguem un resultat 
ben diferent del que proposa l’autor.  
 
b. Quines dades ens haurien d’aclarir per ajustar una mica més el resultat 
final? 

 

 
 
Macarrons amb iogurt 
Maacarona bi laban és una recepta d’estiu per servir freda. Es pot  
acompanyar de carn picada fregida  i pinyons saltejats amb sal i mantega.  
 
Ingredients per a dues persones: 

• 150 g de macarrons 
• 1 all pelat 
• 1 cullerada petita de sal 
• 50 g de julivert fresc 
• 1 branquilló de coriandre 
• 1 bri de fulful bhar (preparat d’espècies amb gust picant) 
• 2 iogurts naturals (1 de cremós i un de normal) 

 
Elaboració 

• Bulliu macarrons en una olla amb aigua bullent. Escorreu-los i 
reserveu-los. 

• En un bol, piqueu junts l’all, la sal, el julivert, el coriandre, i el fulful 
bhar. Afegiu-hi els iogurts i mescleu bé tot el contingut del bol, fins 
que obtingueu una salsa cremosa i homogènia. 

• Incorporeu la salsa als macarrons i barregeu-ho tot una altra vegada. 
 
(Extret del llibre Aroma àrab. Receptes i relats de Salah Jamal Editorial 
Zendrera Zariquiey) 
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A part de tot el que proposa: pesar els macarrons, pesar el julivert, 
mesurar la sal amb la cullera, triar el tipus de iogurt, també hauríem de 
mesurar la quantitat d’aigua, la temperatura i el temps de cocció. No 
concreta com  omple la cullera, el tipus de cullera, quina quantitat és un 
branquilló o un bri, quina quantitat de iogurt. També influeix el procés 
industrial dels ingredients, o sigui, la marca dels macarrons i dels 
iogurts.   

 
c. Quins instruments de mesura necessita un bon cuiner? 
Per mesurar la massa ________balança____________________ 
Per mesurar la temperatura ____termòmetre__________________ 
Per mesurar el volum de líquids__ proveta de cuina o gerra graduada____ 
Per mesurar el volum de sòlids __ gerra graduada ___________________ 
Per mesurar la densitat ____ densímetre _______ 
Per mesurar el temps______ termòmetre_____________       
Per mesurar  dimensions de peces sòlides (gruix, amplada, longitud) __ regle  
 

2. Acompanyeu els instruments que conegueu amb la magnitud i la 
unitat:  

 
instrument Magnitud Unitat 
 
balança 

massa Kg 
g 

 
cronòmetre 

temps s 
min 

 
termòmetre 

temperatura ºC 
K 

 
proveta 

volum L,  
dm3, cm3 

 
densímetre 

densitat g/cm3 
kg/m3 

 
regle 

longitud m 
cm 

 
 

  

 
 
 
 
 

3. Comenteu amb els vostre companys com mesuraríeu el volum d’un 
tros de ferro en forma de cub i anoteu l’explicació. 

 
 Mesura directa: Cal preparar una proveta prou ampla, omplir-la  fins un 
cert volum amb aigua i fer una lectura exacta del volum, submergir amb 
cura el tros de ferro dins l’aigua i llegir el nou volum del conjunt. 
Mesura indirecta: llegir la longitud d’un costat c amb un regle graduat o 
millor amb un peu de rei. Aplicar el càlcul del volum del cub, c3. 
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Tot i que els valors són propers, són exactament iguals? 
 
_Segurament detectaran diferències en els resultats que han 
obtingut.__________ 
 
Quines creieu que són les raons per què hi hagi petites diferències en el 
resultats que s’obtenen en els dos mètodes?  
 
L’error humà introduït per la manera de mesurar de cadascú, la sensibilitat 
dels instruments de mesura i el tipus d’arrodoniment que permeten. 
 
 
 
 
Conclusió 
 
En aquesta activitat hem reflexionat sobre la mesura i l’ús dels instruments 
de mesura. Hauràs de ser capaç de donar explicació sobre els punts 
següents: 
 
C1. Per què serveixen els instruments de mesura? 
Fan reproduïbles els resultats de la mesura i permeten comunicar 
experiències i comparar resultats. 
 
 
C2. De què depèn una bona mesura? 
De la qualitat de l’instrument i de la cura que tingui la persona que 
l’utilitza. Els instruments han de ser sensibles i precisos. 
 
 
C3. Com es pot mesurar directament  el volum d’un sòlid insoluble en aigua? 
Amb una proveta, mesurant el volum  d’aigua que s’ha desplaçat. 
 
C4. Quins són els instruments que s’utilitzen en el laboratori per mesura 
volum, massa, temperatura i temps. 
Proveta, balança, termòmetre i cronòmetre. 
 
 
 


