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Canvis a la cuina 
 

FULL DE RESPOSTES 
 
 
Preguntes sobre la recepta A: 
 

a. Què vol dir posar la xocolata al bany maria? Per què ho fem? El 
recipient on s’introdueix la xocolata se suspèn en un altre recipient 
que conté aigua (es posa dins un bany d’aigua). Quan escalfem 
l’aigua s’escalfarà la xocolata però garantirem que no sobrepassarà la 
temperatura d’ebullició de l’aigua. L’objectiu és controlar la 
temperatura màxima a la que arribarà la xocolata.   

 
 

b. Quin canvi experimenta la xocolata quan s’escalfa al bany maria? La 
xocolata es fondrà, passarà a xocolata líquida però no canviarà la 
seva composició química. Es tracta d’un canvi d’estat físic. 

 
c. Creieu que passa el mateix si posem la xocolata directament dins el 

cassó i l’escalfem fortament? Si ho voleu experimentar, feu-ho amb 
poca quantitat i demaneu amb quin recipient us ho deixen fer (si ho 
feu amb una llauna vella us estalviareu haver de netejar després de 
la prova).         
 Si haguéssim posat la xocolata en un cassó directament sobre 
la placa calefactora, en escalfar fortament, s’haurien produït canvis 
químics que afectarien molt la composició i, per tant, el sabor.  

 
d. Si deixem refredar a la nevera la fruita banyada amb xocolata, què li 

passa a la xocolata?       
 En refredar novament, la xocolata torna a l’estat sòlid. S’haurà 
adaptat a la nova forma física però ha mantingut la seva composició i 
totes les seves propietats.  

 
e. Científicament el procés pel qual la xocolata passa de sòlid a líquid 

en diem ___fusió_____ i el procés pel qual la xocolata passa de líquid 
a sòlid en diem __solidificació______. El secret d’una bona “fondue” 
de xocolata  és que només hi hagi canvis físics____ i que no hi hagi 
cap canvi ___químic__________. 

 
 
 

 
Recepta B: El llop prepara galetes 
 
Necessitem: 250 g de farina, 125 g de mantega, 2 ous, 250 g de sucre, una 
llimona  i un polsim de sal. 
 
Com ho hem de fer:  
Ratllem la pell de llimona. Barregem en un recipient els ous, la sal i el 
sucre. Afegim la farina, la  ratlladura de pell de llimona i la mantega. 
Quan la pasta estigui ben lligada, estireu-la amb un corró. Talleu-la amb 
els motlles. Ara només queda untar una safata per al forn, distribuir-hi la 
pasta tallada i posar-la a coure al forn ben calent durant 6 o 8 minuts.  
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Preguntes sobre la recepta B: 
Us haureu de dividir el grup classe en dos grups i planificar una petita 
recerca sobre la pregunta que haureu de resoldre. 
 
 Però abans de començar... cal tenir les idees clares sobre com haurem 
d’actuar. Què més hauria de concretar la recepta per què sigui reproduïble? 
 
 
  
 
 
 
Grup 1:  
Prepareu un disseny per provar com canvia l’aspecte de les galetes segons el 
procediment que seguiu. Fixeu-vos que hi ha moltes variables i us haureu 
d’organitzar molt bé. Podeu variar l’ordre amb què barregem els 
ingredients, la manera de barrejar (batre les clares o remenar els ous 
sencers), la manera de donar forma a la galeta (prenent directament 
cullerades de la pasta, deixar reposar la pasta, estirar la pasta abans de 
donar forma). Heu de prepara una graella per anotar quins processos 
provareu i les observacions de cada cas. Comenteu-ho amb el professor o la 
professora i decidiu quina variant provarà cada grup i com us organitzareu 
per  portar una mostra de les galetes a la classe i treure conclusions. 
 
Nom del subgrup 
 

Variant de la recepta 

 
A 
 
 
 

Clares batudes i afegides al final quan la pasta ja 
està ben remenada tot i que no la treballarem 
massa amb el corró. 
(esperem que les galetes quedin més esponjoses) 

 
B 
 
 
 

Seguiment de l’ordre de  la recepta però 
treballarem molt la pasta amb el corró i la 
plegarem i estendrem novament molts cops 
(esperem que la galeta quedi d’aspecte laminat) 

 
C 
 
 

Un cop feta la pasta, en prenem cullerades sense 
estendre-la amb el corró 
(esperem que les galetes no quedin massa planes 
sinó globulars) 
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D 
 
 
 

..... variacions en l’ordre ..... en la temperatura 
del forn.... etc. 

 
 
Grup 2:  
Tots els ingredients d’aquesta recepta són imprescindibles per fer galetes o 
ens en podem estalviar algun? 
Escriu el que en penses: 
Imprescindibles per què surti quelcom semblant a galeta: Ous i farina o bé 
farina i mantega i aigua.  
 
Us demanem que prepareu un experiment per provar quina és la funció de 
cadascun dels  ingredients de la recepta. Heu de preparar una graella per 
anotar els resultats de cada variació que vulgueu introduir. 
Us en donem un exemple, però abans de començar heu de pensar i  
comentar amb els companys del vostre grup si es pot millorar la manera de 
fer aquesta recerca i la graella per anotar les dades. 
Si només voleu saber com influeix cada ingredient, quan prepareu les 
galetes, què és el que haureu de repetir cada cop de la mateixa manera? 
  
Ingredients Aspecte Canvis observats 
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Preguntes sobre la recepta B: 
 
Explica en poques paraules si interpretes que en el forn,  durant  el procés 
de cocció de la pasta de galetes, hi ha hagut un canvi físic o un canvi 
químic. 
 
A mi em sembla que 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Anem per parts. En un pastís hi ha moltes substàncies diferents i serà millor 
veure què els ha passat a cadascuna d’elles.  
 
Classifica en procés físic o químic els canvis següents i pensa les raons: 
 
Procés dins el forn Canvi físic / canvi químic 
La clara d’ou es cou 
 

químic 

La farina i el sucre es tornen de 
color daurat 

químic 

L’aigua s’evapora 
 

físic 

El sucre es fa caramel i canvia de 
color 

químic 

   
Fixa’t en una cosa molt important: 
Has hagut de decidir en un cas complex i t’has adonat que el millor és 
analitzar cadascuna de les seves parts en lloc de donar una sola idea per a 
tot el conjunt. 
 
En conclusió: 
1. Diem que hi ha un canvi físic sempre que 
_________________________________________________________________
____no canvia la naturalesa de les substàncies 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Per exemple:  evaporació de l’aigua, fusió de la xocolata. 
_________________________________________________________________
______________________________________ 
 
2. Diem que hi ha un canvi químic sempre que 
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____________canvia la naturalesa de les substàncies 
____________________________________________________________ 
Per exemple: 
caramelització del sucre, cocció de la clara d’ou, digestió dels aliments. 
________________________________________________________ 


