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Les aplis  

Canal de Barcelona. 
No és la primera 
vegada que els 
catalans ens 
emportem el premi. 
Pel que sembla, a 
Catalunya som experts 
croissanters. 
 
Quant de temps  
es triga a fer  
un croissant? 
Els bons croissants no 
es fan d’una hora per 
l’altra. Un mestre artesà 
pot trigar fins a 24 
hores, des que fa la 
primera amassada fins 
que el treu del forn,  
un cop cuit.  
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CCRISTINA SERRET   
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MARTA CAYUELA 

De què estan fets? 
Els croissants són una 
barreja de farina, sucre, 
llet, aigua, llevat i 
mantega. El secret de la 
forma són les capes de 
pasta, tallades fines i 
col·locades perquè 
facin les banyes i el 
cinturó central. 
 
Com és un bon 
croissant? 
Els que hi entenen 
diuen que ha de ser 
cruixent i tenir un gust 
lleuger de mantega. 
Però, com tot, és 
qüestió de gustos. Hi ha 
qui el vol pintat, qui 

Què tenen aquestes pastes banyudes que ens agraden tant?  
Potser que són cruixents, lleugeres i amb una forma que ens convida 
a pessigar-ne un tros. Avui us n’expliquem algunes curiositats 

Fiete 
Un joc per a nens de 
preescolar. El Fiete és un 
simpàtic mariner que viu en 
una illa envoltada de mar. Els 
nens poden jugar amb les 
escenes interactives del dia a 
dia del Fiete i jugar al Memory. 
Una apli multipremiada que ja 
ha crescut en forma de 
col·lecció. Idiomes: anglès i 
castellà. Plataformes: iOs i 
Android. Preu: 2,99 €. 

Dominocity 
Recordeu l’emoció de col·locar 
peces de dòmino en fileres i 
fer-les caure? Segur que més 
d’un cop hi heu jugat! Doncs 
amb aquesta apli ho podreu fer 
en la dimensió digital. Cal anar 
superant recorreguts arribant 
amb les fitxes a una plataforma 
mentre es recol·lecten tresors. 
Preu: gratuït. Idioma: anglès. 
Plataformes: iOs i Android.    

només el vol de 
xocolata, i els 
que s’estimen 
més els 
croissantets 
que es 
mengen  
en dues 
mossegades. 
 
El millor 
croissant del 2016 
Cada any un jurat 
elegeix el millor 
croissant de mantega 
tot l’estat espanyol. En 
valoren la forma, el 
gust i el color. Aquest 
any la guanyadora ha 
sigut la Pastisseria 

Els croissants 

Un invent francès? 
Pel nom tothom diria 
que els croissants són 
francesos, però en 
realitat provenen 
d’Àustria. El que passa 
és que els francesos 
l’han convertit en un 
símbol del seu país. 

Vocabulary 
half: mitja, meitat 

to be shaped: tenir forma de 
crescent: creixent 

moon: lluna 
breakfast: esmorzar 

 
Half a 
moon 

Croissants are  
shaped like a  

crescent moon 
 
 

 
Did you 
know? 

People love  
to eat croissants  

for their breakfast 
 
 


