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Carpaccio
El carpaccio, plat d’origen italià introduït a tot arreu, és un bistec de bou (o vedella)
tallat finíssimament i servit, normalment, amb una mena de vinagreta d’oli d’oliva,
sal, pebre, suc de llimona i, opcionalment, ceba picada molt fina o flocs de formatge
parmesà. Els condiments lleven una mica el gust de carn crua i hi introdueixen una
certa animació.
La característica principal és que la primera matèria ha de ser de primeríssima
qualitat i que la vinagreta i el tall molt fi (que s’obté congelant la peça de carn)
contribueixen a treure-li el gust excessiu de carn.
El nom del plat és un homenatge al pintor venecià Carpacció, de delicades i
superbes carnacions, i li’l va posar un xef del Harry’s Bar, de Venècia, que va batejar
amb aquest nom un filet de carn crua presentat en forma de mosaic, es diu que amb
motiu, precisament, d’una exposició de Carpacció. Per similitud amb la presentació,
es fan carpaccios de més ingredients, com peix o marisc, i també d’hortalisses i
fruites
Els carpaccios de peix o marisc –tonyina, lluç, gambes, llagostes- són també
populars i se’n troben de preelaborats. És una altra manera de menjar el peix cru –
que també té els seus adeptes-, com el sushi a la japonesa, ara ja una moda que
trobem a restaurants, no necessàriament orientals.
Jaume Fàbrega. El temps

1.- Fes un resum del text de 40/50 paraules. (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5
expressió)
2.- Contesta les preguntes següents que fan referència al text anterior:
a) Encercla els diftongs, si n’hi ha, de les paraules: introduït, matèria, mosaic, motiu,
seus, restaurants, qualitat, animació. (1 punt)
b) Separa en dos grups les paraules següents segons tinguin essa sonora o essa
sorda: sal, parmesà, certa, japonesa, venecià, posar, presentat, mosaic. (1 punt)
c) Escriu el nom de quatre peixos o mariscos, diferents dels que surten al text.. (1
punt)
d) Cerca en el text i escriu tres adverbis. (1 punt)
3.- Redacció (unes 120 paraules) : Tria un d’aquests dos temes proposats :
- La manera d’elaborar el meu plat favorit
- Característiques de la casa tradicional mallorquina
(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència)

