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Anys més tard, aquelles vivències la portaren a estudiar
escèniques i pintura decorativa antiga. També ha impartit
fitoteràpia i es bolcà en el descobriment i l’estudi de les
cursos de restauració, arts decorativess i emmotllatges.
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dora, condueix tallers d’elaboracions artesanes, com ara
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Presentació
HOLA A TOTS!
Des de fa un temps, he estat recordant, escrivint i explicant receptes catalanes, les
de sempre. Ara, però, he pensat que hi havia la necessitat de publicar-ne per a la
mainada, perquè crec que és bo que de petits es vagin introduint en la cuina. El cas és
que, sempre per por que es cremin o que es facin mal amb qualsevol estri de la cuina,
els fem apartar dels fogons tot dient: «Surt, que et cremaràs!», «Aparta’t, que això
esquitxa!»… D’aquesta manera els ensenyem malament, ja que sembla que la cuina
sigui una font de perills.
Amb aquest llibre, dedicat a tots vosaltres, aprendreu a trencar un ou, fer menjars
freds i calents, un pastís senzill però molt bo i begudes molt refrescants. Seguiu-les al
peu de la lletra i veureu que cuinar és tan senzill com divertit.
Aquest cop, el llibre està fet en col·laboració amb la meva filla Cristina, que és qui
ha fet aquestes gracioses il·lustracions, que desitjo que us agradin a tots. El dediquem
a la mainada de 6 a 12 anys, una bona edat per començar a remenar cassoles… Els
més grans ja podeu consultar les receptes en els meus altres llibres, que són La cuina
de l’Àvia Remei i Plats i secrets de l’Àvia Remei, publicats per aquesta mateixa
editorial.
Finalment, aprofito aquesta presentació per donar les gràcies a tots els que altre
cop han confiat en mi, que han fet possible aquest llibre que ara presentem i que em
continuen animant en la meva tasca en el món dels fogons.
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Recomanacions
Abans que res… les RECOMANACIONS de l’Àvia Remei.
ABANS DE CUINAR
Abans de començar a cuinar, és molt important fer dues coses:
1. Rentar-nos les mans

i 2. posar-nos el davantal

.

MENTRE CUINEM
Anem esbandint els estris a mesura que els haguem fet servir. Així no se’ns
acumularà la feina per a després.
I QUAN HEM ACABAT
Endreçarem la cuina.
Si ho deixem com ho havíem trobat, un altre dia ens deixaran tornar a cuinar.
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