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Outros sabores

Nome:  Data:  Curso:  

Texto 7

4
unidade

 Le atentamente o texto e responde as seguintes preguntas. 

 1   Para que serve este texto?

  Para aconsellarnos. 

  Para informarnos.

  Para darnos instrucións.

  Para distraernos.

 2   De que trata? 

3  Rodea os ingredientes da receita que non sexan habituais na cociña galega.

pemento verde
 

salsa yakisoba
 

pemento vermello
 

aceite de soia

fideos de trigo orientais
 

cenorias
 

sal e pementa
 

rama de apio
  

FOTOGRAFÍA

PETICIÓN: 

OBSERVACIONES: escala 
de grises

Fideos yakisoba de tenreira  
e verduras ao wok

Un prato doado e san da gastronomía xaponesa

IngredIentes  
(para dúas persoas)

•  sal
•  pementa
•  1 allo porro
•  2 cenorias
•  1 rama de apio
•  1 pemento verde
•  1 pemento vermello
•  1 centímetro de raíz de xenxibre fresco

•  250 g de fideos de trigo orientais

•  2 culleradas de aceite de soia
•  1 filete de tenreira (100 g aproximadamente)

•  2 culleradas de salsa yakisoba

PreParacIón

1.  Coce os fideos de trigo nunha ola con abun-
dante auga durante dez minutos e remexe 
de vez en cando cuns pauciños. Pasados 
os dez minutos, ou cando estean “ao den-
te” (non demasiado cocidos), escorre os fi-
deos e resérvaos.

2.  Pica todas as verduras e rela o xenxibre, 
previamente pelado.

3. Corta a carne en anacos pequenos.
4.  Quenta o wok co aceite de soia. Refoga as 

verduras durante cinco minutos, remexen-
do sempre. Engade a carne cortada, un 
pouco de sal e pementa, e sigue cociñando 
a lume forte durante tres minutos máis, sen 
deixar de remexer.

5.  Incorpora os fideos, xunto coa salsa yakiso-
ba, e remexe a lume medio durante dous 
minutos. O ideal é empregar uns pauciños 
grandes e remexer facendo movementos 
circulares, para que os fideos non rompan.

6.  Sirve ao momento os fideos yakisoba de 
tenreira e verduras.
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 4  Cantas partes diferentes se distinguen no texto?

  Dúas: enumeración dos ingredientes e descrición da preparación.

  Tres: presentación, enumeración dos ingredientes e preparación.

  Catro: presentación, ingredientes, preparación e conclusión.

5  Das palabras seguintes, cal pode substituír abundante na oración, de xeito que non cambie o significado?

  pouca   algunha   moita   escasa

6  Cal é a clave para que os fideos non se rompan?

7  Indica se as seguintes informacións son verdadeiras (V) ou falsas (F).

8  Que recursos se utilizan no texto para poder lelo con facilidade?

 a) A numeración das fases da preparación do prato.

 b) Que en todas partes se escriba co mesmo tipo de letra.

 c) A letra grosa no encabezamento das partes diferentes do texto.

 d) O espazo en branco entre o nome de cada ingrediente.

9  Inclúe na receita dous ingredientes máis e explica como sería a preparación con eles.

Verdadeiro Falso

Os fideos incorpóranse xunto coa carne e a salsa yakisoba.             

O primeiro que se fai é cocer os fideos de trigo con abundante auga.             

Ao engadir a carne hai que seguir cociñando a lume forte durante tres minutos máis.             

Os fideos deben estar moi cocidos antes de escorrelos.             

Coce os fideos de trigo nunha ola con abundante auga durante dez minutos.
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 Le atentamente o texto e responde as seguintes preguntas.

1   Que tipo de texto é o anterior?

  Un periódico dixital. 

  A páxina web dun programa.

  Un correo electrónico.

  A páxina dunha revista dixital.

 2   Cal é o seu propósito? 

3  No programa, os espectadores...

  viaxan a distintos países nos que hai galegos. 

  ven como viven os galegos no estranxeiro.

  descobren a vida dos estranxeiros en Galicia.

  escoitan o que din de Galicia os que viven fóra.

http://www.galegosnomundo.es

Galegos

galegos no mundo
Un programa no que os espectadores descobren distintos países a 
través dos ollos e vivencias daqueles galegos que un día emprenderon 
unha nova vida no estranxeiro. Galegos no mundo reflicte distintas 
culturas, historias, costumes… e todo tipo de curiosidades. Trátase dun 
formato próximo, que retrata a realidade coa inmediatez da cámara 
ao ombreiro, capturando a veracidade do momento, achegándose aos 
protagonistas de xeito natural.

Inicio destinos equipo galería Blog Contacto

no  
mundo

En Galegos no mundo calquera pode 
ser convidado, o único requisito é ser 
galego/a, residir no estranxeiro e querer 
participar. Se este é o teu caso, enche o 
formulario de participación e porémonos 
en contacto contigo.
Moitas grazas.

Nome e apelidos (obrigatorio)

O teu email (obrigatorio)

Cidade onde vives actualmente

Comentarios

Enviar
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  4  Cal destes requisitos non é necesario para ser convidado ao programa?

  Querer participar. 

  Facer unha solicitude por escrito.

  Ser galego.

  Residir no estranxeiro.

5  Os apartados obrigatorios do formulario son...

  Email. 

  Cidade onde vives actualmente

  Nome e apelidos.

  Comentarios.

6  Observa a imaxe da web e di que elementos relacionarías coa idea de viaxe.

 7  Rodea as seccións ás que podes acceder desde a páxina principal.

 8  No texto fálase de que o programa ten un formato próximo. Que quere dicir?

  Que ten unha forma e unhas cores moi fáciles de lembrar.

  Que o podes atopar rapidamente en calquera sitio.

  Que xa existiu un programa anterior.

  Que está cerca dos sentimentos do espectador.

9  A cal das seguintes definicións de cultura fai referencia o texto?

 a) Conxunto de coñecementos xerais que posúe unha persoa.

 b) Conxunto de coñecementos, crenzas e costumes que caracterizan as sociedades humanas.

10  Paréceche que a páxina web informa claramente sobre a finalidade do programa? Explica por que.

inicio

galería

enderezo
contacto

blogequipodestinos

arquivos


