Il-Malti għall-Barranin

L-Ikel

Ikel minn madwar id-dinja.
L-għan: L-istudenti jaqraw u jinfurmaw ruħhom dwar ikel tradizzjonali u popolari
f’pajjiżi differenti fosthom f’Malta.
L-istruzzjonijiet: L-istudenti jingħataw il-karta tat-taħriġ u jqabblu l-bandiera u
l-isem tal-pajjiż mal-ikel differenti wara li jaqraw l-isem tal-ikel u d-deskrizzjoni
tiegħu billi jiktbu n-numru tal-pajjiż fil-kolonna tan-nofs.
Fl-aħħar l-istudenti jridu jwieġbu tliet mistoqsijiet relatati mas-suġġett ta’ din
il-karta tat-taħriġ.
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L-Ikel Tradizzjonali

A. Aqra dawn id-deskrizzjonijiet tal-platti tradizzjonali u qabbilhom
mal-bandiera tal-pajjiż tagħhom billi tikteb in-numru fin-nofs.
3.

1.

Malta
2.

Franza

Zalzett
F’dan il-pajjiż insibu diversi varjetajiet
tiegħu. In-nies iżidu t-togħma taz-zalzett
billi jużaw il-mustarda li tkun ħelwa jew
pikkanti, melħ u bżar.
Pakora
Il-Pakora tikkonsisti minn ingredjent wieħed
jew tnejn (patata, basal, pastard, tadam
eċċ.) illi jiġu mgħaffġa f’taħlita u moqlija
f’ħafna żejt.

3.
Paella
Dan id-dixx huwa magħmul minn ross,
tiġieġ, ħxejjex, ikel tal-baħar eċċ. imsajjar u
servut f’taġen kbir u baxx.
Il-Ġermanja
4.

Spanja
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Ross
F’dan il-pajjiż, il-produzzjoni tar-ross
tifforma parti importanti mill-ekonomija
nazzjonali. Fil-fatt, dan il-pajjiż huwa
l-akbar produttur tar-ross fid-dinja. Jeżistu
diversi riċetti differenti li jsiru b’dan
l-ingredjent.
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5.

L-Ikel Tradizzjonali

L-Italja

Soppa tal-armla
Din hija soppa tal-ħaxix magħmula minn
pastard, karfus, tadam, karrotti eċċ.
Fl-aħħar wieħed iżid il-bajd u l-irkotta jew
il-ġbejniet.

Iċ-Ċina

Għaġin
It-tipi ta’ għaġin li jintuża f’dan il-pajjiż
ivarja ħafna u kull reġjun għandu
l-ispeċjalità tiegħu fosthom insibu
l-għaġin carbonara; dixx magħmul minn
għaġin, perżut, bajd u ġobon.

L-Indja

Inbid u ġobon
L-istorja tal-inbid u l-ġobon f’dan il-pajjiż
hija waħda twila tant li ilhom jiġu prodotti
minn żmien il-qedem u llum saru speċjalità
ta’ dan il-pajjiż.

6.

7.

B. Wieġeb dawn il-mistoqsijiet.
1. Ġieli doqt xi platt minn dawn? Liema minn dawn il-platti doqt?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Semmi dixx jew ikel tradizzjonali tal-pajjiż tiegħek u agħti deskrizzjoni
qasira tiegħu.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Liema huwa l-platt favorit tiegħek u għaliex?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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