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O PRĂJITURĂ MINUNATĂ, DAR NEGUSTATĂ...

1. Citiți titlul textului și răspundeți la întrebări. 

a. Despre ce credeți că va �  vorba în textul pe care îl veți asculta?
b. De ce credeți că prăjitura este negustată?

2. Completați tabelul de mai jos cu elementele potrivite din listă. 
Atenție, unele elemente nu se potrivesc doar într-o coloană!

3. Ascultați înregistrarea despre o rețetă specială și completați 
spațiile libere cu câte un cuvânt.

zahăr brun;   fructe uscate;   praf de copt;   ananas;   lapte;   zeamă de lămâie;   
făină;   sare;   unt;   miere;   pâine;   frișcă;   ouă;   căpșuni.

o lingură de... un vârf de 
cuțit de... o cană de... două felii de... două bucăți 

de... două...

1. Printre ingredientele necesare pentru această prăjitură, se numără și o cană mare de 
.........................................   , patru ............................................   , puțină zeamă de .......................................... și 
o sticlă de ......................................... .
2. Când preparăm această prăjitură, este bine să ascultăm muzică ................................................... .
3. La început, într-un castron, trebuie să punem o lingură de  ..............................                         , sare 
și zahăr și apoi să amestecăm bine cu mixerul. 
4. În amestec, la un moment dat, este bine să adăugăm trei  ............................             mărunt tocate.
5. La �inal, punem tot amestecul într-o ..................................... , la cuptor, la foc 
................................... , și lăsăm să se coacă câteva minute. 
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4. Lucrați în perechi! Există două tipuri de perechi: perechea A și perechea B. 
Priviți imaginile de mai jos și scrieți, împreună cu colegul vostru, rețeta pentru 
preparatele de acolo. După aceea, veri�icați cu o altă pereche de același tip cu a 
voastră dacă ați scris asemănător rețeta. La �inal, decupați etapele, amestecați-le 
și faceți schimb cu rețeta unei perechi de tip diferit. Cealaltă pereche va reconstitui 
rețeta voastră, iar voi veți reconstitui rețeta lor. Veri�icați-vă apoi reciproc rețetele.

Perechea A:

INGREDIENTE
    făină, ouă, sare, piper, o vânătă, un morcov, un ardei gras, un dovlecel
   *** o tigaie
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Perechea B:

INGREDIENTE
    ananas, zahăr, făină, unt, ouă
    *** o tavă

după Reward Intermediate Resource Pack, Communicative Activities for Students of English, Susan Kay, 
The Lake School of English, Heinemann, 1995, p. 78.
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5. Rețetă de grup! Completați primul enunț al rețetei și îndoiți foaia în așa 
fel încât să nu se mai vadă ce ați scris. Fiți creativi! Dați-i apoi colegului vostru �ișa 
și luați și voi �ișa pe care v-o dă alt coleg. Completați al doilea enunț, îndoiți hârtia 
și dați-o mai departe. Faceți așa până ajungeți la �inalul rețetei. Desfaceți foaia și 
citiți rețeta. Dacă este amuzantă, prezentați-o în fața clasei!

Prăjitura specială se numește ............................................................................................................................... .

Pentru a o prepara, ai nevoie doar de ...................................................... , de câteva ................................. ,
de o lingură de ........................................ ....... , de o cană de ...........           ..............   .........................     și de 
trei     .............................                . 

La început, se curăță ............................................................ și se adaugă în .................................................... .

Apoi, se taie foarte mărunt ................................................................... , se adaugă ..........................................
și se amestecă cu ........................................................................ .

După aceea, se mai adaugă ................................................................................................................................ și 
se pune ..              ............................................................................................................... .

Se lasă acolo .............................................................................. . La �inal, se adaugă ....................................... .  

Se servește ................................................................................ , cu ........................................................................... . 
Poftă bună!


