
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Quants tomàquets!
Un conte-receptari que ens mostra la importància 

de fer activitats amb sentit amb els infants

Després de la increïble experiència d’aprendre 
a plantar tomàquets amb l’avi, la Mila rep una 
fantàstica notícia: passarà un cap de setmana 
sencer amb ell, perquè els pares marxen de viatge. 

Junts, cuinen espaguetis... amb salsa de 
tomàquet, evidentment! L’entusiasme de la Mila 
per cuinar amb els seus tomàquets (que ella 
mateixa ha plantat, cuidat i collit) és tan gran que 
l’avi li ensenya a fer el seu propi llibre de receptes.

D’aquesta manera, recopilaran junts totes les 
delicioses receptes de diferents països del món 
que els proposaran els seus bons amics i veïns.

Un inspirador conte-receptari que ens recorda 
la importància de dotar d’entusiasme, sentit i 
curiositat tot allò que fem a la vida. 
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Sanne Dufft és una autora i 
il·lustradora alemanya. Des de 
ben petita tenia molt clar que la 
seva passió era dibuixar: passava 
les hores de classe decorant els 
marges dels llibres de text i fent 
retrats dels companys i professors 
sempre que podia.

Desbordants d’energia i vitalitat, 
les il·lustracions de Sanne Dufft 
mostren infants actius i curiosos. 
Les seves obres han estat 
publicades a Alemanya, els Països 
Baixos, el Regne Unit, Romania, 
Austràlia, Canadà, els Estats Units i 
Espanya.
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Aquest logotip identifica els materials de Lectura Fàcil que segueixen les directrius internacionals de l’IFLA (International 
Federation of Library Associations and Institutions) i d’Inclusion Europe quant al llenguatge, el contingut i la forma, amb 
l’objectiu de facilitar-ne la comprensió.
L’atorga l’Associació Lectura Fàcil (www.lecturafacil.net).


