
Per mil formatgets de bola, 
com és que vaig marxar 

a l’Índia amb Xafarot Nesquitt?
Només us dic que una amiga  

molt estimada ens necessitava 
per recuperar un preciós robí... 

Quina aventura de bigotis!    
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HEU ESTAT MAI A L’ILLA 
DELS RATOLINS?
És una illa extravagant amb forma

de tall de formatge, situada a l’oceà

Ràtic Meridional, on la natura és

protegida i els rosegadors viuen

feliços... La capital és Ratalona,

on s’esdevenen les meves

aventures; històries que m’han

passat de debò, paraula de Stilton,

de Geronimo Stilton! Són històries

divertides, estrambòtiques,

exagerades, increïbles, però

sobretot són històries per riure...

No em creieu? Bé, doncs proveu

de llegir-ne una!

Nascut a Ratalona (Illa dels

Ratolins), Geronimo Stilton és

llicenciat en Ratologia de la

Literatura Ràtica i en Filosofia

Rosegairística Comparada.

Des de fa vint anys dirigeix L’Eco

del Rosegador, el diari amb més

difusió de Ratalona. Ha estat

guardonat amb el Premi Ratitzer

per un sensacional reportatge,

El misteri del tresor desaparegut.

Geronimo ha rebut també

el Premi Andersen 2001 com

a personatge de l’any.

QUI ÉS GERONIMO STILTON?
Sóc jo! Aquí a Ratalona, a l’Illa dels Ratolins, els meus 
llibres són tots rat-sellers. Però què em dieu? Que no 
els coneixeu? Són històries per riure, més tendres que 
la mozzarella, més gustoses que el manxego, amb més 

sabor que el cabrales… Són històries per llepar-se’n 
els bigotis, paraula de Geronimo Stilton!
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La que es convertiria en una jornada 

in-cre-ï-ble va començar la mar de normal, 

normalíssima, encara més, normaliss ssima.

Us ha passat mai això de llevar-vos un bon 

dia sense saber que la vostra vida 

 
Bé, així doncs, ja sabeu a què em refereixo... 

Aquell matí, com us deia, tot semblava co-

mençar de la manera més normal...

CARRER DE LES 
ESPÈCIES,17!

Escarritx! Nyam! Grunf!
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Era al meu despatx i rumiava noves idees per 

a una col·lecció de llibres. Mmm, i si feia lli-

bres de jardineria  O de brico-
latge? O sobre ESPORT? O si no...

Rumia que rumiaràs fins al migdia.

I aleshores va succeir una cosa molt estranya...

CARRER DE LES ESPÈCIES,17!
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                   VISITEU L’ÍNDIA!

Vaig mirar per la fi-

nestra i vaig veure un 

avió que passava, ar-

rossegant una pancarta estranya que deia:  

«Visiteu l’Índia!».

Caram, que estrany!
Després em van dur el 

correu i vaig trobar no-

ranta-quatre fullets so-

bre viatges a l’Índia! 

Caram, que estrany!
Un instant més 

tard, un paio  

estrany em va 

dir per telèfon:

—Míster Stilton, li pro-

poso un viatget a l’Índia. 

Li faré un descomptet...

Vaig respondre:

—Gràcies, Però no puc pas anar-hi!

Ben estrany!

I aleshores va succeir una cosa molt estranya...

 9

T2_10137150 El misteri del robi d'orient 007-119.indd   9 30/11/15   16:22



Al final em va arribar un correu electrònic 

estrany amb una invitació:

Caram, que estrany!
Com que ja era gairebé hora d’anar a dinar 

i tenia gana, vaig agafar un TAXI  i em vaig 

dirigir cap al carrer de les Espècies,17.

Llavors vaig ensumar una oloreta deliciosa 

d’espècies...

Nyam, renyaaaaaam, per llepar-se’n 

els bigotis una i mil vegades!

Missatget per a Míster Stiltonet! Vol tastar plats 

picantets? Vingui al restaurantet indi Taj Mahal, 

carrer de les Espècies, 17. N’hi haurà per llepar-se'n 

els bigotets!

Geronimet Stiltonet
Invitacioneta temptadoreta ASSUMPTE

PER A

ENVIAR ACTUALITZAR  IMPRIMIR ADJUNTAR FITXERSMISSATGE NOU 

XAT CERCAR DESTACATS OPCIONS 

  A
ll� em vaig trobar una porta molt bonica de fusta pintada. 

CARRER DE LES ESPÈCIES,17!

 10
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Quina oloreta!

  A
ll� em vaig trobar una porta molt bonica de fusta pintada. 
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LA CUINA ÍNDIA
La cuina ńdia és una explosió de colors, aromes i gustos.

A les regions del NORD es consumeix sobretot carn i els gus  -
tos són menys especiats; en canvi, la cuina del Sud de l’Índia 

és majorità̀riament vegetariana i fa servir moltes especies.

El menjar està̀ condimentat amb espècies com ara la cúrcuma, 

el coriandre, el comÍ  i el tamarinde, conegut també com el dà̀til 

indi.

L’arròs és un aliment fonamental a l’Índia i se serveix calent 

per acompanyar molts plats. Es diu ARRÒS PILAF quan està̀ 
cuit amb caldo i condimentat amb espècies, o BIRYANI quan 
se serveix amb pollastre, be o verdures.

El pa també és un aliment essencial sobretot al nord i n’hi ha 

de diverses menes: el més conegut és el xapati, un pa sense 
llevat de forma rodona, preparat amb farina de blat integral. 

Un plat molt tÍpic és el DAHL: plats cremosos amb llegums 

com ara llenties i forc,a espècies. De dahl, n’existeixen fins 

a seixanta varietats.a seixanta varietats.
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POLLASTRE AL CURRI 
INGREDIENTS PER A 4 PERSONES: un quilo de cuixes de pollastre, 

200 grams de nata fresca, 2-3 cullerades de iogurt natural, 

una ceba de Figueres, una picada d’all, farigola i llorer, una 

culleradeta de curri en pols (més suau o més fort, segons 

els gustos), un got de caldo vegetal, 30 grams d’ametlles 

en là̀mines, oli d’oliva, sal i pebre.

1) Feu un SOFREGIT amb la ceba i enrossiu les cuixes de 

pollastre. Saleu-lo i afegiu-hi la picada.

2) Poseu els trossos de pollastre en una cassola, a foc baix, 

afegiu-hi la nata i el IOGURT i deixeu que arrenqui el bull.

3) Escalfeu el caldo a part. Poseu-hi el curri en pols i desfeu-lo 
bé. Afegiu la meitat del caldo al pollastre, barregeu-ho i deixeu 

que arribi al punt d’ebullició, afegint-hi una mica de caldo de 

tant en tant.

4) Afegiu-hi les AMETLLES. Després de 15-20 minuts tas-

teu-ho i corregiu-ho de sal. Deixeu-ho coure 5 minuts més.

5) Quan ja el tingueu enllestit, serviu les cuixes de pollastre 

en un recipient fondo i aboqueu-hi la salsa al damunt. Podeu 

acompanyar el curri amb arròs.

 

acompanyar el curri amb arròs.

DEMANEU L’AJUDA 

D’UN ADULT!
 

POLLASTRE AL CURRI 

TU TAMBÉ HO POTS 

PROVAR DE FER

Una recepta de bigotis!
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