
1. GOOGLE SCHOLAR 
Creo un Google Scholar per tal de trobar diferents receptes de cuina a partir de l’any 
2013. Aquesta cerca ha estat realitzada el dilluns dia 13 d’abril del 2015. 

 
Els resultats obtinguts han sigut variats però tots complien les condiciones demanades a 
la captura de pantalla a la part superior d’aquest escrit. 
http://www.euroresidentes.com/Recetas/cocina-catalana/recetas-catalanas.htm 
Cerca poc explícita i no gaire fiable. Tot i així es actual i no em dóna cap informació 
més que no sigui catalana.  
 
 

2. GOOGLE ALERTS 
Primera alerta 

 
 
Creo la primera alerta (creada el dia 10 d’abril del 2015) Demano que m’enviïn un e-
mail quan hi hagi notícies o noves receptes referents a la cuina italiana. M’interessen 
amb qualsevol idioma ja que puc utilitzar el traductor. A més a més vull que la recepta 
sigui el màxim original possible, per tant, demano que la regió des d’on sigui publicada 
sigui Itàlia. 



Una vegada creada l’alerta amb les condicions que podeu veure a la captura rebo l’e-
mail amb 7 enllaços. Com que he rebut la informació adient no he modificat l’alerta. 
Cal destacar dos enllaços: 
Resultats obtinguts:  
Gastronomía d’Itàlia .http://www.gastronomiaditalia.com/ 
En aquest cas el cercador no ha trobat receptes publicades a Itàlia mateix però tot i així 
tant aquest enllaç com el següent semblen plou verídics com per fer una cuina italiana 
ben original. 
Como en Italy. http://www.comoenitaly.com/recetas-tipicas-italia/ 
En aquest segon enllaç, molt semblant al primer ens ensenya receptes típiques italianes 
les qual podem dur a terme a casa mateix 
 
Segona alerta 

 
Creo la segona alerta (creada el dia 10 d’abril de 2015) Demano que m’enviïn receptes 
de la cuina catalana com a màxim un cop a la setmana i que estiguin publicades dins de 
tota la regió d’Espanya. Poso una condició i és que aquesta informació ha de ser 
publicada a un bloc com ara els que estan aficionats a la cuina o cuines de gran 
experiència. Com que he rebut la informació adient no he modificat l’alerta. 
A l’hora de rebre el correu trobo 5 enllaços però en trio dos: 
La cuina de casa. http://blogs.cuina.cat/lacuinadecasa/ 
en aquest primer enllaç ens dóna idees originals per fer de la cuina de casa catalana més 
típica i senzilla a un plat original i presentable a un restaurant o a un sopar important.  
Delícies. http://delicies.blogspot.com/ 
En aquest enllaç podem trobar-hi cuina catalana però feta de manera molt elaborada. 

3. TALKWALKER ALERTS 
Primera alerta (similar a les dues anteriors 



Creo una nova alerta amb aquesta pàgina web alternativa al Google Alerts. Aquesta 
vegada demano receptes o idees per a la cuina japonesa.

 
L’alerta ha estat creada el dia 25 de març  del 2015. Rebo un e-mail amb 10 resultats 
diferents. Potser aquesta alerta ha sigut més ràpida que la de Google Alerts; tot i així 
com esmento més avall les fonts són menys fiables. Rebo 10 enllaços diferents i destaco 
aquests dos: 
Recetas japonesas. http://www.recetasjaponesas.com/ 
Aquest enllaç està molt bé perquè ensenya cuina japonesa però tenint en compte que 
som espanyols 
Cocina del mundo, recetas Asia.http://cocinadelmundo.com/recetas/Asia/Jap%C3%B3n 
Aquest segon enllaç és molt menys precís ja que es una pàgina web on ens explica cuina 
de tot arreu, des de la japonesa, passant per la italiana i la francesa i acabant per la 
catalana. Per tant, a nivell de precisió i fiabilitat potser no seria la més adient per dur a 
terme un seguiment d’alguna recepta.  
Amb els resultats d’aquesta pàgina no estic tan satisfeta com amb la de Google Alerts 
degut a que no puc triar, per exemple l’origen de la informació, els resultats no són tan 
específics i són fonts no tant fiables com la que ens proporciona Google Alerts.  
Segona Alerta 
 

 
Alerta creada el dia 8 d’abril del 2015. Demano que m’enviïn un e-mail un cop a la 
setmana amb diferents blocs on ens expliquin receptes o coses de la cuina francesa 
Demano que sigui en qualsevol llenguatge ja que tinc el traductor i uc arribar a 
entendre-ho tot. Així la cerca és més extensa i potser més específica. 



He rebut 6 enllaços durant la primera setmana i cal destaca-ne dos: 
Cooking Channel TV. http://blog.cookingchanneltv.com/tag/zoe-francois/ 
Bloc amb anglès el qual ens mostra diferents receptes, sobretot postres de la cuina 
francesa. 
Cuisine. http://fxcuisine.com/about-my-kitchen.asp 
Un bloc molt senzill però d’un noi que és francès i explica diferents receptes de manera 
entretinguda de llegir amb l’ajuda de fonts com ara imatges. Es poden dur a terme a 
casa perfectament amb tots els estris prèviament preparats. 
 
Eulàlia Maspons 


