Les millors

RECEPTES

El teu llibre de cuina personalitzat
Fes-te un homenatge especial!
Sorprèn amb un regal únic!
+info: www.evablanestaller.com
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Les millors receptes
el teu llibre de cuina personalitzat

Instruccions en 10 passos
1.
2.
3.

Tria les teves millors receptes, les de la teva mare, el teu pare, el teu germà,
la teva àvia, la teva parella...
Si estàn manuscrites, escriu-les a l’ordinador en un arxiu de tractament
de textos: un word o un openoffice.
Quan ja les tinguis transcrites en un arxiu a l’ordinador, organitza-les així:

› Numera-les per l’ordre en que vols que apareguin al llibre.
› Recorda de posar un títol a cada recepta
› Primer descriu tots els ingredients de cada recepta en una llista i
amb les quantitats i anota per a quantes persones és la recepta

› Després escriu el procés d’elaboració de manera sintètica,
entenedora i per passos

› De manera opcional, pots exposar consells o suggeriments al final
de la recepta

› Finalment, si vols, anota la font o l’orígen de la recepta
4.

5.

Completa el títol del llibre i posa’l al principi. Per exemple: “Les cinc millors receptes... de la Pepa” (el nom de l’autor/a de les receptes o bé
proposa un títol alternatiu).
Decideix si vols un índex de receptes o una dedicatòria. Si vols dedicatòria
posa-la després del títol del llibre.

Les millors receptes
el teu llibre de cuina personalitzat

Instruccions en 10 passos
6.
7.
8.
9.

10.

Revisa bé l’ortografia. Si és en català pots utilitzar el corrector del soft català
https://www.softcatala.org/corrector, és una gran eina.
Modifica els marges dret i esquerra de la teva pàgina. El marge esquerre
posa’l a 4 cm i el marge dret a 5,5cm.
Selecciona tot el cos de text i canvia la tipografia per una arial o una
helvètica de cos 10. Després, justifica tot el text de l’elaboració.
Compta les línies dels ingredients, les línies en blanc incloses. Com a
màxim 25 o 30 línies. Compta les línies del text de l’elaboració, inclós
el text central, les línies en blanc i les dels suggeriments o observacions.
Hi poden haver fins a un màxim de 25 o 30 línies. Si t’has passat de llarg
intenta sintetitzar el text. Si veus que no és possible envia-m’ho tal com
ho tens i et faig una proposta.
Guarda l’arxiu amb el títol “títol + el teu nom i cognom, per ex.:
“5 receptes Maria Garcia” i envia-me’l a: taller@evablanestaller.com.
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RECEPTES_Preus x exemplar
RECEPTES

1 exemplar 2 exemplars 3 exemplars 4 a 9 exemplars a partir de 10

5 receptes

*90,00€

*60,00€

*48,00€

*43,00€

*36,00€

12 receptes

*137,00€

*90,00€

*75,00€

*63,00€

*55,00€

20 receptes

*200,00€

*125,00€

*106,00€

*88,00€

*75,00€

28 receptes

*260,00€

*164,00€

*136,00€

*114,00€

*97,00€

36 receptes

*320,00€

*202,00€

*168,00€

*138,00€

*117,00€

*Cal afegir el 21% d’iva + despeses d’enviament. A partir de 20 receptes o 200€, despeses d’enviament gratuïtes.
*El pagament es fa en dues vegades, una a l’entrega del document i la resta abans de l’entrega del llibre acabat.
Consulta altres possibilitats de fraccionar en pagament.

taller@evablanestaller.com | www.evablanestaller.com | facebook.com/evablanestaller | instagram: @evablanestaller

