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l Consell Insular de Menorca i el Termcat (Centre de Terminologia de la
Llengua Catalana) van publicar, el 2013, el diccionari en línia anomenat Terminologia de les festes de Menorca, amb l'objectiu de difondre la terminologia pròpia de les nostres festes, tant entre els mateixos menorquins com
entre el gran nombre de visitants que hi participen assíduament.

Pomada /
Gin amb llimonada

Aquest diccionari, que conté un total de 136 termes, es troba allotjat al web
del Termcat, i es pot consultar sencer a http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/166/Presentacio/.
Aquest és el tercer vocabulari visual de la sèrie que vam iniciar el 2017 amb
l’objectiu d’anar desplegant el diccionari en línia sobre les festes de Menorca.
En aquest fullet presentam el lèxic que correspon a la gastronomia festiva; és
a dir, a les begudes i els menjars més propis de les festes d’estiu amb cavalls.
En l’apartat de rebosteria ens podríem estendre molt més perquè són moltes
les especialitats que es preparen a cada casa durant aquests dies; per açò ens
hem limitat al lèxic més exclusiu d’aquestes festes que figura en el diccionari
en línia, tot i que ens hem permès d’introduir-hi alguns dels plats de festa tradicionals que constitueixen el plat principal d’aquests dies als diferents pobles
de l’illa. El nostre objectiu és que aquest fullet contribueixi a la transmissió
de les nostres festes a través de les paraules que donen nom als elements
que en formen part indestriable, tant entre els portadors, que som tots els
menorquins i les menorquines, com entre les persones que cada any les volen
compartir amb nosaltres.
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Aluda
Macarró

Dolç de caixer

Dolsa

Confits

Pilotes amb tomatigat
(amb tomàtic) o amb
salsa d’avellanes

Menjar blanc

Conill amb pebres

Agulla o Canya de sobrassada

Coca bamba
(ensaimada de Sant Joan)

Pastisset

Rubiol

Sípia amb ceba

Tortada
Xocolata

Carabassons plens

Perol as forn

