Actualització del Glossari de sabors del món, amb
nous termes i amb il·lustracions
S’hi recullen un centenar de termes relatius a productes alimentaris i
elaboracions gastronòmiques d’arreu del món.

El TERMCAT publica una actualització del Glossari de sabors del món, un recull
terminològic de 100 termes relatius a productes alimentaris (verdures, fruites,
begudes, pans) i elaboracions gastronòmiques (aperitius, plats a base de carn o
de peix, salses, dolços i postres) d’arreu del món: productes i elaboracions de la
cuina xinesa, japonesa, coreana, índia, armènia, turca, de tot l’Orient Mitjà, del
Pròxim Orient, del Magrib, de l’Àfrica occidental o de l’Amèrica Central i del Sud.

El diccionari, fruit de la col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística
L’Heura del Consorci per a la Normalització Lingüística, té l’origen en els termes
treballats amb motiu de les diverses edicions de la mostra gastronòmica Els
sabors del món, que va tenir lloc entre els anys 2012 i 2019 a Santa Coloma de
Gramenet i els objectius de la qual eren la promoció del comerç local, la cohesió
social i el foment del català com a llengua comuna. Més enllà de la mostra que el
va originar, el Glossari de sabors del món continua alimentant-se amb la
incorporació de nous termes, ja que està concebut com un projecte obert.
Aquesta actualització incorpora bàsicament noms de verdures i de bolets de la
cuina xinesa; per exemple, s’hi han incorporat termes com ara brot de bambú,
arrel de lotus, flammulina i escap d'all. Com a novetat, aquests nous termes
presenten l’equivalent en xinès i van acompanyats d’una il·lustració. Cada fitxa
conté la denominació en català, equivalents en castellà, francès i anglès,
principalment, àrea temàtica, definició i, sovint, notes complementàries.
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El Glossari de sabors del món forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del
TERMCAT, que ofereix actualment prop de 160 títols dedicats a diversos camps
d’especialitat.
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Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2021. (Diccionaris en
Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/201/>

El TERMCAT és un consorci de la Direcció General de Política Lingüística adscrit
al Departament de Cultura i format per la Generalitat de Catalunya, l’Institut
d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que coordina i
promou les actuacions terminològiques en llengua catalana.
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