
(Gingko biloba L.; ginkgoàcies)

Parts consumides: les llavors

El ginkgo és un arbre dioic i caducifoli que té el tronc erecte i ramificat. La seva escorça és de color 
marró clar a fosc i té fissures reticulars i rugoses, que en els arbres vells recorda el suro. El reconei-
xem a primer cop d'ull per les seves fulles flabel·lades (en forma de ventall), que prenen un color 
groc daurat a la tardor. Poden tenir de 30 a 40 m d'alçària (alguns espècimens a la Xina superen els 
50 m) i una circumferència de fins a 4 m. Té diversos usos, tant en la gastronomia, com en la medici-
na tradicional xinesa, i es planta també com a ornamental.

La llavor del ginkgo fa una fetor semblant a la mantega rància, ja que conté àcids butíric, càpric i 
valèric a l’embolcall carnós més extern de la grana. És per això que només s’acostumen a plantar, 
com a ornamentals, els peus masculins. El ginkgo és una espècie única d'arbre sense cap parent 
proper viu que es classifiqui en la seva pròpia divisió (ginkgòfits). Això el converteix en un exemple 
excel·lent de fòssil vivent, d'una branca evolutiva que es va separar de la resta de plantes fa, com a 
mínim, uns 270 milions d'anys. Aquests arbres rarament pateixen malalties i gairebé mai són atacats 
per insectes.
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Medicinalment, a Catalunya s’ha emprat 
la sordonaia com a diürètic i per 

curar ferides, a la Xina s’usa contra 
els dolors estomacals i la tos, i a l’Índia 

s’utilitza per tractar certes malalties 
de transmissió sexual?

Entre fogons
Un cop collides les llavors del ginkgo, se’n descarta la part carnosa, anomenada 
sarcotesta, i es bull o rosteix amb una mica d’oli i sal la resta (força similar a un 
festuc o Pistacia vera). Aquesta part de la llavor està formada per una closca dura 
(l’esclerotesta), un embolcall fi i membranós (endotesta), i l’interior carnós 
(constituït per l’endosperma femení i l’embrió). Després de bullir-les o rostir-les, es 
treu la closca i l’embolcall fi que envolta l’interior de la llavor. Es poden consumir 
soles, en sopa, amb arròs bullit o endolcides amb sucre o mel, entre d’altres mane-
res. Actualment també es venen en conserva i sense closca i, en aquest cas,  s’han 
de bullir abans de consumir-les. Es recomana recollir les llavors d’aquest arbre 
amb guants si s’observa qualsevol reacció al·lèrgica, per contacte, que es produeix 
per certes substàncies que conté l’embolcall carnós.

Parts consumides: les llavors

les llavors del ginkgo són 
riques en carbohidrats, 
tenen certa quantitat de 
proteïna i greixos, 
vitamines A, C, B1, B3 i B6, 
àcid fòlic, ferro, fòsfor, 
potassi, coure i seleni.

Sabies que...

XINA

les plantes relativament 
baixes en calories, però amb 
cert contingut de proteïna i 
greix, com ara, la llavor de 
l’arbre del pa (Artocarpus spp.) 
i la del lotus o nelumbe 
(Nelumbo nucifera).

a Catalunya està plantat, com a arbre 

ornamental, als carrers, parcs o jardins 

de diverses localitats? Als carrers de la 

ciutat de Barcelona n'hi ha 189 exemplars 

i la majoria d’ells són d’individus masculins 

per tal d’evitar la mala olor 

de les llavors.

Organitza: Amb la col·laboració de:



(Luffa acutangula (L.) Roxb.; cucurbitàcies)

Planta enfiladissa anual amb 
tiges que poden arribar als 5 
metres de llarg o més. Té les 
fulles simples, grans i piloses i 
les flors són grogues. Els fruits, 
de 15 a 30 centímetres de llarg, 
s’assemblen a un cogombre 
(Cucumis sativus) o a un 
carabassó (Cucurbita pepo), 
però amb unes crestes longitu-
dinals característiques. Existei-
xen tres varietats principals: 
una de cultivada amb el fruit 
comestible i dues de silvestres 
amb els fruits molt més amargs.

Aquesta planta es cultiva, 
sobretot a l’Àsia, pel seu fruit 
tendre comestible i pel seu    
fruit madur que s’utilitza en 
forma d’esponja per rentar o 
obtenir-ne fibra. Aquesta espè-
cie asiàtica és molt semblant a 
la nord-africana Luffa cylindrica, 
usada de manera molt similar. 
És possible confondre-les, 
sobretot, un cop el fruit està del 
tot sec.
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Parts consumides: els fruits, 
les tiges tendres i les flors



Medicinalment, a Catalunya s’ha emprat 
la sordonaia com a diürètic i per 

curar ferides, a la Xina s’usa contra 
els dolors estomacals i la tos, i a l’Índia 

s’utilitza per tractar certes malalties 
de transmissió sexual?

Entre fogons
El fruit tendre d’algunes varietats es pot menjar cru, tot i que generalment 
es menja cuit o adobat. Les tiges tendres i les flors també es poden 
consumir. El fruit generalment es pela, se’n retiren les crestes i les llavors, 
es talla en llesques i es cuina com qualsevol altra verdura en sopes i 
saltejats de vegetals. És una planta generalment consumida a l’Àsia 
oriental, sobretot a la Xina tropical, i a d’altres regions de clima similar. 
Força similar al carabassó, acompanya molt bé tot tipus de plats, aportant 
molts nutrients i al mateix temps poca energia calòrica.

l’esponja vegetal és rica en 
fibra alimentària, vitamines 
del grup B (inclòs l’àcid fòlic),
vitamina K, calci, ferro, 
magnesi i coure.

Sabies que...

SUD-EST 
ASIÀTIC

carabassera d’esponja 
africana (Luffa cylindrica), 
carabassó (Cucurbita pepo), 
i cogombre (Cucumis sativus).

un cop el fruit està sec, la fibra que se 

n’obté s’utilitza com a substrat per a fer 

planters i germinar llavors, barrejada amb 

altres materials naturals, per les seves 

propietats de retenció de la humitat 

i de nutrients? 

Aquesta fibra, també emprada com a 

esponja, és estudiada en profunditat 

per científics dels materials, ja que té 

unes característiques molt interessants 

per combinar-la amb d’altres productes 

industrials.

Organitza:
Parts consumides: els fruits, 
les tiges tendres i les flors

Amb la col·laboració de:



(Vigna radiata (L.) R.Wilczek; lleguminoses o fabàcies)

Parts consumides: les llavors i els seus germinats

Es tracta d’una planta herbàcia anual, erecta i voluble que pot fer fins a un metre d'alçada. Les tiges 
són piloses i les flors, amb cinc pètals de color groc, s’agrupen en inflorescències. Les tavelles que 
també són piloses, fan de 4 a 10 cm de llarg i contenen de 7 a 20 llavors de la mida d'un pèsol petit, 
de color verd fosc tot i que, de vegades, poden ser grogues o d’un color negre brillant. Les llavors 
són tan petites que, un cop seques, un miler d’elles no pesen més de 50 grams. 

És una de les espècies que, recentment, ha passat del gènere Phaseolus al Vigna i que sovint, 
encara, es cita com Phaseolus aureus o Phaseolus radiatus. La mongeta xinesa es pot utilitzar com 
a cultiu de cobertura abans o després del conreu de cereals i produeix un adob de molt bona 
qualitat. Com d’altres lleguminoses, aquesta planta fixa el nitrogen atmosfèric al sòl, enriquint-lo 
d’aquest nutrient limitat per a la majoria de les plantes. Aquesta espècie no s’ha de confondre amb 
la mongeta mungo (Vigna mungo), que té les llavors molt similars tot i que, generalment, són de 
color negre. 
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Medicinalment, a Catalunya s’ha emprat 
la sordonaia com a diürètic i per 

curar ferides, a la Xina s’usa contra 
els dolors estomacals i la tos, i a l’Índia 

s’utilitza per tractar certes malalties 
de transmissió sexual?

Entre fogons
Les mongetes xineses es fan servir en la gastronomia xinesa i en moltes altres 
cuines asiàtiques com la iraniana, la pakistanesa, l’índia, la birmana, la tailandesa, 
la malaia, la taiwanesa, la filipina, la coreana i la japonesa. Les llavors es poden 
cuinar en forma similar a la d’altres llegums, acompanyant verdures o carns. El 
midó d'aquestes mongetes serveix també per fer uns fideus transparents i amb les 
llavors se'n fan farines i postres. Els germinats de les llavors, de gran importància 
a la cuina oriental,  també es mengen i són tant o més consumits que els de la soia 
(Glycine max).

la llavor de la mongeta xinesa 
és rica en proteïnes, fibra 
alimentària, vitamina B1, 
àcid fòlic, ferro, magnesi, 
fòsfor, potassi, coure 
i manganès. 
Un cop germinada, la llavor 
també és rica en sodi i, 
en menor grau, en els 
nutrients presents a les 
llavors sense germinar.

Sabies que...

PRIMERAMENT 
AL SUBCONTINENT 
INDI, DES D’ON 
ES VA ESTENDRE 
CAP AL SUD-EST 
ASIÀTIC. 

mongeta azuki 
(Vigna angularis), mongeta 
mungo (Vigna mungo), 
cigró (Cicer arietinum), 
mongeta tendra i seca 
(Phaseolus vulgaris), 
soia (Glycine max), 
llentia (Lens culinaris) 
i d’altres llegums.

la mongeta xinesa ha estat cultivada a 

l’Àsia al llarg de més de 3.500 anys i és 

un dels llegums més consumits en 

aquest continent junt amb la soia 

(Glycine max) i la mongeta azuki 

(Vigna angularis)? 

Organitza: Amb la col·laboració de:



(Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai; rosàcies)

Parts consumides: els fruits

El perer asiàtic és una espècie de la família de 
les rosàcies emparentada amb el perer europeu 
i nativa de la Xina, el Japó i Corea. El fruit és 
comestible i rep diversos noms segons la seva 
procedència. Nashi és com s’anomena en 
japonès, li en xinès i bae en coreà. Les flors 
tenen cinc pètals de color blanc i apareixen, a 
l'hemisferi nord, durant el mes d'abril aproxima-
dament. El fruit és de mida molt grossa (més que 
la poma), té una estructura granelluda i conté 
una alt percentatge d'aigua, característiques que 
el diferencien de les peres europees. No és un 
encreuament entre una pomera i una perera com 
suggereix un dels seus noms en anglès (apple 
pear), sinó que es tracta d'una espècie diferen-
ciada dins el gènere de la perera (Pyrus). 

Pyrus pyrifolia es cultiva arreu d'Àsia, a Austràlia, 
Nova Zelanda i altres països. L’any 2008, a 
Catalunya, se'n cultivaven 25 hectàrees. Els 
cultius es classifiquen en dos grups: la varietat 
akanashi (pera vermella), la més cultivada, que 
té la pell d’un groc marronós i l’aonashi (pera 
verda), molt menys conreada, amb la pell d’un 
groc verdós. No s’ha de confondre amb la pera 
blanca xinesa (Pyrus ×bretschneideri) que creix 
a la Xina.
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Medicinalment, a Catalunya s’ha emprat 
la sordonaia com a diürètic i per 

curar ferides, a la Xina s’usa contra 
els dolors estomacals i la tos, i a l’Índia 

s’utilitza per tractar certes malalties 
de transmissió sexual?

Entre fogons
Normalment es mengen crues i pelades a causa de la seva textura cruixent. Per 
tant, no solen ser cuinades en pastissos o melmelades, ja que tenen gran quantitat 
d’aigua i una textura més granulada que a l’espècie europea, de consistència més 
cremosa. De vegades, són utilitzades en salses amb una base de vinagre o salsa 
de soia (Glycine max) per endolcir, enlloc d’usar sucre. També són emprades per a 
marinar les carns, sobretot la vedella. 

la pera asiàtica és rica en 
fibra alimentària i d’altres 
carbohidrats, vitamines C i K, 
potassi i manganès.

Sabies que...

ÀSIA ORIENTAL 

pera europea 
(Pyrus communis) 
i poma (Malus domestica)

a Corea del Sud, són cultivades 

i consumides en grans quantitats fins 

al punt d’existir un Museu de la Pera 

Asiàtica, amb un hort inclòs, per a 

promoure el turisme a la ciutat de Naju? 

Paral·lelament, a la Xina es considera 

una fruita sagrada, amb refranys 

populars que hi fan referència, mentre 

que a Taiwan s’ha convertit en un regal 

luxós des de fa anys pel seu preu elevat.

Organitza: Amb la col·laboració de:



(Citrus japonica Thunb. = Fortunella japonica (Thunb.) Swingle; rutàcies

Cumquat
5#

El cumquat, molt freqüentment confós 
amb la varietat de taronger anomena-
da taronger nan (Citrus myrtifolia), és 
una espècie d’arbre fruiter de la 
família de les rutàcies estretament 
emparentada amb els altres cítrics, 
amb els quals també pot hibridar-se. 
Es tracta d’un arbre de creixement lent 
que pot arribar als 5 metres d’alçada 
amb fulles lanceolades, alternes i 
coriàcies. De flors blanques i oloroses, 
el seu fruit, un cítric molt àcid, és 
ovoide, de color taronja per fora, i 
conté quatre grills.

El seu nom deriva del cantonès i 
significa taronja daurada. Va ésser 
introduït a Europa al segle XIX. Avui 
es cultiva, com a arbre fruiter, al sud 
d’Europa, Estats Units, Argentina, 
Mèxic i Brasil, a més de la seva zona 
d’origen, Xina. Addicionalment, l’oli 
essencial de diferents parts d’aquesta 
planta ha estat utilitzat en perfumeria i 
cosmètica, amb una demostrada 
activitat antibacteriana i antifúngica 
molt potent.

Parts consumides: el fruit



Medicinalment, a Catalunya s’ha emprat 
la sordonaia com a diürètic i per 

curar ferides, a la Xina s’usa contra 
els dolors estomacals i la tos, i a l’Índia 

s’utilitza per tractar certes malalties 
de transmissió sexual?

Entre fogons
El cumquat, en especial la varietat Meiwa, es consumeix com a fruita fresca; 
d’altres tipus  tenen la polpa massa àcida i només se’n menja la pell. Més freqüent 
és la preparació dels seus fruits en almívar: es deixen assecar lleugerament, es 
maceren amb bicarbonat de sodi o cal i es couen a molt baixa temperatura en un 
xarop dens. Preparats d’aquesta manera, els cumquats  són unes postres típiques 
de la cuina de Hong Kong.  Es preparen també adobats, ja sigui en un medi àcid 
(conservats en una barreja de vinagre i salmorra durant unes vuit setmanes) o en 
un medi dolç [en una base líquida de vinagre, almívar, clau d’olor (Syzygium 
aromaticum) i canyella (Cinnamomum verum). També s’empren per a l’elaboració 
de melmelada i una salsa similar al chutney, feta amb cumquat, taronja (Citrus 
sinensis), mel, sal, mantega i espècies. Alguns productes moderns derivats 
d’aquesta rutàcia inclouen el licor de cumquat. 

el cumquat és ric en fibra 
alimentària, vitamines A, 
C i B2, calci, magnesi, 
potassi i manganès.

Sabies que...

SUD-EST 
ASIÀTIC

llimona, llima i d’altres 
cítrics de sabor àcid.

a la província xinesa de Guangdong 

(Canton), els cumquats es conserven 

en sal, obtenint una fruita reduïda 

i arrugada que, un cop rehidratada, 

s’usa en medicina tradicional per al 

mal de gola, contra la tos i com 

a estimulant?

Organitza: Amb la col·laboració de:



(Vigna angularis  (Willd.) Ohwi & H.Ohashi, lleguminoses o fabàcies)

Parts consumides: la llavor (grana)

La mongetera azuki és una espècie de planta anual enfiladissa que pot arribar a tenir una alçària de 
20 m. Té les fulles trifoliolades, fa unes flors de color groc pàl·lid i unes tavelles llargues i primes. Les 
llavors solen ser de color vermell terrós però, també, n’hi ha de blanques, grogues, marrons, negres 
i amb taques.

Aquest llegum, considerat d’origen relativament recent, es cultiva molt a l'Àsia oriental i l'Himàlaia 
per les seves llavors que fan uns 5 mm de llargada. Els noms populars hongdou i chidou, en xinès, 
signifiquen mongeta vermella ja que aquest és el color que predomina en les varietats xineses. Es 
creu que aquesta espècie primer va ser domesticada a l'Himàlaia. A Corea i al nord-est de la Xina 
es va conrear després de l'any 1.000 de la nostra era. Més tard va ser portada al Japó, on s'ha 
acabat convertint en el segon llegum més popular, després de la soia (Glycine max).
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Medicinalment, a Catalunya s’ha emprat 
la sordonaia com a diürètic i per 

curar ferides, a la Xina s’usa contra 
els dolors estomacals i la tos, i a l’Índia 

s’utilitza per tractar certes malalties 
de transmissió sexual?

Entre fogons
En la gastronomia asiàtica (i en menor grau l’africana) aquesta mongeta es menja 
sovint endolcida. La pasta bullida de les llavors amb sucre, es diu sarashi-an i és 
un ingredient molt comú. També és freqüent afegir diferents sabors a la pasta de 
mongeta com ara la castanya (Castanea spp.), utilitzada en gran varietat de plats i 
postres asiàtics (i alguns d’africans), gelats i begudes carbonatades. De vegades, 
també es mengen les llavors germinades en amanides i altres plats i, les llavors 
bullides, amb arròs i d’altres acompanyaments.

Parts consumides: la llavor (grana)

la mongeta azuki és rica en 
proteïnes, fibra alimentària 
i altres carbohidrats 
complexos, àcid fòlic, 
magnesi, fòsfor, potassi, zinc, 
coure i manganès.

Sabies que...

PRIMERAMENT 
A L’HIMÀLAIA, 
DES D’ON VA 
ESTENDRE’S 
CAP A LA XINA 
I EL JAPÓ. 

cigró (Cicer arietinum), 
llentia (Lens culinaris), 
mongeta xinesa 
(Vigna radiata), 
mongeta mungo 
(Vigna mungo), 
soia (Glycine max) 
i d’altres llegums.

tradicionalment al Japó cuinen el sekihan, 

un arròs glutinós amb mongeta azuki, 

que es menja en celebracions especials 

com ara aniversaris i casaments? 

Això fa que l’expressió ‘menjar sekihan’, 

en aquest país del Pacífic, hagi adquirit 

el significat de celebrar.

Organitza: Amb la col·laboració de:



C�ag�at o fes�et 

4a
edició

(Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. sesquipedalis (L.) V�dc.)
P�ts c�sumides: tavelles tendres, llav�s

10#

Des�ipció
 Planta de la família de les papilionàcies, semblant a una mongetera  
 menuda, de llegums llargs i cilíndrics, cultivada per a l’alimentació  
 humana i com a farratgera. És una de les lleguminoses cultivades  
 més importants de les zones tropicals i subtropicals semiàrides.  
 Està estesa per Àsia, Àfrica (d’on sembla originària), sud  
 d’Europa i Amèrica Central i del Sud. Una característica distintiva 
d’aquesta planta és tenir les tavelles molt llargues i primes (fins a mig metre de llargada).

És una espècie tolerant a la secada i a la calor i s’adapta millor que altres cultius de lleguminoses als 
llocs càlids i secs. També fa la fixació del nitrogen pels seus nòduls de les arrels i creix bé en sòls 
pobres amb més del 85 % de sorra i menys del 0,2 % de matèria orgànica i baixos nivells de fòsfor. 
A més, tolera l’ombra i per tant és compatible amb el conreu associat amb moresc, mill, sorgo, canya 
de sucre i cotó. Això el fa un conreu important en l’economia de subsistència de la sabana seca i 
l’Àfrica subsahariana.



En�e
fog�s Hi ha moltes formes de preparar aquests llegums. Pel que fa a les tavelles, 

es poden menjar crues o cuinar com si fossin mongetes tendres ja siguin 
saltades, bullides o en truita. Un cop la tavella madura, els fesols també es 
poden cuinar com si es tractessin de mongetes seques.

Ric en: Aliments
simil�s

Mongetes i pèsols

Sabies que...

Organitza: Amb la col·laboració de:

xarxa de municipis

Proteïnes, vitamina A, B1, B2, ferro, fòsfor, 
seleni, molibdè i potassi i una molt bona 
font de vitamina C, àcid fòlic, magnesi 
i manganès. 

Les tavelles d’aquesta espècie 
poden estar llestes per collir 

tan sols 60 dies després 
de ser plantades, i un cop madures, 

les llavors es poden menjar de manera 
similar a les mongetes seques?

Origen geogràfic:

: Àfrica 
occidental 

i central

Origen geogràfic:

: Àfrica 
occidental 

i central



Sequi   

4a
edició

(Sechium edule (Jacq.) Sw.)
P�ts c�sumides: : �uit, llav�, �el, brots i fulles tendres

8#

Des�ipció
 El sequi (Sechium edule) és una liana comestible dins la família de  
 les cucurbitàcies, com ara el cogombre, el meló i la carbassa. 
 És originària de Mesoamèrica, on és molt cultivada, i també en  
 altres zones del món sobretot amb clima tropical. La paraula  
 chayote, tal com es coneix als països d’Amèrica Central, prové del  
 nàhuatl. La planta pot arribar als 12 metres de llargada, les fulles 
tenen forma de cor i el fruit acostuma a tenir forma de pera amb una llargada de 10 a 20 centímetres. 
Les arrels són tuberoses. 

Hi ha una gran diversitat de varietats, amb fruits de diferents mides, amb la pell amb diverses tonali-
tats de verd a groc fins gairebé blanc, i amb consistències diferents. El fruit, tot i tenir poc gust, acom-
panya molt bé tot tipus de plats, i l’arrel i les parts aèries tendres, amb més sabor, són significativa-
ment nutritives. És una planta, doncs, de la qual se n’aprofiten gairebé totes les parts i que en les 
condicions adequades, creix amb facilitat.



En�e
fog�s Gairebé totes les parts del sequi es poden menjar. Els fruits es poden menjar 

crus o cuits i afegits a les amanides i salses sovint marinats amb llimona. 
També se’n poden menjar els llucs i les fulles tendres cuits o afegint-los a les 
sopes. L’arrel, també comestible i de consistència similar a la patata, es pot 
preparar de diverses maneres.

Ric en: Aliments
simil�s

Carbassó, 
esponja vegetal 
i patata

Sabies que...

Organitza: Amb la col·laboració de:

xarxa de municipis

Aigua, vitamina C i zinc

A Austràlia, hi ha una llegenda urbana 
que afirma que els pastissos de poma 

d’una cadena nord-americana d’hamburgueses 
mundialment coneguda són en realitat 

fets de sequi? 
Es creu que això prové del fet 

que durant la Segona Guerra Mundial, 
si mancaven peres o pomes en conserva 

es recomanava com a substitut el fruit del sequi.
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S�d�aia, c��ària, 
camamilla b�da, ull de b� 

4a
edició

(Glebi�is c���ia (L.) Cass. � Spach) - P�ts c�sumides: fulles
1#

Des�ipció
          La sordonaia (Glebionis coronaria) és una espècie de la família de  
          les asteràcies (margarides) que pot tenir una finalitat ornamental,  
          comestible o medicinal. És una espècie d’origen asiàtic (coneguda  
          a la Xina com tong hao 茼蒿, al Japó com  shungiku 春菊 i al  
          Vietnam com a tan o) tot i que també és consumida tradicionalment  
           a Creta on s’anomena mantilida (µαντηλίδα). Hi ha dues  
           varietats principals, les de fulla més estreta i les de fulla més ampla.

És una herba robusta, erecta i ramificada que viu naturalitzada a les vores de camins en contrades 
mediterrànies de terres baixes amb hiverns temperats. És més comuna a les Illes Balears i al sud del 
País Valencià que a casa nostra. Presenta capítols florals composts de flors grogues. Les fulles són 
de gust amarg. Es cultiva millor en climes suaus o lleugerament freds que no pas en els càlids, en 
els quals floreix prematurament. La sembra es fa a la primavera o la tardor i floreix de setembre a 
maig. Les fulles es cullen des de la tardor fins a la primavera següent.



Medicinalment, a Catalunya s’ha emprat 
la sordonaia com a diürètic i per 

curar ferides, a la Xina s’usa contra 
els dolors estomacals i la tos, i a l’Índia 
s’utilitza per tractar certes malalties 

de transmissió sexual?

Origen 
geogràfic:

Xina

En�e
fog�s La sordonaia és popular en la gastronomia coreana, en la cantonesa 

- especialment en la de Hong Kong - i en la japonesa. Es pot menjar 
crua en amanida (és comú a Corea), saltada amb oli i una mica d’aigua, 
així com bullida (en sopa, per exemple). Cal evitar-ne la cocció en excés 
ja que si no té un gust massa amarg. En la gastronomia de Taiwan es 
fa servir com a ingredient en la truita d’ostres. A Creta se’n mengen 
els brots joves, crus o bullits. 

Ric en:

Les parts aèries són riques 
en fibra dietètica, minerals 
(manganès, potassi, magnesi, 
coure, entre d’altres) i 
vitamines (B9, B6, B1, B2). 
També conté antioxidants 
del tipus flavonoide, 
que afavoreixen la salut.

Aliments
simil�s

Espinacs i bledes

Sabies que...

Organitza: Amb la col·laboració de:

xarxa de municipis

Origen 
geogràfic:
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