
Concurs de receptes amb plantes     

silvestres, Col·lectiu Eixarcolant 
Temporada tardor/hivern 
Atreveix-te a cuinar amb plantes silvestres, #sigueseixarcolant 

 

Us presentem el primer concurs de receptes amb plantes silvestres, temporada           

tardor/hivern, organitzat pel Col·lectiu Eixarcolant. Aquest concurs està obert a tothom que            

hi vulgui participar, experts o no en la cuina amb plantes silvestres, i té per objectiu mostrar                 

com les espècies silvestres comestibles tenen mil i una possibilitats a la cuina.  

 

Per a participar-hi només cal preparar una recepta que contingui una o més plantes              

silvestres i presentar-la omplint el formulari de la pàgina web (www.eixarcolant.cat)           

(també serà necessari una foto del plat final, una dels ingredients, i/o del procés.              
Aquestes s’adjuntaran al formulari). Es poden presentar receptes des del 4 de novembre             

del 2019 fins al diumenge 31 de maig del 2020. 

 

BASES DEL CONCURS  
 
CRITERIS QUE HAN DE COMPLIR LES RECEPTES PRESENTADES  

● Ús de plantes silvestres amb una funció notable al plat. 

● Utilitzar productes de proximitat i de temporada. 

● La recepta ha d’estar pensada per a fer-ne 4 racions.  

● Els Ingredients han d’estar llistats amb les quantitats, en grams (g) o mil·lilitres (ml),              

al formulari.  

● La preparació ha d’estar escrita com a text instructiu (amb pasos: 1-.....,            

2-.....,3-.....,etc.), amb brevetat però sense excloure informació important, aportant         

tots els detalls que siguin possibles (al formulari) 

 

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES RECEPTES PRESENTADES 

http://www.eixarcolant.cat/


● El paper de les plantes silvestres al plat: es busca que les plantes silvestres              

prenguin protagonisme a la nostra cuina, per això com més importància tingui la             

planta o plantes utilitzade, més ben valorat serà el plat. També es valorarà la              

utilització de varietats agrícoles tradicionals en desús.  

 

● Temporada: cal fomentar un consum de temporada com a element que aporta            

sostenibilitat i lògica al sistema productiu i alimentari. A més, els productes de             

temporada tenen en general unes excel·lents qualitats organolèptiques i nutricionals.          

Per tant, es valorarà que els productes siguin de la temporada tardor/hivern, tot i que               

no s’impedeix l’utilització de productes que no siguin de temporada de forma puntual. 

 

● Proximitat: l’ús de productes de proximitat és un dels punts clau en el concurs, ja               

que és un element imprescindible per fer que el nostre consum reverteixi            

positivament en el territori que ens envolta. Per aquest motiu es valorarà que la              

procedència dels productes, tot i que no s’impedeix la utilització de productes que no              

siguin de proximitat de forma puntual. 

 

● Preu: es valorarà que el cost de la recepta estigui a l’abast de la immensa majoria                

de la població, evitant caure en propostes elitistes.  

 

● Presentació: la presentació és el que ven, mengem per la vista diuen els experts.              

Per tant, es valorarà la presentació visual del plat, valoració que es realitzarà             

mitjançant les fotografies que ens enviïs de teu plat (veure formulari)  

 

● Originalitat: es valorarà la creativitat i la imaginació que transmet la recepta.  

 

● Quantitat: la recepta ha d’estar redactada per a fer-ne 4 racions. 

 

● Detall de les explicacions: donada la naturalesa digital del concurs, la valoració de             

les receptes es durà a terme sense haver pogut tastar-les, i per tant un element               

important per poder dur a terme la valoració serà disposar de descripcions detallades             

del procés d’elaboració de la recepta.  

 

CATEGORIES  



Hi haurà 7 categories, segons l’estil de plat/recepta que es prepari, i 3 subcategories segons               

el grau de complexitat del plat.  

La complexitat es valorarà segons el preu, el temps de preparació, les tècniques de cuina               

utilitzades i el maneig dels ingredients. S’estableixen tres graus de complexitat: alta            
complexitat, mitja complexitat i baixa complexitat.  
 

En total, les receptes presentades s'adscriuran a una de les 21 categories de les quals               

consta el concurs, fet que permetrà recollir i visibilitzar tot el ventall de possibilitats              

gastronòmiques que aporten les espècies silvestres comestibles. S’establirà taambé una          

categoria de votació popular (explicada a sota).  

 

Categories: 

1. Entrants: receptes d’aperitius per a posar en un pica-pica o en forma de tapes.  

a. Alta complexitat 

b. Mitja complexitat 

c. Baixa complexitat 

2. Plat principal: receptes de plats preparats per a dinar o sopar. Aquesta categoria es              

subdivideix en tres: 

a. Plat principal del menú del dia: plat per a poder fer un dia qualsevol per a                

dinar o sopar a casa. 

i. Alta complexitat 

ii. Mitja complexitat 

iii. Baixa complexitat 

b. Plat principal de celebració: plat especial per a una celebració, és a dir, un              

plat que es prepara en ocasions especials, no per menjar un dia de cada dia. 

i. Alta complexitat 

ii. Mitja complexitat 

iii. Baixa complexitat 

c. Plat principal per a carmanyola: plat pensat per a prendre a la feina en una               

carmanyola. 

i. Alta complexitat 

ii. Mitja complexitat 

iii. Baixa complexitat 

3. Postre: recepta per a prendre com a postre, i que en ocasions també pot ser un                

berenar o esmorzar 



a. Alta complexitat 

b. Mitja complexitat 

c. Baixa complexitat 

4. Esmorzar / berenar per a l’escola: durant l’esbarjo hem caigut en el repetitiu ús de               

l'entrepà amb embotit. En aquesta categoria es busquen propostes que es puguin            

menjar durant una hora d’esbarjo, per tant, que es puguin portar en una motxilla i               

que aguantin fora d’un frigorífic el temps suficient per a ser ingerits. 

a. Alta complexitat 

b. Mitja complexitat 

c. Baixa complexitat 

5. Beguda: qualsevol recepta de beguda queda inclosa en aquesta categoria. 

a. Alta complexitat 

b. Mitja complexitat 

c. Baixa complexitat 

Votació popular 
Fins al moment s’han descrit 21 categories, a les quals s’afegirà una categoria del millor plat                

escollit per a votació popular. Per tant, en total hi haurà 22 categories. 

La categoria de votació popular decidirà la recepta guanyadora a partir dels “likes” obtinguts              

a les xarxes socials. Si vols optar a aquest premi, has de penjar una foto del teu plat a                   

Instagram, Twitter o Facebook (cap foto publicada en una altra xarxa social entra a concurs)               

i mencionar @eixarcolant a la descripció. Les 10 fotos amb més “likes” es penjaran al               

compte d'Eixarcolant i la que obtingui més “likes” guanyarà el premi al vot popular. Si vols                

participar, fes-nos-ho saber marcant-ne l'opció al formulari. Si ho decideixes després,           

envia'ns un correu a eixarcolant@gmail.com  o un missatge a través de les xarxes 

Valoració 

El procés de valoració de les receptes consta de dues fases: 

1r- Fase de selecció: l’assemblea de socis del Col·lectiu Eixarcolant escollirà les 63 millors              

receptes. 

 
2n-Fase de valoració: Les 63 receptes escollides en la primera fase seran valorades pel              

jurat del concurs. Aquest jurat escollirà les millors receptes de cadascuna de les 21              

categories. El jurat estarà format per:  

mailto:eixarcolant@gmail.com


- Un/a acadèmic/a experta en etnobotànica i espècies silvestres        

comestibles.  

- Un/a cuiner/a de prestigi en l’àmbit de la restauració 

- Un/a cuiner/a que utilitza plantes silvestres en l’àmbit escolar  

- Una persona no experta en espècies silvestres comestibles        

però amb reconegudes dots culinàries 

- Una persona integrant del Col·lectiu Eixarcolant. 

 

El veredicte del jurat amb les receptes guanyadores es farà públic en una data a escollir, a                 

causa de la situació actual amb el COVID-19 

 

Premis 
● Totes les receptes participants al concurs: seran publicades al blog d’Eixarcolant           

i incloses al llibretó de receptes resultant del concurs, que estarà disponible en             

format digital. En tots els casos s’indicarà degudament l’autoria de les receptes.  

● Les 22 receptes guanyadores: s’emportaran un llibre d’espècies silvestres         

comestibles, una samarreta del Col·lectiu Eixarcolant, i rebran un val per a dues             

persones per a una de les activitats de pagament de la Jornada Gastronòmica de les               

Plantes Oblidades 2020  

● Les 8 millors receptes: a banda dels premis recollits en la categoria anterior, els              

guanyadors absoluts de les 7 categories i la de vot popular, guanyaran un sopar              

degustació a base d’espècies silvestres comestibles, a càrrec del col·lectiu          

eixarcolant.  

 


