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Segon volum de la col·lecció Els llibres de les plantes silvestres comestibles, elaborada i autoeditada pel Col·lectiu Eixarcolant. Es tracta d’una col·lecció de 10 volums,
que té per objectiu aportar, d’una manera accessible i visual, però amb el màxim
rigor científic, informació sobre com podem identificar, recollir, cultivar i incorporar
a la nostra dieta, amb seguretat i garantia d’èxit, les espècies silvestres comestibles que trobem arreu del principat.
Cadascun dels volums inclou 22 espècies, de tal manera que en conjunt la col·lecció posarà a l’abast dels lectors informació de 220 espècies silvestres comestibles,
esdevenint així una obra exhaustiva i de referència per poder conèixer i utilitzar els
recursos que ens ofereix l’entorn.

10 € PVP
Característiques tècniques
- 17x24 cm
- 100 pàgines, totes a color (impressió Òfset)
- paper estucat mate 150 g
- portada 350 g, amb solapes, plastificada,
impressió mate
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Aquest és l’exemple de la Calèndula.
El llibre conté informació d’un total de 22 espècies.
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Cadascun dels volums inclou 22
espècies, de tal manera que en
conjunt la col·lecció posarà a l’abast
dels lectors informació de 220
espècies silvestres comestibles,
esdevenint així una obra exhaustiva i
de referència per poder conèixer i
utilitzar els recursos que ens ofereix
l’entorn. Actualment es troben
disponibles els volums I i II, i la
ﬁnalització de la col·lecció està
prevista pel 2024.

Volums existents en el moment en
què s’ha imprés la present edició:
Volum 01 - Volum 02

El Col·lectiu Eixarcolant treballa per
la recuperació i divulgació dels
coneixements i usos de les espècies silvestres comestibles i les
varietats agrícoles tradicionals, per
tal que esdevinguin una eina que
permeti desenvolupar un model de
producció, distribució i consum
d’aliments més sostenible i accessible a tothom, basat en la proximitat i
en la qualitat, que digniﬁqui la feina
d’agricultores i agricultors i que
permeti mantenir la diversitat dels
paisatges que ens envolten.
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Aquest és el segon volum de la
col·lecció Els llibres de les plantes
silvestres comestibles, elaborada i
autoeditada pel Col·lectiu Eixarcolant. Es tracta d’una col·lecció de 10
volums, que té per objectiu aportar,
d’una manera accessible i visual,
però amb el màxim rigor cientíﬁc,
informació sobre com podem
identiﬁcar, recollir, cultivar i incorporar a la nostra dieta, amb seguretat i
garantia d’èxit, les espècies silvestres comestibles que trobem arreu
del principat.

Realitza projectes de recerca,
formació, divulgació, dinamització
territorial i assessorament, sempre
desenvolupats amb el màxim rigor i
metodologia cientíﬁca. Alhora, facilita
l’accés de les consumidores i consumidors a aquestes espècies i varietats i als productes que se’n deriven.
Totes les seves actuacions es
desenvolupen en el marc de l’economia social i solidària, i sense afany
de lucre. Us convidem a fer-vos
sòcies i socis del Col·lectiu Eixarcolant, contribuint així a fer realitat un
canvi que no només és possible,
sinó que també és imprescindible.

Cirera de pastor, Salat blanc, Bleda silvestre,
Borraina, Calèndula, Regalèssia, Cuscullera, Ginebró,
Tarongina, Menta borda, Pa i peixet, Morella roquera,
Llentiscle, Cosconilla, Gratacul, Romaní, Sàlvia,
Sajolida, Cardellet, Mostassa, Dent de lleó i Yuca.
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