
Recopilació de receptes amb plantes silvestres

Recull de les receptes presentades al 1r concurs de receptes amb 
plantes silvestres organitzat pel Col·lectiu Eixarcolant



ENTRANTS



Ingredients

- 2 manats d'espàrrecs d'ombra 
acabats de trobar (frescs)

- 8 llesques primes de pa petit de 
farina de xeixa (Una farina antiga 
de Mallorca darrerament 
recuperada)

- 4 tomàtigues de ramellet (de 
penjar)

- 4 tallades fines de formatge curat 
mallorquí de vaca (Porreres)

- 4 tallades de formatge tendre 
mallorquí (Porreres)

- 2 ous
- oli d'oliva
- sal
- pebre
- suc d'una llimona

Plantes silvestres

- Espàrrecs d’ombra  
(Asparagus acutifolius)

Espàrrecs d'ombra torrats amb pa amb oli

Preparació

1. Encenem el forn a 180º C.
2. Rentam els espàrrecs i en tallam la part 

més llenyosa que tiram. Queden uns 
espàrrecs d'uns deu centímetres. Els 
resevam.

3. Dividim en dues les vuit llesques i en 
col·locam quatre meitats a cada plat.

4. En una torradora pintada d'oli torram els 
espàrrecs. Els deixam cuits en un plat i els 
salpebram. Els regam amb un poc d'oli i 
suc de llimona.

5. Posam paper sulfuritzat en una rostidora i 
hi col·locam els quatre talls de formatge 
tendre i els dos ous trencats amb esment 
que no es rompin. Ho salam un poc.

6. Enfornam la rostidora i la hi tenim durant 
uns cinc minuts.

7. Preparam el pa amb oli. Fregam el pa amb 
la tomàtiga i el salam. Hi abocam un raig 
d'oli.

8. Repartim els ingredients damunt el pa. A 
cada plat hi ha quatre mitges llesques:

- Una amb pa amb oli i espàrrecs sols
- Una amb formatge tendre i espàrrecs
- Una amb formatge curat i espàrrecs
- Una amb mig ou i espàrrecs

9. Al final posam un petit raig d'oli damunt 
tot.

Temps: 30 minuts

Aina Maria Mestre



Ingredients

- 1  fonoll salvatge gran (Bages)
- 300 gr nyàmares ( l'hort de casa , 

Bages)
- oli d' oliva extra verge Alt Camp.
- sal i pebre al gust

.

Xips de fonoll i nyàmera

Preparació

1. Rentar bé les nyàmeres i tallar-les a 
làmines.

2. Netejar el fonoll  i tallar-lo a làmines.
3. En una paella  posar bastant  d'oli d'oliva i 

escalfar.
4. Anar fregint els xips que hem preparat.
5. Colocar en una safata amb paper 

absorbent 
6. Sal i pebre al gust i servir.

Temps: 30 minuts

Plantes silvestres

- Fonoll (Foeniculum vulgare)

Eulàlia Riu Pons (Paneró de figues)



Ingredients

- 1 manat d'escarola
- 1 manat petit de ruelles en roseta 
- 1 manat petit enciam bord.
- 4 fulles d’agrella (només les 

tendres), fulles de plantatge, brots 
de mostassa, flors de bàbol i flors 
de ravenissa comuna.

- una cullerada de cafè de vinagre
- una cullerada de cafè de llimona
- sal i oli al gust
- quatre filets d'anxoves, quatre 

figues seques
- llevat de cervesa

Plantes silvestres

- Ruelles  (Papaver rhoeas)
- Enciam bord (Lactuca serriola)
- Agrella (Rumex acetosa)
- Plantatge (Plantago lanceolata)
- Ravenissa (Diplotaxis erucoides)
- Bàbol (Lepidium draba)
- Calèndula (Calendula arvensis)
- Mostassa (Sinapis alba)

Amanida de melange de verds

Preparació

1. Anar a collir les plantes, vigilar que no 
hagin estat tractades químicament.

2. Rentar-les bé.
3. Tallar en juliana les flors de mostassa, 

ravenissa i bàbol, i les fulles d’agrella i 
plantatge. Tallar l'escarola, la ruella, 
enciam bord en talls més grans.

4. Barrejar-ho tot i afegir les anxoves i les 
figues ja tallades. 

5. Amanir-ho amb oli, sal, vinagre, llimona i 
llevat de cervesa.

6. Posar-hi els pètals de la calèndula 
silvestre.

Temps: 30 minuts

Lourdes Navarra



Ingredients

- 1 kg patates Red Pontiac
- 2 cebes de Figueres
- 1 manat de pastanagues
- 2 tomates cor de bou del 

Maresme
- 2 ous
- 200 g d’olives negres d’Aragó
- 300 g d’ortiga
- 100 g rúcula
- 2 branques de bròcoli 
- 1 llimona
- sal i oli d’oliva

.

Causa d’ortiga

Preparació

1. Coure les patates, pelar-les i premsar-les 
mentre estan calentes. 

2. Netejar les ortigues i coure-les al vapor 
uns minuts.

3. Triturar les ortigues al minipimer i 
barrejar-les amb les patates.

4. Afegir-hi suc de llimona, sal i oli d’oliva.
5. Coure al vapor el bròcoli i la pastanaga 

tallada a rodanxes.
6. Pelar els tomàquets i la ceba,  tallar-los a 

rodanxes.
7. Coure els ous durs i tallar-ne un en 4 

trossos.
8. Rentar el manat de fulles de pastanaga i 

triturar-lo al minipimer juntament amb un 
ou dur, una cullerada de suc de llimona i 
sal. Afegir-hi mica en mica oli d’oliva fins a 
obtenir una crema. 

9. Col·locar en un plat fulles de rúcula, i amb 
l’ajuda d’un cercle d’emplatar, fer una capa 
de patata a sobre, seguida de pastanaga. 
Cobrir amb una segona capa de patata i 
una de tomàquet, juntament amb la ceba i 
una mica de sal. Cobrir finalment amb 
patata. 

10. Adornar amb l’ou dur, les olives i el bròquil, 
i finalment afegir la crema de les fulles de 
pastanaga. 

Temps: 30 minuts

Plantes silvestres

- Ortiga (Urtica minor)

Roxana Rebeca Aliaga Almedo

2n 
premi



Ingredients

- 700 g d’espàrrecs
- 600 ml aigua
- 300 g farina
- 3 ous
- 20 ml d’oli d’oliva
- 2 pessics de sal

.

Miguillas d’espàrrecs silvestres

Preparació

1. Tallar l’ espàrrec a trossos de 2 cm fins que 
costi de trencar-se (la part més dura es 
pot guardar per una altra recepta). 

2. Rentar-los i posar-los en una paella.
3. Cobrir-los amb l’aigua, afegir l'oli i un 

pessic de sal.
4. Encendre el foc mig/fort i deixar-los que 

es vagin coent i s'estovin.  
5. Quan portin uns 5 minuts fent xup-xup, 

afegir la farina en forma de pluja per evitar 
que es facin grumolls, mentre es va 
remenant.

6. Continuar remenant fins que es begui una 
mica l'aigua.

7. Afegir els 3 ous sense batre i afegir un 
polsim de sal. 

8. Abaixar el foc i seguir remenant fins que 
s'hagi aconseguit l'espessor desitjada. 

9. Parar el foc, servir i menjar. 

Temps: 30 minuts

Plantes silvestres

- Esparreguera (Asparagus 
acutifolius)

Javier Camacho i Blanca Roma



Ingredients

- ½ ceba
- grapat de sàlvia
- 100 g formatge emmental
- 1 ou
- 3 cullerades de Maizena
- pessic de sal d’herbes (de llorer, 

fonoll i api)

.

Bunyols de la Tretre

Preparació

1. Tallar la ceba en juliana ben fineta, i 
mentre la saltem una mica a la paella amb 
unes gotes d'oli, tallem les fulles de sàlvia 
també a tiretes, ben fines. Quan la ceba 
comença a agafar color, la retirem i que es 
refredi una mica. 

2. Després, l'afegim en un bol amb la resta 
d'ingredients fins a aconseguir una massa 
homogènia. (La quantitat de fulles pot 
variar segons si agrada molt el sabor o no, 
i llavors simplement cal afegir 
proporcionalment una mica de la resta 
d'ingredients també per a equilibrar-la.) 

3. En una paella calenta, amb una gota d'oli, 
posem una cullerada ben escampada de 
la massa. Daurem el bunyol, li donem la 
volta i repetim el procediment amb l'altra 
cara, fins a acabar la massa. 

Temps: 30 minuts

Plantes silvestres

- Sàlvia (Salvia officinalis)

Teresa Roig



Ingredients

- 2-3 cullerades de farina de cigró
- 2 pastanagues mitjanes
- 2 patates mitjanes
- oli d'oliva abundant
- 4 flors "umbel·les" de saüc
- 1 grapat de flors d'all rosa
- 1-2 pessics de sal
- pebre negre al gust

.

Röstis de primavera

Preparació

1. Netejar i ratllar les patates i les 
pastanagues, i dipositar-les en un bol 
combinades amb la sal i el pebre. Deixar 
estovar i treure l'aigua uns 15'.

2. Combinar les flors de Saüc (separant-les, 
en la mesura que puguem, de les "tiges" 
de l'umbel·la) i All rosa la farina de cigró i 
amassar amb les mans, fins que veiem 
que podem formar boletes. 

3. En una paella a foc alt, escalfar 2-3 dits 
d'oli d'oliva per a fregir.

4. Formar boletes amb la massa i aplanar, 
formant medallons no massa gruixuts.

5. Coure a foc alt durant uns 3' 
aproximadament per cada banda (o fins 
que estiguin ben daurats).

6. Col·locar en un plat amb paper de cuina 
per a absorbir l'oli excedent i servir calent.

Temps: 30 - 40 minuts

Plantes silvestres

- Saüc (Sambucus nigra)
- All rosa (Allium roseum)

Berta Garriga Garriga

1r 
premi



Ingredients

- 300 g de fulles tendres d'ortigues 
- 50 g d'all de bruixa
- 1/2 porro
- 3 nyàmeres
- oli d'oliva 
- pebre negre i sal (al gust)
- pols d'espina d'anxova   (Ex: 

ESCATA espina basada en l'economia 
circular i reaprofitament del rebuig de les 
espines d'anxova de l'Escala)

- 30 g formatge de cabra de pasta 
tova (ex: La Valette, El Miracle, l'Oliva) 

- Espines d'anxova (es poden guardar 
congelades després de desganyar les 
anxoves en salaó per menjar-nos-les)

- llet

Sopa d’ortigues amb espina d’anxova

Preparació

1. Posar a escalfar 15 cm d'aigua en una olla 
de coure al vapor amb les nyàmeres dins 
l'aigua. Quan arrenqui el bull deixar coure 
les nyàmeres durant 10 minuts.

2. Tallar el porro i els alls de bruixa.
3. Col·locar a la part de dalt de l'olla (reixeta 

per coure al vapor) les fulles d'ortiga 
(COMPTE! manipular amb guants gruixuts!), 
els alls de bruixa i el porro. Deixar coure al 
vapor durant 25 minuts.

4. Treure-ho de l’olla i posar-ho en un bol per 
triturar, afegir la quantitat d'aigua de 
cocció a gust del consumidor.

5. Sal-pebrar i afegir oli d'oliva. Si volem 
(opcional per a no vegans) afegir el 
formatge de cabra

6. Triturar amb el Turmix.
7. Posar en remull, amb llet, les Espines 

d'anxova  durant 30 minuts. 
8. Treure les espines del remull i absorbir la 

resta de llet amb un drap o paper de 
cuina.

9. Fregir les espines amb oli en una paella.
10. Posar la crema de verdures en un bol. I 

acabar el plat amb abundant polsim 
d'espina d'anxova torrada i l'espina 
d'anxova fregida.Temps: 35 minuts

Plantes silvestres

- Ortiga (Urtica minor)

- All de bruixa (Allium ursinum)

- Nyàmera (Helianthus tuberosus)

Anna Simon Ampurdanès



PLATS PRINCIPALS - 
CARMANYOLES



Ingredients

- 48 flors de pi
- dos manats frescos de menta
- 1 ceba
- 1 grapat de nous
- 1 poma
- 4 pessics de sal marina sense 

refinar 
- 4 cullerades oli d’oliva 
- suc de ½ llimona
- flors de calèndula i margaridetes.

Tabulé de flors de pi

Preparació

1. Desgranem les flors de pi en un plat fons. 
Amb els dits intentem eliminar la tija central, i  
bufant eliminem unes petites bràctees. 

2. Posem aigua a bullir i hi afegim els granets de 
les fulles de pi. Apaguem el foc i ho deixem 
reposar 15 minuts. 

3. Tallem la ceba a dauets, piquem la menta fina, 
i trossegem les nous (es pot posar tot en una 
picadora). 

4. Tallem la poma a daus. 
5. Escorrem les flors de pi i les barregem amb 

els altres ingredients. 
6. Afegim les flors de calèndula i les 

margaridetes. 
7. Afegim sal, oli d’oliva i el suc de llimona. Ho 

removem bé. 
8. Es pot consumir directament o es pot deixar 

reposar unes hores amb la llimona. 

Temps: 30 minuts

Plantes silvestres

- Flors de pi (Pinus sp.)

- Menta (Mentha sp.)

- Calèndula (Calendula 
officinalis)

- Margarideta (Bellis perennis)

Sofía Armenteros



Ingredients

- 1 manat d’apegalós 
- 1 ram d’ortigues tendres
- 10 fulles de violeta 
- 10 fulles tendres d’amargot no florit
- 20 fulles de malva 
- la part verda de 2 porros
- 1 ram de julivert
- 7 grans d’all
- 2 cebes 
- 4 ous
- 1 cullerada de farina de blat 
- 1 culleradeta de sal i pebre negre
- 1 col

Pel brou: 

- 2 pastanagues
- la part blanca d’ un porro
- 1  branca de romaní
- 1 tija de fonoll
- 2 fulles de llorer

Paté de l'eixarcolador

Preparació

1. Netejar les fulles exteriors de la col, escaldar-les 
uns 3 minuts i reservar.

2. Rentar molt bé totes les plantes, escórrer al màxim 
l’aigua i tallar-les en juliana.

3. En una cassola ben gran hi aboquem la col tallada 
ben prima i a foc suau esperem que faci una mica 
de suc.

4. Afegir la ceba tallada en juliana, remenar i esperar 
uns 5 min.

5. Afegir les fulles verdes del porro, remenar i esperar 
uns altres 5 min.

6. Es va repetint el procediment amb l’apegalós, les 
ortigues, les fulles de violeta, les fulles d’amargot, 
les fulles de malva, el julivert i l’all. La idea és que 
les plantes es vagin coent amb el seu propi suc i 
que quedi tot ben desfet.

7. Enretirar l’olla del foc i afegir-hi 4 ous, una cullerada 
de farina, sal i pebre negre. Barrejar-ho.

8. Agafar un recipient prou gran com i cobrir-lo amb 
una malla alimentària.

9. Enfarinar les fulles exteriors de la col i col·locar-les 
a la malla alimentària procurant que sobresurtin 
bastant del recipient.

10. Abocar-hi la barreja de plantes, ous i farina i 
procurar que tota la massa quedi recoberta amb 
les fulles de la col. Tancar la malla i lligar-la bé.

11. Omplir una olla gran d’aigua i posar-hi els 
ingredients del brou.

12. Quan l’aigua arrenqui el bull, hi fem coure el gran 
farcell de col i ho deixem bullir a foc moderat 
durant 1 h i 20 min.

13. Passat aquest temps, retirem el farcell del foc i el 
deixem refredar.

14. Un cop fred, enretirem la xarxa i el tallem a petites 
porcions per servir. És ideal per acompanyar unes 
torrades. 

Temps: 3 hores

Plantes silvestres

- Apelagós (Gallium aparine)

- Ortiga (Urtica dioica)

- Amargot (Urospermum dalechampii)

- Malva (Malva sylvestris)

- Fonoll (Foeniculum vulgare)

Ariadna Torres

1r 
premi



PLATS PRINCIPALS - CELEBRACIÓ



Ingredients

Per les hamburgueses:

- 300 g d’aglans (fresques o seques)
- 150 g de civada
- 200 g de ceba
- 3 grans d’all
- 1 manat de julivert
- oli d’oliva verge extra i sal
- farina
- un manat de lletsons
- pa d’hamburguesa (4 unitats)

Pel quètxup de móres:

- 2 cullerades grans de mermelada de móra
- 1 vas de vinagre de móa
- 20 llavors d’api cavallard
- 1 culleradeta de romaní i 1 de farigola
- 1 fulla de llorer
- 1 cullerada de panela

Per l’untable de ravenissa:

- 5 capítols florals de ravenissa
- 100 g de crema de formatge
- 1 raig d’oli d’oliva verge extra

Hamburgueses d’aglans amb quètxup de móra i 
untable de ravenissa 

Preparació

Per les hamburgueses d’aglans:

1. S’obren els aglans de dalt a baix, es col·loquen en una 
paella a foc viu durant uns 10 minuts per tal que s’obrin. 
Així es poden pelar fàcilment.

2. Es trossegen i es posen a coure en aigua. Segons 
l’amargor que tinguin (quantitat de tanins segons la 
varietat de Quercus), s’ha de coure entre 15 i 45 minuts.

3. Es posen 2 vasos d’aigua a escalfar i quan bulli s’afegeix 
la civada i es retira del foc. I s’afegeix all i julivert ben 
picat.

4. Saltem la ceba en una paella, a foc molt lent i tapada.
5. Amb la picadora o robot de cuina, triturem els aglans 

cuits i afegim la resta d’ingredients. Es barreja tot bé fins 
que s’obtingui una pasta.

6. Es posa en una paella amb oli i es couen les 
hamburgueses. Cal agafar una bola de massa i aixafar-la. 
Ens podem ajudar mullant-nos una mica les mans, i si es 
vol es pot passar per farina. Es treuen de la paella quan 
estiguin ben dorades.

Pel quètxup de mora:

7. S’afegeixen tots els ingredients en una cassola i es 
deixen reduir durant 20 minuts. Es pot colar la salsa per 
evitar les llavors de les móres i de l’api cavallard.

Per l’untable de ravenissa:

8. Es piquen les flors de ravenissa i el formatge per untar i 
s’afegeix oli d’oliva.

9. Es tritura la barreja i queda un color verdós.
10. Per muntar el plat es col·loquen les hamburgueses al pa 

de sota, i quètxup per sobre, seguidament s’afegeix el 
lletsó i l’untable de ravenissa, i es tapa amb el pa. 

Temps: 1h 15 min

Plantes silvestres
- Aglans (Quercus ilex)
- Móres (Rubus ulmifolius)
- Romaní (Rosmarinus officinalis)
- Farigola (Thymus vulgaris)
- Llorer (Laurus nobilis)
- Ravenissa (Diplotaxis erucoides)
- Alexandrí (Smyrnium olusatrum)
- Lletsó (Sonchus oleraceus)

Sofía Armenteros

1r 
premi



Ingredients

- 1 ceba gran
- 1 porro
- 3 dents d'all
- 1 fulla de llorer
- 1-2 branqueta de farigola
- 1-2 branqueta de romaní
- 1 grapat gran de colitxos
- 25 g de camagrocs deshidratats
- 1 got de vi blanc
- 900 mL de brou de verdura
- formatge ratllat de cabra catalana
- 300 g d'arròs rodó del Delta de l'Ebre
- sal marina al gust, oli d'oliva verge 

extra, pebre negre
- 2 cullerades de miso (opcional)

.

Risotto de camagrocs i colitxos

Preparació

1. Posa els bolets en remull a un bol amb aigua 
tèbia.

2. Pica i sofregeix la ceba amb la fulla de llorer 
en una cassola i quan estigui transparent 
afegeix el porro tallat a rodanxes i l'all picat. 
Deixa que es cuini i es dauri. Afegeix sal al 
gust.

3. Escorre els camagrocs i reserva el líquid. 
Afegeix els camagrocs, els colitxos i les 
herbes, el pebre negre i el vi blanc i sofregeix 
uns 5 minuts. 

4. Afegeix l'arròs i sofregeix un minut.
5. A partir d'ara anirem posant el brou (i el líquid 

dels bolets filtrat perquè no hi hagi terra) a la 
cassola i anirem remenant. Primer posarem un 
caçó i fins que no l'absorbeixi no afegirem 
més. Sempre a poc a poc i fins que no 
absorbeixi no afegim més. L'arròs tardarà a 
cuinar-se uns 15-20 minuts. 

6. Quan estigui quasi l'arròs fet, afegirem el 
formatge ratllat al gust i remenarem. Si vols 
afegir el miso, desfés-lo amb aigua i afegeix-lo 
al final de la cocció.

7. Servir i decorar amb flors silvestres.

Temps: 40 min

Plantes silvestres

- Colitxos (Silene vulgaris)

- Farigola (Thymus vulgaris)

- Romaní (Rosmarinus officinalis)

Amanda Bataller



PLATS PRINCIPALS - 
MENÚ DEL DIA



Ingredients

- 2 borratges tallades a trossos d'uns 3 cm 
- 4 grapats de flocs de civada fins
- 1600 ml d'aigua
- 400 g de shiitake fresc laminat (o altres 

bolets de Catalunya)
- 4 alls picats
- 100 g de pinyons o una altra fruita seca o 

llavor del país
- 10 rametes de julivert fresc
- 4 cullerades soperes de miso 
- oli d'oliva verge extra i sal al gust

.

Sopa de borratja amb civada i miso

Preparació

1. Bullim la borratja amb l'aigua i una mica 
de sal durant 10 minuts.

2. Mentre saltem els bolets amb oli, l'all, els 
pinyons i una mica de sal fins que estiguin 
una mica daurades. Retirem-les del foc i 
afegim el julivert picat.

3. Una vegada transcorreguts els 10 minuts 
d'ebullició de la borratja, afegim els flocs 
de civada i removem bé. Deixem coure a 
foc lent durant 5 minuts més, movent de 
tant en tant. La civada comença a espessir 
la sopa.

4. Comprovem la sal, deixem refredar una 
mica la sopa i la servim dissolent el miso 
amb una mica d'aigua freda i 
incorporant-se a la sopa amb els bolets de 
guarnició.

Temps: 20 minuts

Plantes silvestres

- Borratja (Borago officinalis)

Amanda Bataller



Ingredients

- 200g bulb fonoll
- 200g brócoli
- 4 ous
- 250 g arròs integral rodó
- 1 all
- fulla llorer

.

Combinat d’aromes de fonoll

Preparació

1. Posem a bullir durant 25 minuts talls 
mitjans de bulb de fonoll amb el brócoli. 

2. Afegim dos ous estrellats i dos ous durs a 
la mateixa olla quan han passat uns 15 
minuts. 

3. A part, bullim aigua per cuinar l'arròs 
integral durant uns 40 minuts amb all i 
llorer. 

4. Quan tenim les dues parts a punt 
combinem en  un plat l'arròs amb les 
verdures barrejades amb els ous 
estrellats. 

5. Acompanyem cada plat amb mig our dur i 
fulla fresca de fonoll amb un rajolí d'oli. 

Temps: 45 minuts

Plantes silvestres

- Bulb de fonoll (Foeniculum 
vulgare)

Leila



Ingredients

- 2 cullerades d’oli
- 4 alls
- 2 llesques de pa
- 1 cullerada de pebre vermell
- 1 grapat de fruits secs (ametlles o 

avellanes) 
- aigua
- sal 
- 1 manat gran d’espàrrecs 

silvestres
- 4 ous 
- un raig de vinagre 

Esparragà

Preparació

1. Netegem els espàrrecs i els tallem a 
trossets petits, els posem en una paella i 
els sofregim amb una mica d’oli i d’aigua i 
els tapem fins que estiguin una mica 
tendres.

2. En una olla a part sofregim els alls pelats 
amb els fruits secs, quan estiguin daurats 
els reservem en un morter, fregim el pa i 
ho afegim al morter, ho aixafem i 
reservem.

3. Quan els espàrrecs estiguin, els posem a 
l’olla en la qual hem sofregit els alls i 
afegim el pebre, els removem una mica 
que no es cremin i hi afegim la picada del 
morter, ho removem tot i hi afegim aigua 
fins cobrir. Ho salpebrem i ho deixem 
coure fins que els espàrrecs estiguin una 
mica tendres. Seguidament afegim els ous 
(sense closca) i el raig de vinagre, deixem 
que bulli a foc lent fins que es facin els 
ous i servim.

Temps: 20 minuts

Plantes silvestres

- Esparreguera (Asparagus 
acutifolius)

Yayo Antonio



Ingredients

- 1 ceba
- 500 g d’ales de pollastre
- 250 g d’ortigues
- 1 tomaca ratllada
- 1 pot menut de cigrons
- 650 ml d’aigua
- sal, 1 cullerada de pebre vermell
- 450 g colorant 

Arròs melós amb ortiga

Preparació

1. Tallem les fulles d’ortigues, les rentem i 
després les escaldem. 

2. Sofregim la carn prèviament salada fins 
que estigui ben daurada. 

3. Sofregim la ceba i quan estigui sofregida 
afegim la tomaca ratllada i el pebre 
vermell. 

4. Posem l’aigua i ho fem bullir. 
5. Quan vegem que arrenca el bull posem 

les ortigues i el pot de cigrons. Podem 
afegir sal al gust. 

6. Quan la carn estigui cuita aboquem l’arròs 
i el colorant. 

Temps: 3 hores

Plantes silvestres

- Ortiga (Urtica dioica)

Maria José Roselló Sala



Ingredients

- 600 g de sardines netes d'espina i 
cap 

- 3 rams de fonoll salvatge 
- 1 ceba picada de Figueres.
- anxoves de L'Escala
- 25 g de panses de la parra de 

casa
- 25 g de pinyons del país.
- 50 g d'ametlles torrades i 

triturades
- oli d'oliva verge extra
- sal i pebre
- 600 g d'espaguetis integrals

.

Pasta amb sardines i fonoll salvatge o a la sarde

Preparació

1. Netegem les parts dures del fonoll, deixem la 
part tendre i les fulles.

2. Bullim amb aigua i sal 10 minuts, colem i 
reservem l'aigua per coure la pasta.

3. Un cop colat el fonoll,  el piquem i reservem.
4. En una paella amb força oli d'oliva, dorem la 

ceba i afegim les sardines remenant fins que 
es desfacin.

5. Afegim els pinyons, les panses, el fonoll i 
cuinem la salsa a foc moderat fins que 
s'evapori l'aigua que queda.

6. Ara afegim les anxoves i continuem cuinant 
uns 10 minuts a foc moderat.

7. Rectifiquem de sal i pebre.
8. Posem a bullir l'aigua del fonoll que hem 

reservat, quan bulli afegim la pasta i coem uns 
8 minuts (guardem una mica d'aigua de la 
cocció).

9. Reservem la meitat de la salsa de la paella  a 
part.

10. Aboquem la pasta a la paella amb la meitat 
restant de la salsa i barregem. Afegim una 
mica de l'aigua reservada de la cocció de la 
pasta perquè quedi més sucós.

11. Posem la pasta en una safata de forn i cobrim 
amb la resta de la salsa  que hem reservat.

12. Enfornem a 200ºC uns 15 minuts.
13. Servim la pasta decorada amb les ametlles 

torrades.

Temps: 45 minuts

Plantes silvestres

- Fonoll (Foeniculum vulgare)

Eulàlia Riu Pons (Paneró de figues)



Ingredients

- unes branquetes de farigola
- oli d'oliva verge extra 
- 1 L de caldo de verdures o l'aigua de 

bullir les llegums
- 2 alls pelats
- 1 llesca primeta de pa torrat per 

persona per decorar
- 3 llesquetes primes de pa torrat per 

persona
- un ou per persona (opcional)

.

Sopa de farigola

Preparació

1. En una cassola que ens hi càpiguen tots els 
ingredients, posem l'oli necessari per enrossir 
els alls, afegim les branquetes lligades de 
farigola, donem un parell de voltes amb una 
cullera de fusta, afegim el caldo i ho deixem 
coure de 8 a 10 minuts.

2. Retirem l'all i la farigola.
3. Afegim el pa tallat finet i torrat lleugerament.
4. Deixem coure a foc molt baix durant uns 6-8 

minuts. Posem la sal.
5. Un cop cuit ho triturem amb el minipimer o un 

batedor de mà, i si volem ho podem passar 
pel colador xinès per que quedi més fi.

6. Emplatem la sopa en el plat i l'acompanyem 
de l'ou cuinat a baixa temperatura (a 65 ° C 
entre 20-40 minuts depenent de la mida i del 
resultat que busquem, a més temperatura el 
rovell quedarà més quallada) o també podem 
fer un ou poché.

7. Decorem amb la llesca prima de pa torrat, 
rectifiquem de sal, afegim un raig d'oli d'oliva i 
alguna branqueta de farigola  o alguna flor de 
farigola segons el temps per fer més bonic.Temps: 30-45 min

Plantes silvestres

- Farigola (Thymus vulgaris)

Fina (blog Cuina Cinc)



Ingredients

- 4 potes de pollastre Lumagorri
- 2 cebes morades
- 2 pastanagues
- 2 porros
- 1 cap d'alls
- pebre negre en gra
- 5 fulles de llorer
- 100 g flor de dent de lleó
- 200 g fulles tendres de dent de lleó 

(optatiu)
- 20 g flors i 50 g de fulles de créixens de 

prat
- 50 g flors de camamilla
- 80 g fulles de fonoll
- 20 g botons de dent de lleó encurtits de 

l'any anterior
- 300 ml d’oli d'oliva i sal 
- 100 ml vinagre de sidra
- 200 ml txacolí (vi blanc)

Escabetx d’hivern silvestre

Preparació

1. Fregim en una cassola el pollastre salat amb una 
mica d'oli, només perquè agafi color i els sucs de 
l'animal quedin segellats a dins.

2. De mentres, netegem bé totes les plantes 
silvestres i reservem.

3. Retirem el pollastre de la cassola, afegim més oli, 
el vinagre i el vi. Disposem les verdures tallades al 
biaix juntament amb una bona part de fulles i 
pètals, els alls, el llorer i els grans de pebre negre.

4. Afegim les cuixes de pollastre quan l'escabetx ja 
sigui calent i ho tapem. Cuinem a foc lent durant 40 
minuts, o fins que el pollastre estigui cuit però 
sucós.

5. En quest moment ja podríem menjar el pollastre 
amb escabetx de flors. Però també podem 
deixar-lo reposar i refrendar tota la nit per 
menjar-lo l'endemà.

6. Desfilem tota la carn del pollastre.
7. Barregem la resta de fulles i pètals, retirant els 

pistils, que normalment són les parts més 
amargues.

8. Afegim a les fulles el pollastre desfilat i les 
verdures de la cocció i amanim amb abundant 
escabetx.

9. Podem acabar l'amanida d'escabetx amb botons 
de dent de lleó encurtits de l'any anterior. I 
acompañar-ho d'una llesca de pa torrat.

Temps: 1h 15 min

Plantes silvestres

- Dent de Lleó (Taraxacum officinale)

- Créixens de prat (Cardamine pratensis)

- Llorer (Laurus nobilis)

- Camamilla (Matricaria recutita)

- Fonoll (Foeniculum vulgare)

Fran Baixas

2n 
premi



Ingredients

- 4 o 5 flors de ravenissa
- unes gotes de llimona
- 1 cullerada de soja
- 1 cullerada d'oli d'oliva
- 1 pessic de sal
- 1 gra d'all

.

Salsa de ravenissa

Preparació

1. Posem en un pot de batedora tots els 
ingredients i els batem. 

2. Afegim la salsa a qualsevol plat, torradeta, 
pasta, patates… 

Temps: 5 minuts

Plantes silvestres

- Ravenissa                                
(Diplotaxis erucoides)

Blanca Roma Domènech



Ingredients

- 1 kg de borraines
- 1 ceba
- 3 dents d'all
- espècies al gust
- un grapat de panses
- 1 pot de samfaina de la collita de 

l'estiu
- 1 paquet de lasanya precuita
- 1 tassa de soja texturitzada
- 1 grapat de fulles d'origa tendres
- 1 grapat d'avellanes
- 1 dent d'all, oli d'oliva
- llet (pot ser vegetal)
- farina de blat de moro
- nou moscada
- formatge per gratinar

Lasanya de borraina amb pesto d’ortigues

Preparació

1. Posem en remull en aigua calenta les plaques 
de lasanya. 

2. En un altre bol posem en remull la soja 
texturizada.

3. Saltegem la ceba i l'all i afegim les panses, i al 
cap d'un minut la borraina tallada, la reduïm 
durant 15 minuts, quan encara no s'ha reduït 
l'aigua que ha deixat anar les borraines afegim 
la soja texturizada i esperem que es redueixi el 
líquid.

4. Mentre es redueixen les borraines fem el 
pesto d'ortigues emulsionant 1 gra d'all, un 
grapat de fulles d'ortiga, un grapat d'avellanes 
i oli d'oliva.

5. Incorporem el pesto a les borraines i ho 
apartem del foc.

6. Preparem la beixamel escalfant la llet amb un 
polsim de nou moscada i sal, a part dissolem 2 
cullerades de farina de blat de moro en aigua 
o llet freda i quan la llet del foc comenci a 
bullir incorporem la dissolució i apartem del 
foc sense parar de remenar, Podem incorporar 
una mica de formatge a la salsa.

7. Muntarem la lasanya: posarem una capa de 
pasta per lasanya i posarem le meitat de les 
borraines, 2ª capa de pasta de lasanya, i 
aboquem el pot de samfaina, 3ª capa de pasta 
i posem la resta de les borraines, 4ª capa de 
pasta i cobrim amb la beixamel i posem 
formatge per fondre per sobre i gratinem a 
200 ºC fins que el formatge quedi cruixent. 

Temps: 1 hora

Plantes silvestres

- Ortiga (Urtica dioica)

- Borraina (Borago officinalis)

Raquel Rodríguez Ferrer



Ingredients

- 1 carbassa mitjana
- 4 patates grans
- 2 cebes
- 500 g de nyàmeres
- 500 g espigalls de bròquil
- 2 manats de flors de ravenissa
- 1/4 tassa de vinagre de poma
- 1/4 tassa d'aigua
- sal i pebre
- 1 cullerada sopera de mel
- curri

Verduretes al forn amb mostassa de ravenissa

Preparació

1. Posem un mica d'oli a la safata del forn. Hi 
afegim les patates tallades a rodanxes d' 1 cm 
de gruix, la nyàmera pelada i a rodanxes, la 
carbassa pelada i a rodanxes, la ceba tallada a 
rodanxes, afegim espècies i sal al gust i ho 
fornegem durant 20 minuts a 200ºC .

2. Mentre les verdures es fornegen preparem la 
mostassa que acompanyarà a la verdura. Per 
això posem a la batedora les flors de ravenissa 
blanca, aigua, vinagre i mel i ho batem fins a 
aconseguir una textura cremosa.

3. Quan portem 20 minuts de cocció, afegim a la 
safata del forn els espigalls de bròquil i 
tornem a afegir curri i pebre i 1/2 got d'aigua 
perquè les verdures no quedin molt 
resseques, ho coem durant 10 minuts més.

4. Servim les verdures i les acompanyem amb la 
mostassa.

Temps: 45 minuts

Plantes silvestres

- Nyàmera                              
(Helianthus tuberosus)

- Ravenissa                              
(Diplotaxis erucoides)

Raquel Rodríguez Ferrer



Ingredients

- 2 porros
- 2 carxofes
- 1 cullerada sopera d'oli d'oliva  
-  2 pessics de sal
- 6 tomàquets secs ecològics
- 3 grans d'all
- 125 ml de vi blanc
- manat d'ortigues
- 300 g arròs de l'avi Trias  
- 5 flors de malva
- 1 cullerada sopera de mantega
- 1 branqueta de julivert
- 12 – 60 g d’espàrrecs silvestres
- 1 L aprox de caldo verdures
- pebre al gust 

Arròs de bosc

Preparació

1. Netegem els porros i els tallem ben fins a mitges 
llunes. També agafem les tres dents d'all i les 
piquem ben petites. Afegim els dos ingredients en 
una cassola, més aviat plana, on prèviament 
haurem incorporat la mantega i s'haurà desfet a 
foc mig.

2. Netegem les carxofes retirant les fulles més 
exteriors i les tallem en octaus, aprofitem els troncs 
també. A continuació, ho afegim a l'olla on els 
porros i els alls estan suant, a més a més, d'una 
cullerada sopera d'oli.

3. Passats 10 minuts afegim les ortigues, netes i 
picades, els espàrrecs nets i tallats a tronquets, i el 
tomàquet sec tallat a tires. Finalment piquem el 
julivert, l'afegim a l'olla i sal-pebrem al gust. 
Deixem que tots els ingredients es vagin coent a 
foc mig i s'integrin tots els sabors durant uns 15 
minuts.

4. A continuació, incorporem els 300 g d'arròs i 
remenem fins que els grans siguin d'un color més 
aviat nacre. Un cop canviat el color afegim poc a 
poc el caldo de verdures que haurem escalfat 
prèviament en una cassola apart. Deixem coure 18 
minuts i apaguem el foc. Per últim deixem reposar 
l'arròs tapat entre 5 i 10 minuts.

5. Ja podem emplatar una bona muntanya d'arròs per 
persona i afegirem les flors de malva recent 
collides a sobre.  

Temps: 1 hora

Plantes silvestres

- Ortiga (Urtica dioica)

- Esparreguera (Asparagus acutifolius)

- Malva (Malva sylvestris)

Elena Fernández Sandiumenge



Ingredients

Per la massa:

- 225 ml d'aigua
- 50 ml d'oli oliva
- 500 g farina
- Un pessic de sal

Pel farcit:

- 600 g bledes
- 50 g panses
- 50 g pinyons
- 1 rajolí d’oli
- 1 pessic de sal

Panades de bledes silvestres

Preparació

1. Escalden les bledes.
2. Fem la massa: barregem l'aigua, l'oli i la sal 

i afegim poc a poc la farina, quan ja no 
puguem barrejar amb la cullera. Ho 
posem al marbre enfarinat i seguim 
amassant amb les mans.

3. La dividim en 6 parts i la deixem reposar 
20 min.

4. Estenem cada boleta amb el rodet i al mig 
posem unes quantes bledes, panses, 
pinyons, oli i sal.

5. Pleguem la panada primer d'un costat al 
mig i després l'altre i la posem a una 
safata de forn.

6. Escalfem el forn a 220ºC i fem la resta de 
panades. Posem un rajolí d'oli a cada 
panada.

7. Les posem al forn fins que estiguin 
daurades, si estan seques, afegim un altre 
rajolí d'oli.  

Temps: 30 minuts

Plantes silvestres

- Bledes (Beta vulgaris)

Blanca Roma Domènech



Ingredients

- 100g d'ortigues tendres
- 3 ous
- 400 g de farina
- 6 flors de boixacs
- 1 raig d'oli d'oliva  

.

Tallarines d’ortigues amb flors

Preparació

1. Collim les ortigues amb pinces i tisores (per no 
ortigar-nos) procurant agafar-ne la part més 
tendra.

2. Posem aigua a escalfar i quan bulli hi tirem les 
ortigues perquè s'escaldin, 2 minuts.

3. Quan siguin fredes (ja no piquen), amb les 
mans, separem les fulles de les tiges.

4. En un recipient adequat per a triturar, hi 
posem els ous i les ortigues i ho triturem bé. 

5. En un bol gran hi aboquem gran part de la 
farina i la barreja d'ous i ortigues. Ho remenem 
i hi anem afegint la farina fins que quedi una 
pasta consistent i que no s'enganxi.

6. Posem aquest massa a reposar a la nevera 
ben tapada, una hora.

7. Enfarinem el marbre i estenem la massa amb 
corró o amb màquina i la tallem amb un 
ganivet, un talla-pasta o un talla-pizzes.

8. Arribats a aquest punt, podem consumir-la 
immediatament o deixar-la assecar penjada i 
desar-la per més endavant. Fresca o seca cal 
bullir-la amb força aigua. El temps de cocció 
dependrà de l'assecat i del gruix, però seran 
pocs minuts. Un cop cuita la decorem amb els 
pètals de boixac i un bon raig d'oli.

Temps: 65 minuts

Plantes silvestres

- Ortiga (Urtica dioica)
- Boixac (Calendula officinalis)

Bego Esteve

1r 
premi



Ingredients

Per la salsa:

- 70 g d'ortigues fresques
- 40 g d'ametlles naturals
- 3 dents d'all
- 1/4 de tassa d'oli d'oliva verge extra
- 50 ml de llet vegetal de civada
- 1 polsim de sal

Per la pasta:

- 400 g de macarrons

Per a la decoració del plat:

- flors de malva
- flors de saüc 

Pesto d’ortigues amb macarrons

Preparació

Per la salsa:

1. Agafem les ortigues i les rentem (utilitzar guants). 
Les picarem amb la trituradora per trencar els pèls 
urticants.

2. Hi afegirem les ametlles, els alls i la sal. Ho 
picarem tot. Mica en mica hi afegirem l'oli i la llet.

3. Ens hauria de quedar una salsa amb una textura 
prou espessa. Segons el gust de cadascú hi 
podem afegir més o menys sal. També podríem 
afegir-hi alguna espècie com una mica d'alfàbrega 
seca i un polsim de pebre.

Per la pasta :

4. Bullim els macarrons durant 7 minuts.
5. Els escorrem i després els barregem amb la salsa 

d'ortigues. 

Temps: 20 minuts

Plantes silvestres

- Ortiga (Urtica dioica) 

- Flors de malva (Malva sylvestris) 

- Flors de saüc (Sambucus nigra) 

Judit Diemunsch



Ingredients

- 180 grams d'ortigues
- 1 ceba
- 4 porros
- 1 patata
- 100 g de formatge tendre
-  oli d'oliva
- sal
- 2 litres d'aigua
- formatge ratllat (opcional)
- pernil serrà (opcional) 

.

Crema d’ortigues

Preparació

1. Collim les ortigues amb l'ajuda d'uns guants i 
les deixem reposar entre 6 i 24 hores.

2. Per a la preparació del plat utilitzarem només 
les fulles de les ortigues, per tant, cal treure'n 
les tiges més grans.

3. Netegem bé les fulles de les ortigues i totes 
les hortalisses.

4. Tallem a trossets els porros, la ceba i la patata 
i els sofregim amb un raig d'oli durant 2 
minuts.

5. Afegim al sofregit les ortigues, 2 l d'aigua i 3 
pessics de sal, i ho portem a ebullició. Cal 
deixar-ho bullir durant 12 - 15 minuts.

6. Triturem tots els ingredients i hi afegim el 
formatge tendre. Acabem de triturar la crema 
amb el formatge ja incorporat.

7. Emplatem i complementem la crema al nostre 
gust hi afegim formatge ratllat i/o pernil serrà.

Temps: 20 minuts

Plantes silvestres

- Ortiga (Urtica dioica)

Meritxell Tardà



POSTRES 



Ingredients

Per la base dels pastissets:

- 125 g de farina de castanya del Bierzo 
- 50 g d'aglans crus de Collserola
- 65 g de mantega eco
- 1 ou eco

Per al farcit dels pastissets:

- 350 g de boniato cuit al forn
- 2 ous eco
- 150 g de crema d'ametlles + 50 g de 

sucre (es pot substituir tot per 150 g de 
llet condensada)

- Espècies: canyella, gingebre molt, 
vainilla...

Per a la mermelada de cireretes d'arboç: 

- 200 g de cireretes d'arboç de Collserola
- 60 g de sucre 
- 2 rajolins de suc de llimona
- 1 cul de got d'aigua

.

Pastissets de boniato amb aglans i cireretes 
d'arboç de Collserola

Preparació

Per la base dels pastissets:

1. Pelar els aglans i, si es vol, remullar-los per reduir 
l'àcid tànic. 

2. Posteriorment, torrar-los a la paella o al forn.
3. En un processador d'aliments, triturar els aglans 

torrats. Traspassar-los a un recipient i afegir-hi la 
farina de castanya i la mantega freda. Desfer la 
mantega amb els dits amassant-la bé amb les 
mans fins a que no quedin grumolls.

4. Un cop la mantega està integrada, afegir l'ou i 
tornar a amassar amb les mans fins a tenir una 
massa consistent i no massa humida.

5. Engreixar 4 motlles tipus 'tartaleta' d'uns 10-12 cm 
de diàmetre cadascun i estendre la massa per les 
bases i els laterals de cada motlle.

6. Coure les bases dels pastissets al forn durant 7 
minuts a 150ºC, amb escalfor per baix i per dalt.

Per al farcit dels pastissets:

7. Triturar tots els ingredients del farcit fins que quedi 
una massa cremosa. Abocar-la sobre les bases 
dels pastissets. Fornejar els pastissets 30-40 
minuts a 150ºC.

Per a la mermelada de cireretes d'arboç:

8. Posar les cireretes d'arboç en una cassola amb els 
rajolins de llimona, el sucre i l'aigua. Coure a foc 
baix durant uns 40 minuts. 

Temps: 30 minuts

Plantes silvestres

- Aglans (Quercus ilex)

- Cirereta d’arboç (Arbutus unedo)

Carlota de Otto

1r 
premi



Ingredients

- 4 remolatxes
- 250 g farina d'arròs sense gluten
- 3 ous
- 10 g llevat
- 60 g oli
- 40 g panela
- 2 g sal
- pipes de gira-sol i de carbassa

Pa de pessic de remolatxa

Preparació

1. En un recipient es posa la farina. 
2. En un altre recipient es baten 3 ous que 

afegim al recipient amb la farina junt amb el 
llevat, l'oli, la sal i la panela. 

3. Es va removent amb molta cura obtenint una 
massa més compacta. 

4. Tot seguit, es trituren les 4 remolatxes bullides 
prèviament. 

5. Quan tenim les remolatxes amb un estat més 
líquid com si fos un batut l'afegim al recipient 
que conté tots els ingredients a punt per 
barrejar-se. 

6. Es va removent amb el conjunt d'ingredients 
per obtenir una textura idònia per posar al forn 
a 180ºC durant 45 minuts aproximadament en 
posició de calor superior i inferior. 

7. Quan queden uns 10 minuts per tenir el pastís 
a punt decorem amb pipes de gira-sol i de 
carbassa la superficie del pa de pessic.  

Temps: 1 h

Plantes silvestres

    --

Leila



Ingredients

- 0,680 mL llet de vaca 
- 12 g ratlladura de llimona 
- 92 g de sucre 
- 33 g de farina de blat 
- 5 rovells 
- 5 g marialluïsa fresca o 

deshidratada

.

Crema catalana de marialluïsa 

Preparació

1. En un cassó, introduir la llet i fer-la arrencar al 
bull amb la marialluïsa i la llimona.

2. Apartar del foc i deixar reposar durant 30 
minuts, amb el cassó tapat.

3. Colar la llet i dividir-la en dues parts.
4. Introduir una de les parts al cassó i afegir la 

farina i el sucre, i remenar. Continuar remenant 
fins que arrenqui al bull.

5. Un cop arrenqui al bull, apartar del foc i 
incorporar la resta de la llet. Tornar a posar-ho 
a coure a foc baix i afegir els rovells, remenar 
fins que la mescla no arribi a bullir fort (80ºC).

6. Colar la mescla i col·locar-la en recipients 
individuals. Introduir els recipients a la nevera i 
deixa-ho reposar fins aconseguir una textura 
suau.

Temps: 1h 45 min

Plantes silvestres

- Marialluïsa (Aloysia citrodora)

Gemma Prats Bacardit



Ingredients

- 1 L de suc de taronja 
- 1 taronja pelada i a trossos 

menuts i plans
- 5 umbel·les o flors d’aleixandrí
- 1 cullerada sopera de sucre 
- 4 g d’agar-agar

Gelatina d’aleixandrí i taronja

Preparació

1. Trinxem les parts de l’aleixandrí ben 
menudes, com si féssim un pesto.

2. Les barregem amb el suc de taronja i el 
sucre, i ho posem al foc, amb l’agar-agar.

3. Ho deixem bullir 3-4 minuts, remenant 
sovint.

4. Al final hi tirem els trossos de taronja i ho 
aboquem en motlles individuals o en una 
safata plana. 

5. Procurar que la barreja dipositada no 
tingui més de 2 cm d’alçada.

6. Ho deixem refredar i ho guardem a la 
nevera perquè es qualli millor. 

Temps: 10 minuts

Plantes silvestres

- Alexandrí                          
(Smyrnium olusatrum)

Montserrat Enrich



Ingredients

- 3 ous
- ½ tassa de sucre
- 1 tassa de coco ratllat
- 1 tassa d’oli de gira-sol
- 1 tassa de llet (pot ser vegetal)
- 3 tasses de flocs de civada
- 1 tassa de farina de pisana
- 1 cullereta de bicarbonat 
- ½ cullereta de sal
- 3 cullerades de farigola
- 1 pumy de panses
- 3 cullerades de farina de garrofa
- 50 g de xocolata trossejada

Galetes de civada i pisana

Preparació

1. Bat els 3 ous amb el sucre, i l’oli.
2. Afegeix el coco ratllat, els flocs de civada, sal i 

bicarbonat. 
3. Arribat aquest punt divideix la massa en dos 

bols i prepara 2 tipus de galetes, unes de 
farigola i panses, i les altres de garrofa i 
xocolata.

4. Un cop barrejat tots els ingredients 
col.loquem amb l'ajuda d'una cullera la massa  
sobre paper del forn i fornegem durant  20 
minuts a  180 ºC.

Temps: 30 minuts

Plantes silvestres

- Farigola (Thymus vulgaris)

- Garrofer (Ceratonia siliqua)

Raquel Rodríguez Ferrer



Ingredients

- 1 vas de pètals de violeta
- ¾ parts del mateix vas de sucre
- 1 vas d'aigua 
- suc de ½ llimona

.

Melmelada de violetes

Preparació

1. Barrejar tots els ingredients a la cassola i 
escalfar a foc viu fins que comenci a bullir. 

2. Abaixar el foc i deixar que es vagi fent , 
remenant de tant en tant, fins que quedi 
com un almívar una mica espès. 

3. Després d'uns 30 min. ja estarà a punt 
(quan es refreda queda més espès). 

4. Posar la melmelada en un pot de vidre 
amb tancament hermètic i capgirar 
l'envàs. 

5. Un cop freda, conservar a la nevera.

Temps: 30 minuts

Plantes silvestres

- Violeta (Viola odorata)

Ariadna Torres



Ingredients

- 100 g de farina 
- 50 g de panela ecològica 
- 50 g de mantega 
- 2 ous 
- 100 g de xocolata per a postres 
- 30 g de flors de farigola 
- 2 g de llevat, opcional 
- 1 g d'oli d'oliva

.

Timoletes

Preparació

1. En primer lloc agafem els 50 g de mantega i la 
deixem fora la nevera. En el moment en que la 
mantega tingui una textura pomada ja podem 
començar la recepta. No és recomanable 
escalfar-la al microones. 

2. Posem la mantega pomada en un bol i afegim la 
panela; utilitzant unes varetes o forquilla, barregem 
els dos ingredients amb paciència. 

3. En un altre recipient, trenquem els ous i els batem. 
Un cop ben batuts els afegim a la mantega i el 
sucre i remenem amb les varetes fins que els tres 
ingredients s'integrin entre ells. 

4. A continuació incorporem la farina i el llevat (que 
prèviament haurem barrejat) amb els altres 
ingredients. Cal incorporar-ho poc a poc i remenar 
de manera continuada per evitar grumolls. Seguim 
remenant fins a tenir una pasta homogènia. 

5. Un cop obtenim una pasta cremosa de color marró 
fosc és el moment d'afegir les flors de farigola 
(també poden ser fulletes verdes) i la xocolata 
trencada a petits trossets (la mida depèn del gust 
de cadascú). Barregem perquè quedin tots els 
ingredients integrats.

6. Finalment encenem el forn a 200ºC i deixem que 
s'escalfi. Aprofitem per agafar una safata de forn i 
escampem mica d'oli d'oliva per evitar que les 
galetes s'enganxin. Amb l'ajuda d'una cullera 
sopera anem posant la massa en fileres dins la 
safata. Personalment m'agrada que quedin de 
forma irregular. Cal separar cada "muntanyeta" de 
massa 3 dits aproximadament ja que al fornejar-les 
creixen. Posem la safata el forn durant 12 minuts. 

Temps: 30 minuts

Plantes silvestres

- Farigola (Thymus vulgaris)

Elena Fernández Sandiumenge

2n 
premi


