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Blet Negre
Bleit o blet verd

Amaranthus retroflexus

El meu padrí deia que durant la guerra s’ho menjaven 
com a bledes, i mira, ara ho ofereixen als restaurants 
i tot, com a espinacs d’estiu.

Júlia Solé

“

Part emprada: Fulles i llavors 
(tot i que la recol·lecció manual de les llavors és complexa).

Forma de consum: Cuita.

Tipologia de cultiu: Anual.

Necessitat de reg: Tot i que l’espècie està adaptada a viure en ambients 
secs, si volem consumir-ne les fulles el reg és recomanable. Per a l’obtenció de 
llavors en general el reg no serà necessari.

On la podem trobar: Molt abundant arreu del país, des del nivell del 
mar fins als 1.200 m d’altitud. Està clarament associada a les zones agríco-
les, ja que necessita sòls rics en nutrients (principalment nitrogen) i lliures 
de vegetació en el moment de la germinació. Per això és tan abundant als 
camps de cereals, on apareix després de la sega, i als horts, però també als 
femers i als escocells dels arbres a les ciutats.

KMg
POTASSIMAGNESI

Les fulles fresques presenten concentracions elevades de 
nitrats i oxalats, però inferiors a les dels espinacs, i molt 
variables en funció de les condicions de cultiu. També pre-
senten una elevada concentració del flavonoide rutina, que 
juntament amb els terpens, li atorguen certa capacitat an-
tioxidant. En relació als minerals són riques en Mg i K.

Manquen dades fiables sobre la composició nutricional 
de les llavors. No obstant, el gènere Amaranthus presen-
ta, en general, llavors amb un alt component lipídic i vi-
tamines liposolubles com el tocoferol.

Sembrarem entre abril i juny, i tot i que vol sòls llaurats o 
lliures de vegetació no cal una llaurada profunda, és su-
ficient amb una passada que trenqui la crosta superficial. 
Situarem les llavors a menys d’un cm de profunditat, i 
amb un marc de plantació òptim de 20 x 20 cm. Si volem 
consumir-ne les fulles és recomanable escollir un indret 
amb bona disponibilitat hídrica, ja que així aconseguirem 
que siguin més grans i tendres. Per contra, si l’interès són 
les llavors la manca de reg no ha de suposar un problema. 
Els individus arriben a alçades de fins a 2 metres, i quan 
són joves rebroten amb facilitat des de la base de la tija. 
Per tal que la recol·lecció de les llavors sigui viable s’està 
treballant en la seva mecanització. Deixant fructificar al-
guns individus, la gran quantitat de llavor produïda serà 
suficient per perpetuar el cultiu. Si el sòl està llaurat o 
lliure de vegetació cap a finals de primavera no caldrà ni 
tan sols sembrar.

Cal emprar sempre una fertilització orgànica (compost o 
fem), gràcies a la qual l’alliberació de nutrients és més len-
ta i es produeix una menor acumulació de N a les fulles.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

+ ANTIOXIDANTS

+ NITRATS I OXALATS

Moment de plantació

Època de recol·lecció dels elements de propagació (llavors)

Època de recol·lecció de la part útil

gen marçfebr abr maig juny jul ag set oct nov des

gen marçfebr abr maig juny jul ag set oct nov des

gen marçfebr abr maig juny jul ag set oct nov des

Llavors

Fulles
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Pizza de blet negre

Ingredients

Preparació

1h45” Dificultat mitjana

Per fer la massa: 250 g de farina de blat de força, 6 ml d’oli, 140 ml d’aigua freda, 
un polsim de sal i 4 g de llevat fresc. Per fer la pizza: 1 bol de fulles d’amarant, 
2 cebes, 3 tomàquets pel sofregit i 1 per posar a rodanxes, formatge de cabra, 
pebrot vermell, mozzarella, tàperes i orenga (Origanum vulgare).

Per fer la massa, posem en un bol la farina, reservant-ne 4 cullerades, i hi fem 
un forat al mig per posar-hi el llevat dissolt en l’aigua. Batem bé amb una cu-
llera de fusta i hi afegim l’oli i la sal. Traiem la massa del bol, la posem sobre 
el marbre on prèviament hi hem posat farina, i comencem a treballar-la amb 
les mans, perquè quedi elàstica i homogènia. Afegim farina mica en mica, fins 
que la massa no quedi enganxosa. Fem una bola, i la deixem reposar al bol du-
rant 45’– 1h tapada amb un drap. Quan la pressionem amb un dit i recupera 
la posició original, vol dir que ja està llesta.

Mentrestant, sofregim el tomàquet i la ceba a la paella. Escaldem durant un minut 
les fulles d’amarant, tot i que emprar-les fresques també és una opció ja que es cou-
ran al forn. Preparem la massa de la pizza i hi posem amb aquest ordre el sofregit, el 
pebrot tallat, el tomàquet a rodanxes, les fulles d’amarant, les tàperes, el formatge de 
cabra, l’orenga i la mozzarella. Ho deixem coure al forn durant 15 minuts a 180 Cº.

Les llavors són altament cruixents, amb un gust que recorda els fruits secs 
torrats. Es poden fer servir com les llavors d’amarant (corresponents a altres 
espècies del mateix gènere) que venen als comerços, i s’està estudiant la pos-
sibilitat de mecanitzar-ne la recol·lecció.

Perfil  sensorial

Cruixent Fibrosa

Amarg Seca
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

fulla

Canelons de blet negre

Ingredients

Preparació

35”

Un bon manat de fulles de blet negre, un paquet de pasta per canelons (llevat 
que us animeu a fer-la vosaltres), un grapat de panses, una cullerada de man-
tega,  dues cullerades de farina, mig litre de llet, formatge ratllat, sal i pebre.

El primer que hem de fer, és desfer la mantega a foc lent en una cassola. Quan ja 
és ben líquida hi afegim la farina, i remenem bé. Quan és cuita hi afegim la llet 
i salpebrem al nostre gust. Deixem la beixamel a foc lent, fent xup-xup, perquè 
vagi espessint, i vigilem que no s’enganxi.

Paral·lelament, en una paella amb un raig d’oli saltegem les fulles de blet. Quan 
les fulles són cuites i la beixamel espessa, separem part d’aquesta i la barregem 
amb els blets. A continuació, hi afegim les panses i ja tenim el farcit a punt. 

Remullem les plaques de pasta uns 10 minuts en aigua calenta. Col·loquem un 
parell de cullerades de farcit sobre cada placa i l’enrotllem. Anem posant tots els 
canelons dins una safata de forn amb un raig de llet o beixamel al fons. Quan ja 
sigui plena, cobrim els canelons amb la beixamel restant i hi posem una capa de 
formatge ratllat. Ara ja només cal posar-los al forn a uns 200 °C fins que estiguin 
ben gratinats. 

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Les fulles de blet negre tenen un gran interès si volem que el gust de la planta 
sigui més intens i evident que si utilitzéssim espinacs. És garantia d’èxit en 
canelons, lasanyes, plats de pasta, i fins i tot truites. Per contra, la textura més 
aviat seca de les fulles fa que no sigui l’espècie més adequada per fer bullida 
com a verdura. A nivell decoratiu, els nervis del revers de la fulla adquireixen 
un color platejat amb la cocció, evident sobretot si en fem xips o pizzes. Quan 
la coem al forn és important afegir oli per ressaltar el color i el gust.

Dificultat mitjana

Gust i textura


