
Cirera de pastor
Arboç, arbocer, cirerer de llop o llipoter

Arbutus unedo

A l’època dels bolets, quan anàvem pels bosc sem-
pre menjàvem cireretes de pastor, i  ara es veu que 
en fan melmelada i tot.

Rita Valls

“
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POTASSICALCI

Aquest fruit és una molt bona font d’antioxidants. 
Presenta una elevada concentració de Vitamina C i so-
bretot de Vitamina E. També conté àcids grassos poliin-
saturats, com l’àcid α-linolènic (precursor dels Omega-3) 
i l’àcid linoleic (precursor dels Omega-6). Té una elevada 
concentració de carbohidrats (més de 90g/100g), sobretot 
fructosa i  polisacàrids, com la cel·lulosa i el midó. És una 
bona font de fibra (> 6 g/100 g). En relació amb els mine-
rals, és rica en Ca, K, Mg, Na i P.

La germinació de les llavors és baixa, ja que han de passar 
a través del tracte digestiu d’un animal frugívor (mamífer 
o ocell) per poder germinar. Podem fer que augmenti si 
utilitzem àcid gibberèl·lic, o bé, mitjançant una estratifi-
cació de les llavors que aconseguirem col·locant-les entre 
2 i 3 mesos a una temperatura d’entre 4 i 9 ºC. La sembra 
es realitzarà en alvèols forestals i a l’any següent, entre la 
tardor i l’hivern, realitzarem la plantació en l’indret defi-
nitiu. Cal escollir sòls preferentment forestals, amb una 
fertilitat entre moderada i baixa (no adobarem, almenys, 
durant els primers anys de cultiu), i indrets sempre ben 
assolellats. Es recomana un marc de plantació de 2 x 2 m 
on, entre individu i individu, podem incorporar altres 
espècies que requereixen condicions ambientals similars, 
com el romaní (Rosmarinus officinalis) o l’esparreguera 
(Asapragus acutifolius), entre d’altres. El principal hàndi-
cap és que han de passar al voltant de 10 anys perquè el 
cultiu entri en producció. Una alternativa és la gestió de 
les zones forestals on la cirera de pastor ja és present de 
tal forma que s’afavoreixi aquesta espècie i se’n faciliti 
l’aprofitament.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fruit, ben madur.

Forma de consum: Tant crua com cuita.

Tipologia de cultiu: Perenne, és un arbust d’elevada longevitat.

Necessitat de reg: No, 
està perfectament adaptat als ambients mediterranis.

On la podem trobar: És molt abundant en màquies (comunitats ar-
bustives) i alzinars de les zones mediterrànies. Us serà molt fàcil de trobar 
en zones forestals del litoral i prelitoral, entre el nivell del mar i els 1200 m 
d’altitud.

+ ANTIOXIDANTS

+ CARBOHIDRATS

Moment de plantació

Època de recol·lecció de les 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



Melmelada de cirera de pastor Clafotís de cireres de pastor i mistela

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

90” 40”Dificultat mitjana Dificultat baixa

1 kg de cireres de pastor, 300 g de sucre, el suc d’una llimona, 1 poma i 300 ml 
d’aigua.

600 g de cireres de pastor, 4 ous, 200 ml de llet, 100 g de farina d’espelta, 60 g 
de sucre en pols, 100 ml de mistela o moscatell i una mica de sal.

En primer lloc, i sempre que tinguem temps, el dia abans de fer la melmelada 
deixarem macerant les cireres de pastor amb el sucre i el suc de la llimona, per 
tal que es vagin estovant. Si no tenim temps, podem obviar aquest pas.
 
Posem tots els ingredients en una cassola, també la poma tallada a trossets, i 
ho fem coure, a foc lent, durant 30 minuts des que comenci a bullir. Durant la 
cocció hem d’anar remenant per tal que no s’enganxi.

Just en acabar la cocció, ho triturem amb la batedora i passem la melmelada 
per un colador fi per tal d’eliminar-ne les llavors. Recomanem que ho feu 
quan encara sigui calenta, ja que us serà més fàcil.
 
Posem la melmelada resultant en pots de vidre, als quals apliquem el bany 
maria per tal de garantir-ne la conservació, i ja podem gaudir d’una melme-
lada deliciosa!

Rentem les cireres de pastor i les disposem sobre el motlle, que prèviament 
hem untat amb mantega (o cobert amb paper de forn). Les hem de posar ben 
atapeïdes, pràcticament que es toquin les unes amb les altres, ja que, preci-
sament, el terme clafotís prové del verb occità “clafir”, que significa “omplir 
atapeïdament”.

En un bol, hi barregem la farina, el sucre i la sal. Remenem bé, hi afegim els 
ous i, quan hi estiguin ben incorporats, afegim la llet i la mistela. Aboquem 
la massa al motlle on ja hem disposat les cireres de pastor, que han de quedar 
lleugerament cobertes per la massa.

Només ens queda introduir-ho al forn, preescalfat a 210ºC durant 10 minuts, i 
després el deixem 20 minuts més a 180ºC. És un pastís que es pot menjar tant 
fred com calent.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Per al consum en fresc escollirem els fruits més madurs, amb una consistència 
tova i una textura molt menys granulosa que aquells que encara han d’acabar 
de madurar. En canvi, si seguiu una recepta on calgui cocció, n’hi haurà prou 
amb què els fruits siguin ben vermells, encara que la seva consistència encara 
sigui ferma. Finalment, en els casos en què els fruits s’hagin de triturar, com 
per exemple a l’hora de fer melmelada, és recomanable passar-ho tot per un 
colador fi que permetrà eliminar-ne les llavors. 

El canvi en la textura i consistència es deu a la fermentació de part dels carbo-
hidrats, fet que provoca l’acumulació de petites quantitats d’alcohol a l’inte-
rior dels fruits més madurs.

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Granulosa Tova

Dolç Astringent
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

fruit cru


