
Bleda silvestre
Bleda o bledera

Beta vulgaris subsp. vulgaris

De bledes, no en plantem mai, recollim les dels mar-
ges que són més gustoses. Bullides amb patata o 
amb truita, són de lo millor que hi ha.

Josep Puigpinós

“
Podem sembrar-la directament o bé fer-ne planter i des-
prés trasplantar-la, sempre situant les llavors a un cm de 
profunditat. El marc de plantació recomanat és de 40 x 
40 cm. És força tolerant a la salinitat i requereix ambients 
amb una elevada fertilitat, atès el seu caràcter nitròfil. Per 
adobar, convé que utilitzem fems (d’alliberació lenta) i no 
adobs químics (d’alliberació ràpida), ja que així s’evita  
una sobreacumulació de N a les fulles. Després del pri-
mer any de cultiu, és important que deixem espigar una 
de cada cinc bledes, ja que les llavors produïdes germina-
ran al llarg de la tardor i primavera. Així, tindrem bledes 
silvestres any rere any sense que les haguem de plantar. 
Sí que serà important que després de la disseminació de 
les llavors,  seguem la vegetació de la zona per tal d’evitar 
la competència en alçada i afavorir la germinació i esta-
bliment de nous individus.

FeK
FERROPOTASSI

La fulla i penca de bleda és una bona font de fibra (> 3 
g/100 g) i de Vitamina C, Vitamina B9 (àcid fòlic) i caro-
tenoides. És rica en K, Fe, Mg i Ca. Les persones amb pro-
blemes de càlculs renals han de moderar-ne el consum, ja 
que conté nivells alts d’àcid oxàlic. Cal tenir en compte 
que si es consumeixen bullides, la major part de l’àcid 
oxàlic s’elimina amb l’aigua de cocció.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fulla, 
tant la part verda (el limbe) com la part blanca (la penca).

Forma de consum: Cuita.

Tipologia de cultiu: Anual, 
tot i que alguns individus poden viure un parell d’anys.

Necessitat de reg: El seu cicle coincideix amb els períodes de l’any 
amb major disponibilitat hídrica i, per tant, el reg en general no és necessa-
ri, si bé pot ser recomanable en ocasions puntuals.

On la podem trobar: Molt abundant en vores de camins, marges 
d’horts i zones amb intervenció humana, com solars o descampats d’arreu 
del país. Li agraden els sòls rics en nutrients i tolera una certa salinitat (si bé 
cal no confondre-la amb Beta vulgaris subsp. maritima, típica de sòls salins i 
que, tot i que és comestible, presenta unes fulles molt més petites).

+ FIBRA

+ VITAMINES

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



Bunyols de bleda silvestre Crema de bledes silvestres amb tempura 
de penques de bleda silvestre

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

30” 25”Dificultat baixa Dificultat baixa

300 g bledes silvestres, 2 ous, 80 g de farina de blat, 40 g de farina de blat de 
moro, 250 g mató, oli d’oliva, sal i pebre.

1 kg de bledes silvestres, 1 ceba mitjana, 4 alls, 1 patata, farina, cervesa, sal, 
pebre, oli d’oliva.

En primer lloc, escaldem les bledes durant 3 o 4 minuts fins que siguin ben 
tendres. Les retirem del foc i les escorrem bé. En un bol, batem els ous amb les 
farines i el mató. Un cop escorregudes les bledes i fredes, les tallem a trossets 
i les afegim al bol. Barregem bé fins a obtenir una massa més o menys homo-
gènia. Ho amanim al gust amb sal, pebre i un raig d’oli, i ho deixem reposar 
almenys durant 15 minuts.
 
Amb l’ajuda d’un parell de culleres o directament amb les mans, fem petites 
boles i les fregim en oli d’oliva ben calent fins que siguin rosses. Un cop cui-
tes, les traiem del foc, eliminen l’excés d’oli i ja tenim els bunyols llestos per 
menjar.
 
La recepta també es pot fer amb bledes cultivades, si bé en general tenen un 
gust menys intens que les silvestres.

Tallem la ceba i els alls ben petits i ho daurem en una olla. A continuació, hi 
afegim la patata tallada i les bledes silvestres (de les quals, prèviament, n’hau-
rem reservat algunes penques) i ho cobrim d’aigua per tal que es cogui, a foc 
fort. Salpebrem al gust i, un cop cuit, ho triturem.

Per la tempura, agafem les penques de les bledes reservades abans i les ta-
llem longitudinalment de tal forma que ens quedin tires llargues i de mig cm 
d’amplada. Amb aigua ben freda, la farina i una mica de cervesa per donar 
una textura més esponjosa, preparem la massa de la tempura. Submergim les 
penques a la massa i les fregim en una paella amb oli d’oliva ben calent.

I ja podem emplatar, servint la crema coronada amb la tempura. Si tenim al-
tres verdures o plantes silvestres, també podem diversificar la tempura amb 
què acompanyem la crema.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Quan utilitzem la bleda silvestre, és important tenir en compte que es consu-
meix tant la part verda de la fulla com també la penca, en general, més petita 
que en les bledes cultivades. Un altre fet cabdal és ser conscients que la bleda 
pot ser consumida de moltes formes diferents i que les bledes bullides amb 
patates només són una de les moltes opcions. Proveu, per exemple, de salte-
jar-les directament i de fer-ne truita o croquetes. Combinen molt bé amb ceba 
i també amb formatge, ingredients que en potencien el gust. 

Tot i ser una verdura de gust suau, les bledes silvestres presenten un gust més 
intens que el de les cultivades, tant la penca com la part verda de la fulla. 

Perfil  sensorial

Gust: Amarg Àcid
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

Textura: Carnosa Tova

fulla i penca cuites


