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Blet blanc
Bet o “cenizo”

Chenopodium album

Al poble uns senyors els menjaven com a verdura, 
com si fossin espinacs, i els trobaven ben bons. Ara 
hi ha molta gent que en torna a menjar.

Paquita Oliva

“

KCa
POTASSICALCI

Les fulles fresques són una bona font de fibra (> 6 g / 100 g). 
Presenten un elevat contingut en K, Ca, Mg i Fe; i també 
en vitamina C, mentre que els continguts en Na són molt 
baixos. Tenen concentracions elevades en nitrats i oxalats, 
similars als espinacs, i molt variables en funció de les con-
dicions de cultiu. Les llavors presenten un contingut nutri-
cional equivalent a les de la quinoa (Chenopodium quinoa). 
Són riques en proteïnes, lípids, carbohidrats i minerals. 
A més, presenten un contingut d’anti nutrients inferior al 
de la quinoa, i per tant són un aliment molt recomanable.

Sembrarem entre abril i juny, i tot i que vol sòls llaurats o 
lliures de vegetació no cal una llaurada profunda, és sufi-
cient amb una passada que trenqui la crosta superficial. Si-
tuarem les llavors a menys d’un cm de profunditat, i amb 
un marc de plantació òptim de 20 x 20 cm. Si volem con-
sumir-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 2,5 metres, i quan 
són joves rebroten amb molta facilitat des de la base de 
la tija. Per tal que la recol·lecció de les llavors sigui viable 
s’està treballat en la seva mecanització. Deixant fructificar 
alguns individus, la gran quantitat de llavor produïda serà 
suficient per perpetuar el cultiu. Si el sòl està llaurat o lliu-
re 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

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

Forma de consum: Preferentment 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 és recomanable el reg. Per 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 1.400 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 de les ciutats.

+ VITAMINA C

+ 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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Clotxa de blets Nyoquis de blets

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

20” 60”Dificultat mitjana Dificultat mitjana

Un pa de pagès de mig, 500 g de tomàquets madurs, 2 arengades, 1/2 cabeça 
d’alls, 250 g de blets i oli d’oliva.

2 patates grosses (aprox. 400 g), 300 g de blets, farina, oli d’oliva, sal, pebre i 
formatge curat.

El primer que fem és posar els tomàquets i la cabeça d’alls en una cassoleta o 
safata i els escalivem al forn. Alhora, saltegem els blets en una paella i fregim 
les arengades en una altra paella amb una mica d’oli calent. Quan estiguin fre-
gides les esmicolem. Un cop escalivats els tomàquets i els alls, els retirem del 
foc i els pelem. També és bo aixafar una mica els alls. Ara ja tenim els quatre 
ingredients del farcit a punt i els podem barrejar.
 
Obrim el pa de pagès per la part superior i en traiem la molla. Aleshores ja 
el podem farcir amb els tomàquets, els alls una mica aixafats, els blets, i amb 
l’arengada esmicolada. Finalment hi tirem un bon raig d’oli, us recomanem 
utilitzar el de fregir les arengades, ho barregem bé, i ho cobrim amb la mateixa 
molla de pa. Si volem fer-ho en porcions individuals, enlloc d’un pa de pagès 
de mig podem utilitzar llonguets.

Primer de tot hem de bullir les patates i deixar-les refredar. Mentrestant en 
una paella ofeguem els blets amb un rajolí d’oli i una mica de sal. Aleshores 
amb l’ajuda d’una batedora barregem i triturem les patates amb els blets, fins 
a obtenir una massa homogènia. Hi anem afegint la farina gradualment men-
tre barregem, fins que obtinguem una massa emmotllable que ja no se’ns en-
ganxi a les mans. Un cop feta la massa, anem fent cilindres d’aproximadament 
un cm de diàmetre i els tallem a trossos d’uns dos cm de llarg. Finalment amb 
una forquilla els podem marcar una mica perquè agafin la forma dels nyoquis 
tradicionals. Un cop fets els deixem reposar uns 15 - 20 minuts sobre una safa-
ta que haurem empolsimat amb farina. Transcorregut aquest temps, posem 
aigua a bullir i hi incorporem els nyoquis. Quan floten ja els podem retirar de 
l’aigua, ja que significa que són cuits (temps de cocció inferior a cinc minuts).
 
Per servir el plat, amanim els nyoquis amb un raig d’oli, una mica de pebre i 
formatge curat ratllat.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Les fulles podrien ser definides com a espinacs d’estiu. De gust suau, tot i que 
una mica més intens que els espinacs, es poden bullir, escaldar, ofegar i fregir, 
i combinen bé amb cereals (incloent pa, pasta i farina), ous, làctics i llegums, 
de tal manera que el ventall de possibilitats que ofereixen és molt ampli. Tant 
per l’aspecte com pel gust i la textura agradaran, molt, a tothom a qui agra-
din els espinacs. Les llavors cal preparar-les com si fos quinoa, però amb un 
temps de cocció de tan sols 10 minuts.

Perfil  sensorial

Gust i textura:

Gust i textura:

Fibrosa Seca

Amarg Salat
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

fulla

Cruixent Granulosa + + + + + + + + + +
Intensitat del gust

llavor

Dolç Seca


