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Enciam de tronc
Masteguera o xicoia

Chondrilla juncea

Surten als camps, sobretot després de llaurar, són 
molt tendretes, dolces i bones. És la millor amanida 
que hi ha, millor que l’enciam i tot.

Núria Capdevila

“

KCa
POTASSICALCI

Les seves fulles fresques presenten una concentració ele-
vada de carbohidrats i és una font molt interessant de fi-
bra dietètica (7,7 g / 100 g). Presenten també una elevada 
concentració d’àcid α-linoleic i àcid fòlic (vitamina B9). 
En referència als minerals tenen un alt contingut en K i 
Ca. Presenten també una molt bona relació oxalats/Ca, 
fet que afavoreix la capacitat d’assimilació del Ca. També 
és una bona font de microelements com Cu, Fe, Mn i Zn. 
En canvi, té una concentració baixa de Na.

Es tracta d’un cas particular, ja que tot i ser una espècie 
perenne el més adequat és recollir els individus joves que 
han germinat en un espai llaurat. La llaurada afavoreix la 
germinació de les llavors i l’establiment dels individus, i 
sobretot, fa que s’incrementi la qualitat de la roseta basal, 
que és més gran i més tendra. Per tant, llaurarem l’es-
pai on ens interessa cultivar-la i sembrarem les llavors, 
o bé a finals d’estiu o bé a finals d’hivern, situant-les a 
menys d’un cm de profunditat i amb un marc de plan-
tació de 10 x 10 cm.  Una estratègia interessant si volem 
disposar d’enciam de tronc any rere any sense haver de 
sembrar-lo, és deixar créixer i fructificar, als laterals de 
la zona sembrada, dues fileres d’individus separades 
aproximadament un metre entre elles. Aquests individus 
produiran, any rere any, un gran nombre de llavors que 
cauran a l’espai situat entre elles, el qual només haurem 
de llaurar superficialment cap a mitjans d’agost i/o finals 
de gener per tal que hi germinin un gran nombre d’indi-
vidus i puguem fer una bona collita sense haver de sem-
brar. Podem adobar regularment amb fem, com si fos un 
camp de cereals.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Roseta de fulles basals, 
quan són tendres, abans que la planta comenci a formar la tija.

Forma de consum: Crua. 
No és que no es pugui menjar cuita, però perd tota la seva gràcia.

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: No, està perfectament adaptada a la sequera.

On la podem trobar: Es tracta d’una espècie abundant arreu del país, 
especialment en ambients mediterranis, fins als 1.200 m d’alçada. Presenta 
una gran resistència a la sequera i per això es troba amb facilitat en camps 
d’oliveres, ametllers, vinya o cereals. També creix en erms i vores de ca-
mins, i en menor mesura als horts.

+ ÀCID α-LINOLEIC

+ ÀCID FÒLIC

Moment de plantació

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

Època de recol·lecció de la part útil (fulles)

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
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Torrada de xicoies Empedrat amb enciam de tronc

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

8” 15”Dificultat baixa Dificultat baixa

Un bol de xicoies, una llesca de pa de pagès torrat, tomacó de sucar pa, alls, oli, 
i formatge curat.

Un bol d’enciam de tronc, 500 g de mongetes blanques cuites, 2 ous, 1 poma, 
olives negres, oli d’oliva, sal, pebre, orenga (Origanum vulgare) i fulles i pètals 
de rosella (Papaver rhoeas).

Un cop collim les xicoies és important mantenir-les a la nevera i tancades en 
un recipient que eviti que es panseixin. D’aquesta manera les podem conser-
var en bon estat durant almenys una setmana, mentre que sinó en poques 
hores es pansirien. En tractar-se d’una roseta basal, i créixer per tant arran 
de terra, és habitual que les fulles inferiors estiguin esgrogueïdes o tacades a 
causa del contacte amb la humitat del sòl, i per tant convindrà triar-les abans 
de fer-les servir. És interessant, sempre que puguem, mantenir l’estructura 
de roseta basal, és a dir, no separar les fulles una a una sinó deixar-les totes 
unides tal i com les hem collit.

A partir d’aquí la preparació és molt simple. Torrem la llesca de pa, la suquem 
amb tomàquet, i hi repartim les xicoies per sobre. A continuació daurem uns 
quants alls laminats en una paella, els quals afegirem a sobre la torrada amb 
les xicoies. Completem la torrada amb encenalls de formatge curat i l’amanim 
amb un raig d’oli.

Us presentem una versió silvestre d’aquest plat tan típic a les terres catalanes. 
Primer de tot, si no utilitzem mongetes ja cuites, haurem de deixar-les en re-
mull la nit abans, coure-les i deixar-les refredar.
 
Per preparar l’empedrat, posem els ous a bullir en una olla durant almenys 
cinc minuts perquè quedin durs. Piquem les fulles d’enciam de tronc i la poma. 
Després piquem també, a trossets petits, les olives, els ous durs i les fulles de 
rosella. Ho barregem tot amb les mongetes i ho amanim amb fulles d’orenga, 
sal, pebre i un raig d’oli. Si ens agrada, també podem posar-hi un rajolí de 
vinagre. Finalment, coronem el plat amb uns quants pètals de rosella, que 
donaran un toc de color i originalitat, i amb una roseta basal sencera d’enciam 
de tronc, per tal de poder apreciar-ne amb detall la forma i el gust.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Per tal que l’enciam de tronc mostri tot el seu potencial el millor que podem 
fer és precisament no fer pràcticament res. Això vol dir que segurament una 
de les millors formes de consumir-lo és simplement amb un raig d’oli i una 
mica de sal, ras i curt. Així és com de veritat descobrirem quin és el seu gust i 
textura, i perquè sempre ha estat tan apreciat. A partir d’aquí, podem combi-
nar-lo amb una mica de formatge, pa torrat, fruits secs o llegums, però sempre 
reservant-li un clar protagonisme en el plat.

Les fulles d’aquesta espècie són tan bones, que fins i tot si les recollim a des-
temps, quan la planta ja està espigada, segueixen sent tant o més bones que la 
majoria d’enciams, més dolces que no pas amargues.

Perfil  sensorial

Cruixent Fibrosa

Amarg Dolç
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gustGust i textura


