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Ravenissa blanca
Citró o erviana

Diplotaxis erucoides

Abans com a molt la donàvem als conills, però ara 
ens encanta fer servir la flor com si fos wasabi, per-
què té el mateix gust.

Alba Riba

“
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En referència als minerals, podem destacar el P, Ca i K, 
mentre que presenta una concentració baixa en Na. El 
seu gust picant, de la mateixa manera que a la resta de 
les espècies de la família de les brassicàcies o crucíferes, 
està causat per la presència de glucosinolats. Concreta-
ment, les cèl·lules de la planta acumulen glucosinolats i 
enzims de la família mirosinasa. Quan un herbívor o no-
saltres mosseguem la planta, fem que entrin en contacte 
les dues substàncies, i els enzims mirosinasa són capaços 
d’hidrolitzar els glucosinolats donant com a resultat iso-
tiocianats i tiocianats, substàncies de defensa que són les 
responsables del gust picant. Aquesta és l’explicació del 
perquè la ravenissa blanca i altres espècies de la mateixa  
família piquen, del perquè el gust picant triga uns segons 
a aparèixer, i del perquè el picant es perd amb la cocció 
(a causa de la desnaturalització dels enzims mirosinasa).

Espècie anual que germina preferentment en sòls llaurats 
o lliures de vegetació, sobretot en vinyes, camps d’amet-
llers, o camps de cereals en desús o guaret. Pot germinar 
pràcticament en qualsevol moment de l’any, però sobretot 
ho fa de forma massiva amb les primeres pluges de tar-
dor i del final de l’hivern. Així, la sembrarem cap a finals 
d’estiu o finals d’hivern en un espai que haurem llaurat 
o d’on haurem eliminat la vegetació, situant les llavors a 
menys d’un cm de profunditat, i amb un marc de planta-
ció de 10 x 10 cm. Si hi ha llavors al sòl germinarà de for-
ma massiva sense que l’hàgim de tornar a sembrar. Això 
vol dir que després del primer any per perpetuar el cultiu 
només caldrà vetllar perquè el sòl estigui llaurat o lliure 
de vegetació cap a finals d’estiu o cap a finals d’hivern. 
Podem adobar amb fem, com si fos un camp de cereals.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Principalment les flors, 
però també es poden consumir les fulles i les llavors.

Forma de consum: Crua.

Tipologia de cultiu: Anual.

Necessitat de reg: El seu cicle coincideix amb els períodes de l’any amb 
major disponibilitat hídrica i, per tant, el reg no és necessari. Tan sols seria re-
comanable si volguéssim disposar-ne al llarg de l’estiu.

On la podem trobar: És una espècie extremadament abundant al lito-
ral, prelitoral i interior de Catalunya, mentre que rareja al Pirineu. Durant 
el període de floració cobreix de blanc extenses zones agrícoles, especial-
ment vinyes, camps d’oliveres i ametllers, i camps que es troben en guaret. 
També és molt abundant en ambients ruderals (vores de camins, zones pe-
riurbanes) i en àrees amb terra remoguda.

+ GLUCOSINOLATS

+ MIROSINASA

Moment de plantació

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

Època de recol·lecció de la part útil (flors i 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

(arreu)(indrets poc secs)(arreu)(hiverns poc freds)
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Pasta amb vinagreta de ravenissa blanca “Makis” silvestres 
amb “wasabi” de ravenissa

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

15” 40”Dificultat baixa Dificultat alta

Pasta (que pot ser pasta fresca, artesana, convencional, de pisana…), flors de 
ravenissa blanca, all, oli d’oliva, llimona, sal i vinagre.

Fulles de bledes (silvestres o de l’hort) ben grans, arròs, pastanaga, formatge, 
corn de cérvol (Plantago coronopus), flors i fulles de ravenissa blanca, oli d’oli-
va suau, sal i un ou.

El primer que farem és posar aigua amb un raig d’oli i un polsim de sal a bu-
llir. Quan arrenca el bull hi incorporem la pasta, i la deixem coure.

Per fer la vinagreta, posem a la batedora les flors de ravenissa blanca, l’all, 
l’oli d’oliva, el suc de llimona, el vinagre i la sal, i els emulsionem fins a ob-
tenir una salsa que presentarà un toc picant, característic de la ravenissa. La 
proporció dels ingredients pot variar molt en funció de les preferències de ca-
dascú: grau d’acidesa, intensitat de picant… Una altra opció és afegir-hi una 
mica de salsa de soja, no obstant nosaltres recomanem no passar-se de salsa 
de soja en cas d’utilitzar-la, ja que pot prendre el protagonisme a la ravenissa.

Un cop hàgim escorregut la pasta i fet la vinagreta, ho barregem bé i ho servim 
en un plat coronat amb algunes flors fresques de ravenissa blanca. Aquesta vi-
nagreta també és ideal per condimentar tot tipus d’amanides i llegums.

Per a fer els “makis”, el primer que fem és bullir l’arròs, amb més proporció 
d’aigua del normal, perquè quedi un arròs ben pastós, i el deixem refredar. 
Tallem i retirem la penca de les fulles de bledes, i escaldem la part verda du-
rant un parell de minuts. Les traiem del foc, les passem per aigua freda per 
parar-ne la cocció i fixar-ne la clorofil·la, i les estenem una a una sobre un 
drap de cotó. Amb molt de compte escampem una capa fina d’arròs sobre les 
fulles de bledes i hi col·loquem una tira de formatge, una tira de pastanaga i 
un parell de fulles de corn de cérvol. Ho anem enrotllant, prement bé, però 
amb compte de no trencar la fulla. Un cop enrotllat, ja només ens cal tallar-lo 
a trossos de dos cm i tindrem els “makis” fets.
 
Per al “wasabi” de ravenissa, triturem les flors i les fulles amb un bon raig 
d’oli. Després hi afegim un ou, i amb l’ajuda de la batedora de mà ho emulsio-
nem, com si féssim maionesa. I ja ho tenim tot enllestit, els “makis” silvestres 
amb el “wasabi” de ravenissa. Tots a taula!

Valor organolèptic/recomanacions de consum

L’interès gastronòmic de la ravenissa blanca és altíssim, sobretot després de 
la popularització de la gastronomia japonesa. Simplificant, podríem definir 
la ravenissa com una flor (i una fulla) que té gust de wasabi i per tant podem 
emprar-la per les mateixes finalitats, amb l’avantatge que no només és interes-
sant el gust que té sinó també la seva elevada capacitat decorativa. Cal fer-la 
servir sempre crua, ja que amb la cocció es perd el gust picant i passa a domi-
nar l’aroma de col (vegeu l’apartat de composició nutricional per més detall).

El tret més destacable de la ravenissa blanca és el seu gust picant, idèntic al 
del wasabi però lleugerament més suau. Apareix en boca uns segons després 
de la ingesta i és molt poc persistent, amb una durada inferior als 10 segons.  

Perfil  sensorial

Resinós

Picant Fresc
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

Seca
(principalment les fulles)

Gust i textura


