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Rúcula silvestre
Rúcula de flor groga o crèspol

Diplotaxis tenuifolia

Un cop la tens plantada es va escampant i a més 
rebrota any rere any. El gust és bo, més intens que el 
de la rúcula cultivada.

Xavier Carles

“
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Les fulles de rúcula silvestre presenten una elevada con-
centració de vitamina C i flavonoides, amb propietats 
antioxidants. Els minerals que hi són presents amb un 
contingut més elevat són el K, Fe, Zn, Mn i Cu. Si es duu 
a terme una fertilització inorgànica, amb adob químic, po-
den acumular concentracions elevades de nitrats, tal i com 
passa amb l’enciam. Igual que en la majoria de brassicà-
cies o crucíferes, el gust picant està causat per la presència 
de glucosinolats (veure ravenissa blanca per més detall).

Podem sembrar-la directament o bé fer-ne planter i des-
prés trasplantar-la, sempre situant les llavors a menys 
d’un cm de profunditat i amb un marc de plantació de 20 
x 20 cm. En tractar-se d’una espècie perenne, passada la 
fase d’instauració del cultiu tan sols caldrà vetllar per la 
perpetuació dels individus plantats. Per una banda, con-
trolarem la vegetació adventícia de més alçada mitjançant 
una sega en el moment en què la rúcula presenti la part 
aèria seca (cal tenir en compte que en realitzar la sega s’ha 
de respectar la base de les tiges de la rúcula, a partir de les 
quals es produirà el rebrot). Aquest moment en general 
s’assolirà al pic de l’estiu, tot i que en zones més humi-
des i fredes es pot assolir al llarg de l’hivern. Alhora, si 
les condicions són les adequades (poca competència per 
part d’altres espècies) a partir de les llavors produïdes és 
fàcil que al llarg de l’estiu i tardor es produeixi la germi-
nació espontània de nous individus.  És recomanable dur 
a terme una fertilització orgànica (fems o compost), per 
minimitzar l’acumulació de N a les fulles. Si la fertilitat 
és moderada – alta, esdevé una espècie molt competitiva.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Part emprada: Fulles i flors.

Forma de consum: Crua.

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: Tot i que l’espècie està perfectament adaptada a viure 
en ambients secs, el reg és recomanable en els períodes d’absència de precipi-
tacions, per afavorir el creixement, augmentar la mida i tendresa de les fulles, 
i afavorir el rebrot.

On la podem trobar: Presenta una distribució molt irregular i incon-
nexa, amb poblacions petites i separades que van apareixent arreu del lito-
ral, prelitoral i punts de la Catalunya Central, tot i que no es pot descartar 
que també pugui trobar-se en altres indrets, generalment per sota dels 1.000 
m d’altitud. Creix en zones ruderals, marges d’horts o de camps de cultiu, 
i en brolles amb una elevada pressió antròpica, sempre en ambients marca-
dament mediterranis.

+ VITAMINA C

+ ANTIOXIDANTS

Moments de plantació i recol·lecció

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

Fulles

Flors

(litoral) (litoral)(ambients relativament humits)(arreu)



Projecte finançat a través de l’Operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020

Hummus de rúcula silvestre Crep freda amb tomàquet, ceba
caramel·litzada, formatge i rúcula silvestre

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

5” 15”Dificultat baixa Dificultat baixa

400 g de cigrons cuits o estovats, un bol de fulles de rúcula, 2 alls, 4 cullerades 
de suc de llimona, mitja cullerada de sal, tres cullerades d’oli, 2 cebes tendres.

Per fer la crep: 2 ous, 150 g de farina, 250 ml de llet, un polset de sal, 1 cullera-
da de mantega o d’oli d’oliva. Per fer la guarnició: 2 tomàquets ben madurs, 
formatge fresc, 2 cebes, un bol de fulles de rúcula, oli d’oliva, pebre i mel.

Tradicionalment els hummus de cigrons s’han fet amb cigrons crus, només 
estovats. S’han de deixar en remull almenys 12 hores, i si volem que estiguin 
encara més perfectes, podem, a continuació, escórrer-los i deixar-los en un bol 
a temperatura ambient, tapats amb un drap de cotó perquè es mantinguin 
humits, 12 - 24 hores més. Aquest és el temps necessari perquè els cigrons co-
mencin a germinar, veurem que apareix una punteta blanca que no és res més 
que l’inici de l’arrel. És en aquest precís moment quan els cigrons estan en el 
moment més òptim per fer l’hummus. De totes maneres, si fem servir cigrons 
cuits també obtindrem un hummus d’allò més bo.
 
Un cop tenim els cigrons preparats, només hem de posar tots els ingredients 
en un bol i triturar-los amb la batedora de mà fins a obtenir una massa ho-
mogènia. Rectifiquem d’oli per aconseguir la textura desitjada, i ja el podem 
servir! És ideal acompanyar-lo amb dips de carbassó o pastanaga.

Per preparar la crep, en un bol, batem tots els ingredients fins a obtenir una 
massa sense grumolls, si cal ens podem ajudar de la batedora. Després només 
hem de posar una miqueta de mantega a la paella, i quan estigui desfeta abo-
car-hi un culler de massa que escamparem bé perquè quedi una capa fina i 
homogènia. Daurem la crep per banda i banda i ja la tenim a punt.

Per preparar la guarnició, el primer que fem és tallar la ceba a mitges ro-
danxes fines i posar-la en una cassola a foc lent amb una mica de mantega. 
Mentrestant podem anar tallant els tomàquets a daus d’un centímetre, esmi-
colant el formatge fresc, i picant ¾ parts de la rúcula. Quan la ceba ja és ben 
cuita i translúcida, hi afegim una cullerada de mel per tal de caramel·litzar-la.

Finalment farcim la crep amb tomàquet, formatge fresc, rúcula i ceba cara-
mel·litzada, i ho amanim amb un raig d’oli i pebre. Un cop tancada la crep, 
col·loquem algunes fulles més de rúcula al damunt per coronar el plat.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Degut a la intensitat i particularitat del seu gust hi haurà persones a qui agra-
darà molt i d’altres a qui no. Ben combinada pot donar lloc a resultats espec-
taculars. Des de les clàssiques pizzes (on l’afegirem després de la cocció), fins 
a pastes, pestos o hummus. Marida molt bé amb formatges i altres productes 
rics en greixos (que en neutralitzen part de l’aroma), fruits secs, llegums, ceba 
i tomàquet, entre d’altres. Per contra, no combina bé amb aromes dolces o 
anisades, carns i la major part de peixos. Utilitzar sempre crua.

Té un gust més intents i amb més tonalitats que el de la rúcula cultivada i co-
mercialitzada habitualment. El seu picant amb matisos finals amargs, juntament 
amb una textura carnosa i cruixent, faran les delícies per als amants de la rúcula.

Perfil  sensorial

Cruixent Carnosa

Amarg Picant
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gustGust i textura


