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Bàbol
Brançallada o coleta

Lepidium draba

No l’havia fet servir mai per a res fins que vaig desco-
brir que la mena de bròquil que fan les floretes té un 
gust de pebre molt bo.

Joan Vives

“
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POTASSIMAGNESI

El bàbol presenta una elevada concentració d’àcid α-lino-
leic, precursor dels àcids grassos Omega-3, especialment 
en les llavors, però també en trobem en les seves fulles i 
flors. És també una font de fibra i presenta una concen-
tració elevada de vitamina C. Referent als minerals en 
destaquen les concentracions de K, Mg i Ca.  Com moltes 
de les espècies de la família de les crucíferes conté glu-
cosinolats, responsables del gust picant (veure ravenissa 
blanca per a més detall).

Es tracta d’una espècie que si bé només és aparent du-
rant part de l’any (principalment entre març i juny) té un 
potent sistema radicular i un creixement rizomatós que 
li permeten ocupar de forma molt eficient el sòl, donant 
lloc a comunitats pràcticament monoespecífiques durant 
el període de màxim desenvolupament. Per tal de culti-
var-la podem realitzar tant una sembra de les llavors com 
un trasplantament de rizomes. En qualsevol cas, si l’in-
dret escollit és idoni, obtindrem una població densa de 
bàbol que anirà colonitzant cada cop més espai i florirà 
primavera rere primavera. En conseqüència, és recoma-
nable plantar-la allà on la seva presència no molesti, i on 
no pugui esdevenir una competència per a d’altres cul-
tius. Per mantenir-la i afavorir-la caldrà realitzar, al llarg 
de l’hivern, just abans que la part aèria es comenci a des-
envolupar, una sega que elimini, o si més no controli, les 
espècies de més alçada, que són les que podrien posar en 
dubte la viabilitat del cultiu degut a la competència pels 
recursos lumínics. Podem realitzar un adobat amb fems, 
equivalent al d’un cultiu cerealístic.

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 o fermentada.

Tipologia de cultiu: Perenne.

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 necessari. Només 
pot ser recomanable en ocasions molt puntuals.

On la podem trobar: Creix de forma abundant arreu del país, espe-
cialment al litoral, prelitoral, i al terç sud, podent formar extenses catifes 
blanques durant la floració. Cal cercar-la en marges, descampats, herbas-
sars propers a les ciutats, camps abandonats, i fins i tot horts. Es veu afavo-
rida per sòls profunds i un ambient relativament frescal / humit  tenint en 
compte el context mediterrani en el qual creix.

+ OMEGA-3

+ VITAMINA C

Moment de plantació

Època de recol·lecció dels elements de propagació

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

Llavors

Llavors

Rizomes

Rizomes
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Patates amb salsa brava de bàbol Kimchi de bàbol

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

25” 30”Dificultat baixa Dificultat mitjana

4 patates, 1 ceba, 1 all, 2 tomàquets, un bol de flors de bàbol (poden ser també 
fulles o llavors), una cullerada de pebre vermell picant, una cullerada de pebre 
vermell dolç, una cullerada petita de sucre, una mica de vinagre, oli i sal.

1 bol gran de bàbol (flors i fulles), sal grossa (o normal), 2 cullerades de sucre, 
pebre vermell, 4 grans d’all, 1 ceba i aigua filtrada, destil·lada o d’ampolla (ja 
que el clor pot frenar la fermentació).

Per fer les patates braves, les netegem bé i les tallem a daus d’aproximadament 
2 o 3 cm de costat. Si ho preferim també podem pelar-les. Un cop tallades, les in-
corporem en una paella, cassola, o fregidora, on prèviament haurem posat una 
bona quantitat d’oli i l’haurem escalfat. També podem afegir un parell de grans 
d’all, sencers i sense pelar, que donaran una mica més de gust a les patates. 

Per a fer la salsa brava, sofregim la ceba i l’all a foc lent, fins que la ceba quedi 
transparent i l’all daurat. Incorporem els pebres, el tomàquet i el sucre, i ho 
deixem sofregir durant uns 10 minuts. Un cop acabada la cocció, i quan ja s’hagi 
refredat una mica, hi afegim el vinagre i el bàbol i triturem tota la barreja. 
El resultat és una salsa brava ideal per acompanyar les nostres patates, que 
un cop daurades haurem retirat del foc i n’haurem eliminat l’excés d’oli. No 
obstant, aquesta salsa també és un bon acompanyant per a qualsevol altre plat 
al qual vulguem donar un toc picant.

El primer que fem és picar les fulles i flors de bàbol, a trossos grans. En un 
bol gran hi posem el bàbol i 15 g de sal per cada kg d’aquest. Ho remenem i 
amassem bé, deixant que el bàbol tregui l’aigua i ho deixem reposar durant 2 
hores. Aleshores colem el bàbol (reservant l’aigua) i el rentem amb aigua ben 
freda un parell de vegades. Piquem i aixafem els alls fins a aconseguir una 
pasta, com quan fem allioli, i hi afegim el pebre vermell al gust. Tallem a tires 
fines la ceba, i la barregem amb el bàbol i la pasta d’all amb pebre vermell, 
procurant que quedi tot ben barrejat.
 
Finalment, per deixar fermentar el kimchi, el posem en pots de vidre, prè-
viament desinfectats al bany maria, i acabem d’omplir el pot amb l’aigua 
del bàbol que havíem reservat. Si aquesta no és suficient, acabarem d’omplir 
(deixem un dit) amb una salmorra de 48 g de sal per litre d’aigua filtrada. Els 
tanquem hermèticament i els deixem fermentar a temperatura ambient uns 5 
dies. Després els posem a la nevera, on es podran guardar entre 3 i 5 mesos.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Pel seu gust, es podria anomenar fals pebre, i per l’estructura de la inflores-
cència, fals bròcoli. Si el que ens interessa és el gust i l’aspecte, podem sim-
plement incorporar-lo directament als plats, per exemple en amanides de tot 
tipus. Per contra, si la textura granulosa de les flors, o seca de les fulles, no ens 
fan el pes, podem incorporar-la en multitud de salses, ideals per acompanyar 
verdura, patates o pasta. Finalment, si volem eliminar-ne el picant però man-
tenir-ne l’atractiu visual, podem passar al camp de les fermentacions. 

El gust picant recorda clarament el pebre negre, però amb una intensitat i 
persistència menors. Amb la fermentació el picant es perd però el resultat és 
interessant, ja que l’aroma de col no predomina. 

Perfil  sensorial

Granulosa Seca

Amarg Picant
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

(sobretot la flor) (sobretot la fulla)

Gust i textura


