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Escombrera
Granera, capsuda o “ternillera”

Mantisalca salmantica

De petit, quan cuidava els bous a Salamanca, en  
recollíem per posar al cocido o fer truites, i eren ben 
bones, però aquí només se’n fan escombres.

Marcelino Julián

“

?? No es disposa de dades fiables sobre la composició nutri-
cional de l’espècie, tot i que s’ha apuntat a la seva capaci-
tat hipoglucemiant.

La capacitat de germinació de les llavors és moderada 
(degut a l’alt grau de depredació i la dificultat de diferen-
ciar les llavors viables de les depredades), i per tant, tot i 
que la sembra directa maximitza l’adaptació a la sequera, 
és recomanable fer planter per aconseguir una densitat 
de cultiu uniforme. Per afavorir l’adaptació a la sequera 
estival, es recomana fer el planter a finals d’estiu i tras-
plantar a principi de tardor, de tal forma que els individus 
tinguin tota la tardor, hivern i primavera per instaurar-se. 
A l’hora de la collita és molt important realitzar una re-
col·lecció superficial de la roseta basal, per tal de no mal-
metre l’aparell radicular i les gemmes basals a partir de 
les quals rebrotaran els individus. Com a manteniment 
del cultiu, en tractar-se d’una espècie de gran alçada, i 
amb una extrema resistència a la sequera, tan sols caldrà 
dur a terme una sega anual, cap a finals d’estiu (un cop 
s’hagi acabat la fructificació) per tal de controlar la com-
petència que podrien exercir espècies de caràcter llenyós. 
Requereix una fertilitat mitjana, en té prou amb l’adobat 
equivalent al d’un cultiu cerealístic.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fulles, recollides quan estan 
en forma de roseta basal i encara no s’ha començat a formar la tija.

Forma de consum: Cuita.

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: No, està perfectament adaptada a la sequera. A més, 
el moment de recol·lecció de les fulles coincideix amb els períodes de l’any 
amb major disponibilitat hídrica.

On la podem trobar: La distribució d’aquesta espècie no es pot en-
tendre sense tenir en compte la seva amplíssima utilització, fins als anys 
70 del segle XX, per a l’elaboració d’escombres destinades a escombrar el 
gra de l’era i a altres tasques associades a l’activitat agrícola i ramadera. En 
conseqüència, encara a dia d’avui moltes vegades es troba prop de masies 
o antigues eres, on de ben segur s’havia afavorit la seva presència. Creix en 
herbassars més aviat secs, marges de camps de conreu, vores de camins, i 
també en indrets pedregosos, des del litoral als 1.400 m d’alçada. Normal-
ment forma poblacions petites, de poques desenes d’individus a tot estirar.

Moment de plantació

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

Època de recol·lecció de la part útil (fulles)
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“Cocido” amb escombreres Truita d’escombrera

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

30”
+3’5h

10”Dificultat mitjana Dificultat baixa

300 g de cigrons, 300 g de braó de vedella, 200 g de cansalada viada, 150 g de 
gallina, 200 g de xoriço vermell, 100 g de “morcilla”, 80 g de pernil, un os de 
pernil, un os de porc, un os de vedella, 2 patates, 2 cebes, 2 pastanagues, 300 g 
d’escombreres, mitja col de cabdell, oli, sal i fideus fins.

Un bol de fulles tendres d’escombrera, 3 grans d’all, 6 ous, formatge (no gaire 
curat), sal, pebre i oli d’oliva.

En una olla amb aigua, hi posem totes les carns i els ossos excepte el xoriço ver-
mell i la “morcilla”. També hi posem a coure els cigrons, que haurem deixat en 
remull la nit abans. Ho deixem coure a foc mig entre dues i tres hores, retirant 
l’escuma que vagi formant-se i afegint aigua quan calgui. Quan la cocció arribi 
al final hi afegim la patata, la pastanaga, la ceba, la col i les escombreres. Un cop 
cuites es poden passar la col i les escombreres per la paella.
 
En una altra paella coem la “morcilla” i el xoriço vermell, tot fent que es daurin 
una mica. Quan ja hagi acabat de coure l’olla, i per tant tots els ingredients si-
guin cuits, colem una mica de brou i hi fem bullir fideus fins. Finalment, servim 
per una banda el brou amb fideus, per l’altra les carns i per l’altra les verdures.

Aquesta segona recepta d’escombrera és senzilla i ràpida de preparar. Per 
començar, rentem bé les fulles d’escombrera i les piquem a trossos petits. A 
continuació les saltegem en una paella amb un raig d’oli (si són tendres les 
podem saltejar directament, mentre que si són més grans i dures pot ser re-
comanable escaldar-les prèviament). Quan ja són quasi cuites hi afegim l’all 
tallat a daus petits, salpebrem a voluntat  i ho acabem de daurar.
 
Mentrestant, batem els ous i hi afegim els daus de formatge, d’aproximadament 
1 cm. D’aquesta manera, tot i que quedarà desfet, seran ben notoris tant el gust 
com la textura. Barregem els ous i el formatge amb el saltejat d’escombrera i alls 
i ja ho tenim tot llest per fer la truita. Posem un raig d’oli en una paella i. quan 
és ben calent, hi afegim tota la barreja i la deixem coure a foc lent. Volta i volta, 
i bon profit!

Valor organolèptic/recomanacions de consum

En general, és recomanable bullir, o si més no, escaldar les fulles abans d’aplicar 
altres mètodes de cocció, per tal que quedin ben toves, tot i que si són tendres 
ens ho podem estalviar. Un cop bullides podem decidir consumir-les tal qual, 
combinades amb altres vegetals, amanides amb una mica d’oli d’oliva, o bé fer 
un pas més en la seva elaboració. Podem fer-ne cremes, amb un gust d’allò més 
bo i sorprenent, o saltejar-les per tal d’obtenir-ne truites i croquetes. També les 
podem afegir a tot tipus de sopes, i fins i tot fer-ne canelons o tempura.

Que l’aspecte vellutat no sigui un fre al consum d’aquesta espècie, perquè us 
assegurem que un cop cuita tant el seu gust com la seva textura són d’allò més 
agradables i ben acceptats per pràcticament tothom.

Perfil  sensorial

Fibrosa Aspra

Dolç
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

(desapareix amb la cocció)

UmamiGust i textura


