
Pa i peixet
Agrella, al·leluia, oxalis o pa de cucut

Oxalis debilis subsp. corymbosa

De canalla, sempre en collíem i en xupàvem la tija, 
que és molt àcida i refrescant. Era com una llami-
nadura! Als nens, els encanta!

Cati Ferrer

“

KCa
POTASSICALCI

La fulla d’aquesta espècie conté una elevada concentra-
ció d’àcid oxàlic, que és precisament la que li confereix el 
gust àcid tan característic. En conseqüència, les persones 
amb problemes de càlculs renals han de moderar-ne el 
consum. En comparació amb altres espècies d’Oxalis tam-
bé és rica en carbohidrats (6.40 µg/mg) i en vitamina C 
(110.75mg/100gm). En relació amb els minerals, presenta 
alts nivells de Ca i K.

La propagació es realitza mitjançant la sembra dels bulbs 
de l’espècie. Al llarg de l’hivern cal recollir-los d’un in-
dret on l’espècie sigui present i, simplement, caldrà en-
terrar-los de nou a l’indret on els vulguem cultivar, que, 
generalment, serà un terreny hortícola. Els col·locarem 
sempre amb l’àpex, d’on emergiran les fulles, mirant 
cap dalt, talment com si plantéssim una ceba per fer 
calçots, a una profunditat d’entre dos i cinc centímetres. 
Els situarem molt a prop els uns dels altres, a 5 cm, per 
tal d’aconseguir una cobertura densa. Tinguem molt en 
compte que, un cop introduïm aquesta espècie a l’hort, 
eliminar-la serà molt complicat, ja que, de fet, el millor 
mètode per perpetuar-la és la llaurada. Dit d’una altra 
manera, quan entre el febrer i el març llaurem l’hort per 
plantar-hi les hortalisses d’estiu, no farem sinó generar 
les condicions ideals perquè l’oxalis pugui créixer i, al-
hora, n’anirem escampant els bulbs. Tanmateix, com que 
és una espècie de poca alçada, és ideal combinar-la amb 
hortalisses de port considerable com els pebrots, les al-
bergínies o les tomaqueres, amb les quals tampoc compe-
tirà a nivell del sòl, ja que el sistema radicular de l’oxa-
lis és força superficial. Per contra, cal evitar combinar-la 
amb hortalisses més baixes com alls, cebes o pastanagues.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Forma de consum: Tant crua com cuita.

Tipologia de cultiu: Els individus com a tal viuen pocs anys, però la 
gran facilitat de multiplicació vegetativa mitjançant bulbils fa que en con-
junt el cultiu es pugui considerar com a  perenne de llarga durada.

Necessitat de reg: Sí, especialment a les zones més seques i durant 
l’estiu, mentre que, en general a la primavera, pot desenvolupar-se sense 
necessitat de reg.

On la podem trobar: Creix principalment en zones hortícoles, indrets 
on pot ser molt abundant. De forma més esporàdica, també és present en 
zones ruderals com, per exemple, camins i descampats propers a pobles 
i ciutats amb una elevada intervenció humana. Es troba principalment al 
litoral i prelitoral fins als 800 metres d’altitud.

+ ÀCID OXALIC

+ VITAMINA C

Moment de plantació

Època de recol·lecció dels bulbs

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

Part emprada: Fulla (tant el limbe com el pecíol). 



Orada al forn amb guarnició 
de tardor i oxalis

Sorbet de llimona i oxalis

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

30” 5”Dificultat mitjana Dificultat baixa

2 orades (Sparus aurata - que només s’han de consumir ocasionalment), 2 lli-
mones, 2 taronges, 2 codonys d’olor, 3 cebes dolces, 1 mangrana, 2 mandari-
nes, un bon manat d’oxalis fresca, oli d’oliva, sal i pebre.

150 ml de suc de llimona, 150 ml d’aigua, 200 g de sucre moreno i un manat 
d’oxalis fresca.

Tallem les llimones, taronges i codonys d’olor a rodanxes, relativament 
gruixudes, d’aproximadament mig centímetre. Fem el mateix amb la ceba 
dolça. Agafem una safata de forn i hi preparem un llit de llimona, taronja, 
codony d’olor i ceba. També hi posem mangrana desgranada i, finalment, hi 
posem les orades a sobre. Paral·lelament, preparem el suc de dues mandari-
nes, una llimona i una mangrana, un suc que posarem a la batedora juntament 
amb un bon grapat d’oxalis. Abocarem el líquid resultant per tota la safata 
de forn i també dins l’orada per tal que quedi ben impregnada. Finalment, hi 
afegim un bon raig d’oli, sal, pebre i unes quantes fulles d’oxalis. Ja només ens 
queda posar-ho al forn a 220ºC, tapat lleugerament per tal que no es cremi de 
sobre, fins que sigui cuit.

En primer lloc, exprimim les llimones per tal d’obtenir-ne el suc. El barregem 
amb l’aigua, el sucre moreno i l’oxalis i l’introduïm a la batedora de vas. Ho 
batem tot ben batut fins que les fulles d’oxalis no es puguin apreciar ,i un cop 
tenim la barreja feta, ja només ens cal posar-ho a la geladera fins que quedi 
amb la textura desitjada. Si no tenim geladera, podem posar la barreja en un 
recipient amb tapa i l’introduïm al congelador. L’haurem  de treure cada 15 
o 20 minuts i barrejar-ho bé per tal que adquireixi textura de sorbet –i no de 
bloc de gel– fins que estigui sòlid, moment en què ja el podrem posar defini-
tivament al congelador i gaudir-ne sempre que vulguem. Una recepta molt 
senzilla i refrescant, perfecta per a dies calorosos!

Tingueu en compte que poden haver-hi múltiples variacions com aquestes: 
complementar el suc de llimona amb el d’algun altre cítric en funció de la 
temporada, reduir el contingut de sucre o, fins i tot, incorporant-hi, després 
de passar la mescla per la batedora de vas, petits fragments de pecíol d’oxalis.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Gràcies a la seva acidesa, és molt interessant per aportar un component fresc 
i lleugeresa a múltiples plats i també per establir un joc de contrastos entre 
els diferents ingredients. És clara la seva utilització en amanides, però també 
combinat amb diferents carns i peixos i, fins i tot, en moltes postres com per 
exemple sorbets o mousse. En general, s’utilitza cru, però cuit també té les 
seves aplicacions, ja que, al perdre l’acidesa durant la cocció, aporta matisos 
interessants quan es combina amb peix blanc.

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Carnosa Seca

Àcid Agre
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

(pecíol) (limbe)

Es caracteritza pel gust intensament àcid i, en el cas del pecíol, cal sumar-hi la 
textura carnosa. En queixalar-lo, es produirà una explosió àcida que inundarà 
tota la boca durant uns  instants.


