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Rosella
Gallaret, quiquiriquic o rüella

Papaver rhoeas

Abans, Mare de Déu si en menjàvem de rüelles! Quan 
eren ben xicarrones en amanida eren molt tendretes 
i bones, després ja eren més bastes.

Lluís Esquius

“

KCu
POTASSICOURE

Presenta un contingut elevat de K, Cu i Mn, i en les llavors 
també de Fe. El contingut de Na en canvi, és baix (< 120 
mg / 10 g). També conté nivells elevats de vitamina C i vi-
tamina B9 (àcid fòlic), i un contingut moderat de vitamina 
K. Conté una concentració  relativament elevada d’oxalats. 
Les llavors presenten àcid linoleic i àcid oleic, àcids gras-
sos poliinsaturats i monoinsaturats respectivament. Els 
pètals contenen una concentració molt baixa d’alcaloides 
opiacis, que en cap cas compromet la seva comestibilitat, 
però aporten lleus propietats sedants i expectorants.

Germina preferentment en sòls llaurats o lliures de ve-
getació, sobretot en terrenys agrícoles: camps de cereals, 
vinyes, i camps d’ametllers. Majoritàriament la germina-
ció té lloc després de les primeres pluges de tardor i en 
menor mesura també després de les pluges de finals d’hi-
vern. La sembrarem cap a finals d’estiu, situant les llavors 
a menys d’un cm de profunditat, i amb un marc de plan-
tació de 10 x 10 cm. Es tracta d’una espècie que produeix 
una gran quantitat de llavors (entre 40.000 i 80.000 per in-
dividu), les quals un cop entren a formar part del banc de 
llavors del sòl mantenen la viabilitat durant diverses dè-
cades. Alhora, poden presentar mecanismes de dormició 
que fan que algunes d’elles no germinin immediatament. 
En conseqüència, només caldrà que deixem fructificar i 
disseminar les llavors d’una petita part dels individus 
per tal que al següent cicle de cultiu tingui lloc una ger-
minació massiva sense que l’hàgim de tornar a sembrar. 
Només caldrà vetllar perquè el sòl estigui llaurat o lliure 
de vegetació cap a finals d’estiu. Si ho desitgem, podem 
adobar amb fem, com si fos un camp de cereals.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Part emprada: Fulles (recollides quan la planta      està en forma de ro-
seta basal i encara no ha començat a formar les tiges), pètals i llavors.

Forma de consum: Fulles i llavors tant crues com cuites. Els pètals es 
poden consumir crus, secs o en infusió.

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 en general no és necessari. De 
totes maneres en anys secs pot ser interessant regar per evitar que la planta 
s’espigui abans d’hora amb unes fulles encara minúscules.

On la podem trobar: Espècie associada a les zones agrícoles, i espe-
cialment als cultius cerealístics d’hivern. El seu cicle i els seus requeriments 
agronòmics són equivalents als dels cereals d’hivern, de tal forma que quan 
es prepara la terra per sembrar el cereal també s’està estimulant la germina-
ció de la rosella. Per això arreu del país, fins als 1.400 m d’alçada, són típi-
ques les estampes primaverals de camps pintats de vermell. També creix en 
descampats, marges de camins, i zones ruderals en general.

+ VITAMINA C

+ ÀCID FÒLIC

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

Pètals

Llavors

Fulles
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Pinxos d’amanida de rosella Gelat de llet fresca i pètals de rosella

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

15” 10”Dificultat baixa Dificultat baixa

2 pastanagues ben grosses, un manat de fulles tendres de rosella, formatge (po-
dem escollir el que més ens agradi sempre i quan no sigui gaire cremós, i pre-
ferentment sigui de proximitat), olives negres, sal, pebre, oli d’oliva i vinagre.

200 ml de nata, 60 g de sucre, 400 ml de llet fresca sencera i pètals de rosella.

Aquesta és una forma original de servir una amanida silvestre, molt adient 
per un pica-pica. Per començar pelem les pastanagues i amb l’ajuda del ma-
teix pelador en fem tires fines de tota la llargada de la pastanaga. Rentem bé 
les fulles de rosella, i si són llargues les partim pel mig. Tallem també tires 
o làmines fines de formatge. Finalment, tallem les olives pel mig, i si tenen 
pinyol el retirem.
 
Ara ja podem fer el muntatge. Col·loquem les fulles de rosella perpendicu-
larment sobre una tira de pastanaga. Hi col·loquem també un parell de tires 
de formatge i aleshores enrotllem la pastanaga, com si fos el cordill que lliga 
un manat. Perquè s’aguanti hi col·loquem un escuradents, on  clavem també 
l’oliva. I ja tenim els pinxos llestos per amanir amb el condiment o vinagreta 
que més ens agradi i a punt per servir!

Posem la llet i la nata en un recipient, i la portem a ebullició. Si volem obtenir 
una textura més cremosa cal que incrementem la proporció de nata. Aleshores 
hi afegim els pètals de rosella, i els infusionem durant 5 minuts..
 
Un cop passats aquests 5 minuts, retirem els pètals de rosella i hi afegim el 
sucre. Mesclem bé per tal que la barreja quedi homogènia i el sucre dissolt, i 
ho deixem refredar. Quan sigui fred ho posem a la geladora, o en cas de no te-
nir-ne ho podem posar al congelador en un recipient amb tapa. En aquest cas 
haurem d’anar remenant cada mitja hora, o almenys, fins que estigui congelat 
i amb la textura desitjada, per evitar que es formin cristalls.

Per servir el gelat en posem una o dues boles en un bol i les coronem amb pètals 
de rosella frescos o secs i, si volem, també amb cruixent d’ametlla picada.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

La fulla és excel·lent per ser consumida en amanides, on és tan ben valorada 
com l’enciam. La combinació d’un gust suau i refrescant, i una textura (tot i que 
pugui semblar el contrari) molt agradable, la fan molt interessant. També les po-
dem coure, bullides i saltejades, o directament saltejades. No es recomana el seu 
consum com a verdura bullida, ja que queden molt toves i amb una textura poc 
agradable. Els pètals es poden fer servir per donar color, tant frescos com secs, i 
les llavors poden ser un complement interessant per brioixeria i amanides.

La textura de les fulles és molt agradable, i la presència de certa pilositat no 
condiciona en absolut la valoració organolèptica. Les llavors recorden  nous o 
ametlles, però de gust més suau; i els pètals tenen un gust suau però caracte-
rístic (tasteu-los i ho entendreu).

Perfil  sensorial

Fibrosa Peluda

Amarg Aspra
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gustGust i textura


