
Morella roquera
Blet de paret, herba de cargol, herba de mur, 
herba roquera, morella de paret o parietària
Parietaria officinalis

El papa fa pesto de parietària i és molt bo, però, so-
bretot, m’agrada jugar amb les fulles perquè s’en-
ganxen a la roba i es poden fer dibuixos.

Bruna Lozano

“

KCa
POTASSICALCI

La fulla de la morella roquera és una bona font de Ca 
(934mg/100g) a causa dels sòls on acostuma a créixer, 
rics en carbonat càlcic. També conté nivells considerables 
de K i Cl. Pot presentar concentracions elevades de ni-
trats si es cultiva en terrenys excessivament fertilitzats i, 
en conseqüència, es recomana dur a terme sempre una 
fertilització amb adobs orgànics.

Podem sembrar-la directament o bé fer-ne planter i, des-
prés, trasplantar-la. En qualsevol cas, sempre situarem les 
llavors pràcticament sense enterrar a menys de 0,5 cm de 
profunditat. El marc de plantació òptim és de 20 x 20 cm, 
tot i que, si se sembra directament, es recomana situar les 
llavors a una densitat molt més elevada, de 5 x 5 cm, per 
garantir la bona instauració del cultiu. Es desenvolupa 
especialment bé en sòls rics en carbonat càlcic amb restes 
de runa o pedres, tot i que també creix bé en sòls hortí-
coles. Passada la fase d’instauració del cultiu, gràcies a 
la capacitat de creixement horitzontal mitjançant rizomes 
i a la gran densitat tant de la base com de la part aèria 
dels individus, serà molt difícil que s’hi estableixi cap al-
tra espècie que pugui fer-li competència. Alhora, el gran 
nombre de llavors produïdes afavorirà la germinació de 
nous individus. En termes de gestió, la mateixa collita de 
la part aèria, sempre respectant la base dels individus, 
n’estimularà el rebrot, una i altra vegada. En sòls pobres, 
es pot realitzar un adobat amb fems (d’alliberació lenta), 
però mai amb adobs químics (d’alliberació ràpida), ja que 
provocarien sobreacumulació de N a les fulles.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fulla.

Forma de consum: Tant crua com cuita, però sempre triturada.

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: Està perfectament adaptada a la sequera i, en gene-
ral, no requereix reg, si bé, a l’estiu, pot ser recomanable per incrementar el 
creixement dels individus i la mida de les fulles.

On la podem trobar: Es tracta d’una espècie extremadament abun-
dant pràcticament arreu de Catalunya des del nivell del mar fins als 1400 m 
d’alçada, i apareix quasi sempre en ambients humanitzats. Concretament, 
creix en  murs,  parets,  escletxes  de  roques,  descampats  on  s’ha abocat 
runa o altres ambients ruderals prop de masies, pobles i ciutats.

+ NITRATS

Moment de plantació

Època de recol·lecció de les 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

(en zones fredes no recomanable entre desembre i gener, i la sembra es pot allargar a l’abril)

(en zones fredes exceptuant desembre – febrer, 
i en zones amb estius secs exceptuant juliol – setembre)



Pesto de parietària amb avellanes 
i bastonets de codony d’olor

Batut de  iogurt, parietària, 
pastanaga i all

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

20” 5”Dificultat baixa

Oli d’oliva, parietària, avellanes, farina integral de pisana, aigua, codony 
d’olor i sal.

2 iogurts, 1 vas d’aigua, 300 g de parietària, 4 pastanagues i 1 gra d’all petit.

Per al pesto o paté vegetal, agafem les fulles de parietària, les avellanes, una 
mica de sal i un bon raig d’oli d’oliva. Ho triturem tot bé amb la batedora de 
mà fins que obtenim una pasta homogènia. Podem posar-hi més o menys oli 
depenent de la textura desitjada.
 
Per als bastonets de codony d’olor, barregem en un bol la farina integral de 
pisana (Triticum dicoccum) –si no en teniu, podeu fer servir alguna altra farina 
integral–, una mica de sal i aigua fins que aconseguiu una massa modelable, 
però no enganxosa. Tallem el codony d’olor a trossos petits, sense pelar, l’afe-
gim al bol on tenim la massa, el triturem i l’incorporem a la massa amb la 
batedora. L’aigua aportada pel codony farà que hàgim de corregir la textura 
de la massa afegint-hi una mica de farina i amassant de nou. Un cop ho tenim 
ben amassat, ja podem anar fent els bastonets, que fornejarem a 200ºC fins que 
quedin cuits i cruixents.

Primer de tot, pelem i tallem les pastanagues i l’all. Podem fer servir un gra 
d’all més o menys gran en funció del que ens agradi l’all cru, Ho posem tot, 
juntament amb les fulles de parietària ben netes, els iogurts i l’aigua, a la 
batedora de vas. Quan ja està tot ben liquat, ho servim i ja podem gaudir 
d’aquest batut tant saludable. Si és estiu i fa molta calor, en lloc d’aigua també 
podem afegir-hi glaçons per convertir el batut en un granissat ben refrescant i 
nutritiu. Fins i tot, podem abocar la mescla als recipients dels iogurts emprats, 
posar-hi un bastonet de fusta al mig i introduir-ho al congelador de tal forma 
que haurem convertit el batut en un polo.

Per tal de fer més atractiva la recepta vers els infants i per a aquelles persones 
poc acostumades a consumir batuts vegetals, una bona opció és eliminar el 
gra d’all i afegir-hi un parell de cullerades de mel, tant si es consumeix com a 
batut, granissat o gelat.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Tot i que les fulles no es puguin menjar senceres a causa de la seva textura, 
un cop triturada, és una espècie que, ja sigui crua o cuita, es converteix en un 
recurs molt interessant. La podem convertir en un nou ingredient de plats 
com cremes, sopes, batuts o pestos, on tindrà una acceptació molt elevada 
gràcies al fet que el gust és molt suau. Presenta matisos que fan pensar en les 
nous encara tendres, els espàrrecs, els espinacs crus i també en l’ortiga, amb 
qui comparteix família botànica.

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Seca Peluda

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

Dificultat baixa

La textura de les fulles, seques i peludes, fa que calgui consumir-les sempre 
triturades. Si només les saltegem o bullim, el gust serà agradable però la tex-
tura serà un clar limitant.


