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Corn de cérvol
Cerverina o plantatge cornut

Plantago coronopus

Les fulletes tendres les posem a les amanides, són 
boniques i el gust és suau i agradable. A l’avi li sor-
prèn molt perquè abans no en menjaven.

Alberto Garcia
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Presenta un contingut elevat de compostos fenòlics i 
concentracions altes de flavonoides, que li proporcionen 
propietats antioxidants. En relació als minerals, presenta 
quantitats elevades de Na, Ca, Fe i Mg, majors que les 
altres espècies del gènere Plantago. No es disposa de més 
dades fiables sobre el contingut nutricional de Plantago 
coronopus. Es poden emprar com a referència les dades 
corresponents a Plantago lanceolata, tot i que cal inter-
pretar-les sempre amb cautela ja que es tracta d’espècies 
molt properes però diferents.

Presenta la particularitat de desenvolupar-se totalment a 
nivell del sòl, és a dir, ocupa l’espai horitzontalment però 
no verticalment. En conseqüència és molt sensible a la com-
petència pels recursos lumínics que poden exercir espècies 
de major alçada, i per això mateix creix només en ambients 
trepitjats o segats recurrentment. Les seves llavors germi-
nen amb facilitat, i per tant les sembrarem (a finals d’estiu 
o principis de tardor) directament al lloc on volem establir 
el cultiu, que prèviament haurem llaurat per tal d’eliminar 
la competència. Aplicarem una dosi de sembra molt més 
elevada que el marc de plantació òptim (10 x 10 cm), ja 
que així la gran densitat de plàntules evitarà la germina-
ció d’altres espècies més competitives en alçada. Per tal de 
perpetuar el cultiu caldrà mantenir la pressió de sega o tre-
pig, que com més fèrtil i humit sigui l’indret de cultiu més 
elevada haurà de ser. Recomanem dur a terme accions de 
trepig entre els mesos de maig i setembre, i si cal realitzar 
una sega a 5 cm del sòl durant la tardor i a principis de 
primavera (moments en els quals germinen els nous indi-
vidus, que sí que són sensibles al trepig).

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fulles.

Forma de consum: Tant crua com cuita.

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: Tot i que l’espècie està adaptada a les sequeres del 
clima mediterrani, com que volem consumir-ne les fulles, el reg pot ser reco-
manable en períodes de sequera per afavorir-ne el creixement i tendresa.

On la podem trobar: Creix de forma abundant al litoral, prelitoral, al 
terç sud i a les comarques de Ponent, mentre que manca al Pirineu, Prepiri-
neu, i l’interior de les comarques Gironines. Cal cercar-la sempre en zones 
ruderals trepitjades o segades recurrentment i no llaurades, tant en am-
bients secs com en zones irrigades. Camins, entrades de finques, corriols, 
gespes, o qualsevol indret on degut al trepig o la sega, la vegetació no pu-
gui créixer en alçada, seran bons llocs per a l’espècie.

+ COMPOSTOS FENÒLICS

+ FLAVONOIDES

Moment de plantació

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

Època de recol·lecció de la part útil (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

(només en ambients regats)(arreu) (arreu)
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Crep tèbia de corn de cérvol, 
préssec de vinya i ou dur

Xips de corn de cérvol 
sobre discs cruixents

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

20” 10”Dificultat mitjana Dificultat baixa

Per fer la massa: 2 ous, 150 g de farina, 250 ml de llet, una mica de sal i 1 cu-
lleradeta de mantega. Per fer el farciment: fulles de corn de cérvol, préssec de 
vinya, ou dur i un formatge suau tipus mozzarella.

Un bon manat de fulles de corn de cérvol, farina d’espelta integral, cervesa, 
sal, pebre i oli d’oliva.

Per fer la massa de la crep batem els ous i hi afegim la llet i la cullerada de 
mantega fosa. A continuació afegim la farina i una mica de sal, i homogeneït-
zem amb la batedora. Reservem a la nevera. Per fer les creps només caldrà 
untar la paella amb una mica de mantega, abocar-hi un cullerot de massa i 
deixar coure per ambdues bandes fins que agafi color.

Per al farciment, per una banda fem els ous durs. Per l’altra tallem el préssec 
de vinya a trossos petitons i el posem a coure en una paella, sense oli ni man-
tega. Quan ja comença a daurar-se hi afegim el formatge ratllat i remenem du-
rant un minut, anant amb compte que no s’enganxi. Quan el formatge està fos 
i el préssec cuit els traiem de la paella i els posem dins de la crep, juntament 
amb les fulles de corn de cérvol prèviament tallades a trossos i l’ou dur tallat 
a rodanxes. Tanquem la crep i ja podem gaudir-ne.

Posem part de les fulles i una mica d’oli en un bol, i amb la batedora de mà, 
ho triturem. A continuació anem afegint farina i amassant fins aconseguir 
una massa poc consistent. Si la volguéssim aplanar amb un corró encara hi 
hauríem d’afegir més farina però en aquest cas pararem abans. Tot seguit hi 
afegim sal i pebre i, amb les mans mateix, fem discs plans de mig centímetre 
de gruix que courem a la paella amb oli ben calent. Quan siguin rossos els 
retirem del foc i en deixem escórrer l’excés d’oli.
 
Mentrestant, agafem les fulles de corn de cérvol restants i en fem xips tot 
coent-les en oli, no massa calent, amb el foc al mínim. És un detall molt im-
portant per aconseguir que la fulla quedi cruixent, reflex que ha perdut tota 
l’aigua, i alhora ben verda, senyal que no s’ha cremat. Un cop tenim les xips 
cuites les servim amb els discs que prèviament hem reservat. Si ho desitgem 
ho podem acompanyar amb una salsa feta a base de iogurt i corn de cérvol.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Són interessants pel seu gust i textura, i també per la seva forma atractiva. 
Les podem utilitzar tant crues com cuites, ja que la textura carnosa i cruixent 
es manté amb la cocció. Per contra, té menys sentit emprar-les triturades, ja 
que perden la textura i l’atractiu visual, llevat que sigui per aportar color, per 
exemple a pans i brioixos.  Combinen molt bé amb molts tipus de fruita, fruits 
secs, i cereals. També les podem emprar com a ingredient principal, en amani-
des, com a xips, o fins i tot com a element sòlid per sucar en salses.

Amb la cocció els matisos dolços tendeixen a desaparèixer, i s’accentua lleu-
gerament el gust amarg, tot i que es pot seguir considerant molt i molt poc 
amarga. El gust de les fulles pràcticament no s’intensifica amb la floració.

Perfil  sensorial

Carnosa Cruixent

Dolç Amarg
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gustGust i textura


