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Plantatge
Plantatge de fulla estreta o plantatge llarg

Plantago lanceolata

Bullida o en pastissets és bona de menjar, sobretot 
les fulles tendres. Crua també es pot menjar però 
llavors és massa amarga per al meu gust.

Neus Benaiges

“

KMn
POTASSIMANGANÈS

Les fulles de plantatge tenen un valor calòric baix i un 
contingut lipídic molt baix (< 0,5 g / 100 g) però amb una 
elevada proporció d’àcids grassos poliinsaturats. Són 
font de fibra i presenten un contingut baix en àcid oxàlic. 
Tenen un contingut molt baix en Na (< 40 mg / 100 g), 
però són una bona font de Mn i vitamina C. També pre-
senten continguts moderats en K, Ca, Mg, Fe i Cu.

Creix només en forma de roseta basal i per tant és altament 
sensible a la competència pels recursos lumínics que po-
den exercir espècies de major alçada. Això fa que només 
es trobi en ambients trepitjats o segats recurrentment, o 
en ambients secs i poc fèrtils on les espècies més com-
petitives no poden créixer. Germina amb facilitat i realit-
zarem la sembra directament al lloc on volem establir el 
cultiu, que prèviament haurem llaurat per tal d’eliminar 
la competència. En ambients mediterranis clarament secs 
i d’hiverns suaus sembrarem a la tardor, mentre que en 
zones menys seques i d’hiverns més freds sembrarem al 
final de l’hivern. Aplicarem una dosi de sembra molt més 
elevada que el marc de plantació òptim (10 x 10 cm), ja 
que la gran densitat de plàntules evitarà la germinació 
d’altres espècies més competitives en alçada. Per tal de 
perpetuar el cultiu caldrà mantenir la pressió de sega o 
trepig, que com més fèrtil i humit sigui l’indret de cultiu 
més elevada haurà de ser. Recomanem dur a terme ac-
cions de trepig al llarg de l’estiu, i si cal realitzar una sega 
per sobre de l’alçada del plantatge cap a la primavera, 
preferentment després de la primera collita primaveral.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Part emprada: Fulles tendres 
i inflorescències immadures (quan les espigues són verdes i no marronoses).

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 recoma-
nable en períodes de sequera per afavorir-ne el creixement i tendresa.

On la podem trobar: Molt abundant arreu del país, des del nivell del 
mar fins als 2.500 m d’alçada. En ambients mediterranis es troba en prats 
secs, conreus abandonats, brolles, i també en zones ruderals trepitjades o 
segades recurrentment (camins, entrades de finques, corriols, i gespes o co-
bertes verdes dels cultius, ja siguin de secà o de regadiu). En zones de mun-
tanya apareix principalment a les pastures de caràcter més xeròfil (sec).

+ VITAMINA C

+ FIBRA

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

inflorescències 
immadures

Fulles

(estius secs i hiverns suaus)(estius menys secs i hiverns freds)

(en zones de muntanya 
o en ambients regats)

(arreu) (arreu)
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Llenties amb plantatge, verduretes
i bolets de xop

“Tortitas” de plantatge

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

40” 15”Dificultat mitjana Dificultat baixa

500 g de llenties pardines cuites, 1 pastanaga, 1 porro, 1 branca d’api, 1 ceba, 4 
tomàquets, 250 g de fulles de plantatge, 300 g de bolets de xop (Agrocybe aegeri-
ta), alls, oli, sal i fulles de llorer.

250 g de fulles de plantatge (collides preferentment abans que la planta flo-
reixi, quan les fulles són més tendres i menys amargues), 2 grans d’all, 3 ous, 
2 cullerades de farina, una tasseta de formatge ratllat, oli d’oliva, sal i pebre.

Per una banda triem els bolets de xop, descartant el peu, que és fibrós. Els fem 
bullir durant 5 minuts, els rentem, i a continuació els trossegem i els saltegem a 
la paella amb alls sencers fins que quedin cuits. Els reservem, i aprofitant l’oli de 
la mateixa paella sofregim la verdura, que prèviament haurem tallat a trossets.
 
El plantatge també el sofregim amb la resta de verdures, però prèviament l’hau-
rem bullit durant un parell de minuts, escorregut, i tallat a trossets. Un cop les 
diferents verdures estiguin cuites i procurant que no quedin massa seques, hi 
afegim les llenties prèviament cuites amb una fulla de llorer, i els bolets. Ho 
deixem coure durant 10 minuts més procurant que no s’enganxi i que no quedi 
massa sec (si cal hi podem afegir una mica d’aigua i esperar que se la begui).

Per reduir una mica l’amargor del plantatge, el primer que farem és bullir les 
fulles un parell de minuts. A continuació, en una paella amb una mica d’oli 
hi posem l’all ben picat i les fulles de plantatge escorregudes i també picades. 
Ho saltegem tot. Mentrestant en un bol batem els ous, i hi afegim la farina i el 
formatge ratllat (si la massa queda molt espessa es pot afegir un raig de llet, 
ja que l’espessor dependrà de la mida dels ous). Un cop la textura sigui l’ade-
quada, hi incorporem el saltejat de fulles de plantatge, salpebrem al nostre 
gust, i ho remenem bé.

En una paella amb un bon raig d’oli calent posem, cullerada a cullerada, la  
barreja que hem preparat, de forma que es vagin formant petites “tortitas” 
fines. Quan estan daurades per ambdós costats les retirem de la paella, n’eli-
minem l’excés d’oli, i ja les tenim llestes per servir.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

En cru només són recomanables les fulles més tendres, que són les menys amar-
gues, combinades amb espècies de gust més suau i en petites proporcions (per 
exemple en amanides). Tanmateix, el més adequat és escaldar-les, de manera 
que perdin part de l’amargor, trossejar-les, i després saltejar-les i combinar-les 
amb ingredients com bolets, formatge o alls, amb els quals l’amarg del plantat-
ge queda ben amalgamat i es rebaixa. Les inflorescències les podem consumir 
crues (preferentment picades), o bé saltejades i incorporades a truites o guisats.

Cal procurar sempre consumir les fulles més tendres, de gust més suau. En rela-
ció a les inflorescències immadures, les espigues, tenen un gust que recorda els 
bolets, especialment els rovellons (salvant, evidentment, totes les diferències).

Perfil  sensorial

Astringent

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

Fibrosa

Gust i textura


