
Projecte finançat a través de l’Operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020

Verdolaga
Patena o verdelaga

Portulaca oleracea

Venia una dona que les posava a l’escudella i a l’am-
anida, i en portava als mercats i tot. Passeu, passeu 
si en voleu, que en tinc l’hort ple!

Paquita Oliva

“

FeMg
FERROMAGNESI

Presenta un contingut lipídic baix (< 0,5 g / 100 g) i un valor 
calòric molt baix (< 40 kcal / 100g). Respecte als minerals, 
presenta un baix contingut en Na (< 120 mg / 100 g), un 
contingut elevat en Mg, Fe, Cu i Mn, i moderat en K i 
Ca. També és una font de vitamina C, d’àcids grassos po-
liinsaturats del grup Omega-3, i conté nivells moderats 
de β-carotens (provitamina A). Presenta una concentra-
ció elevada d’oxalats, que es veu clarament reduïda amb 
la cocció. Alguns estudis també han demostrat les seves 
propietats antibacterianes i antifúngiques.

Es tracta d’una espècie anual que germina al llarg de l’es-
tiu en sòls llaurats o lliures de vegetació amb una elevada 
fertilitat i bona disponibilitat hídrica. Per tant, l’hort és 
l’indret per excel·lència on cultivar-la. De fet, en la major 
part d’horts, la verdolaga creix estiu rere estiu sense que 
l’hàgim de sembrar, ja que es troba ben present al banc 
de llavors del sòl i per tant apareixerà de forma massi-
va i dominant en aquelles zones de l’hort llaurades i fe-
mades durant la primavera i irrigades durant l’estiu. Si 
l’hem de sembrar ho farem entre el maig i el juny, escam-
pant les llavors pel sòl acabat de llaurar, i enterrant-les 
només amb una fina capa de terra, de menys de 0,5 cm. 
Si deixem fructificar uns quants individus (cadascun pot 
generar milers de diminutes llavors) i si l’any següent 
reproduïm a principis d’estiu les condicions adequades 
per a la germinació i establiment de l’espècie, ja no caldrà 
que tornem a sembrar. És interessant combinar el cultiu 
d’hortalisses d’estiu com tomàquets, pebrots o mongetes 
amb una coberta verda formada per verdolaga. Cal em-
prar sempre una fertilització orgànica (compost o fem) 
per reduir l’acumulació de N a les fulles.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fulles i tiges. 
Es pot consumir igualment encara que ja estigui florida o amb llavors.

Forma de consum: Tant crua com cuita.

Tipologia de cultiu: Anual.

Necessitat de reg: Gràcies a les fulles i tiges carnoses és molt resistent 
a la sequera, i per això creix a l’estiu, però per tal de poder consumir-la en 
condicions òptimes serà necessari regar-la, sobretot en zones amb estius secs.

On la podem trobar: Molt abundant arreu del país, des del nivell del 
mar fins als 1200 m d’altitud. Necessita sòls rics en nutrients (principalment 
nitrogen) i lliures de vegetació en el moment de la germinació, motiu pel 
qual és tan abundant als horts, però també als femers, als escocells dels 
arbres de les ciutats, a les escletxes de les rajoles dels carrers, i fins i tot a les 
torretes. També pot aparèixer als camps de cereals després de la sega.

+ VITAMINA C

+ OMEGA - 3

Moment de plantació

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

Època de recol·lecció de la part útil (fulles i tiges)

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
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Estofat de cigrons amb verdolaga Lasanya de verdolaga

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

20” 45”Dificultat baixa Dificultat mitjana

500 g de cigronet petit un cop cuit, 500 g de fulles i tiges de verdolaga, 2 cebes, 
4 tomàquets, 5 alls, oli d’oliva i sal.

200-250 g de pasta de lasanya, 500 g de verdolaga, 3 grans d’all, 2 cullerades 
de farina, 1 cullerada de mantega, 3 vasos de llet, formatge per gratinar, oli 
d’oliva, sal i pebre.

Per preparar aquest estofat, primer fem un sofregit fosc tot posant la ceba 
tallada fina, en juliana, en una cassola amb oli. Durant uns minuts la deixem 
fer ben rossa amb el foc ben viu, encara que agafi color molt de pressa. Quan 
ja és marronosa, abaixem el foc i la cobrim d’aigua. La deixem coure fins que 
l’aigua s’ha evaporat i la ceba queda tova i lluent com una melmelada.

Tot seguit s’hi afegeixen els alls i quan agafen color s’hi afegeixen els tomà-
quets ratllats. Un cop ha reduït el sofregit, s’hi afegeix la verdolaga tallada a 
trossets, es mig cobreix amb l’aigua de bullir els cigrons i es deixa coure du-
rant 10 minuts. A continuació s’hi afegeixen els cigrons i es cou tot junt durant 
5 minuts més. I ja tenim llest aquest estofat tan bo!

Tallem la verdolaga i la saltegem en una paella. Quan ja és quasi cuita hi 
afegim l’all picat i salpebrem al nostre gust. Paral·lelament preparem la beixa-
mel, desfent la mantega en una cassola i afegint-hi la farina. Després afegim 
la llet i barregem bé. Ho deixem espessir a foc lent. A continuació, triturem ⅔ 
de la verdolaga que hem saltejat, juntament amb una mica de beixamel. No la 
triturem tota, en reservem ⅓, ja que ens interessa trobar-ne alguns trossets a 
l’hora de menjar la lasanya. Ho posem tot en un bol i remenem bé, per tal de 
barrejar la verdolaga triturada i la picada.

Ara ja podem muntar la lasanya. En una safata de forn posem una mica de 
beixamel al fons, després una capa de pasta, una de verdolaga i finalment una 
mica de beixamel de nou. Tornem a repetir aquest procés de capes tants cops 
com vulguem, acabant sempre amb una última capa de pasta coberta comple-
tament per beixamel i formatge per gratinar. Col·loquem la safata al forn a uns 
180 °C fins que el formatge es gratini.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Pràcticament totes les espècies silvestres comestibles tenen potencial per ad-
quirir un rol gastronòmic més important que el que tenen actualment, però 
si cerquem una icona de la infrautilització aquesta clarament podria ser la 
verdolaga. Es pot menjar crua, cuita, envinagrada, caramel·litzada, i fins i tot 
se’n fan licors. S’utilitza la tija i la fulla, no cal triar-la, creix sola als horts i és 
extremadament fàcil de collir i d’identificar. Combina amb tot i cuinada de 
totes les maneres possibles. El currículum no podria ser millor.

Cal posar de relleu que en el cas de la verdolaga la textura lleugerament muci-
laginosa no és un problema, ja que en ser carnosa i cruixent no genera en cap 
cas l’efecte “bava de caragol”, i per tant suma més que no pas resta. 

Perfil  sensorial

Cruixent Mucilaginosa

Carnosa Fibrosa
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

(especialment crua)

Gust i textura


