
Cosconilla
Cascunia, herba conillera o herba dolça

Reichardia picroides

Amb la mare, en collíem al marge del castell, que 
n’hi havia moltes i eren molt bones per a les ama-
nides, més dolces i tot que l’enciam.

Antònia Duarri

“

Es disposa de poques dades fiables sobre la composició 
nutricional de les fulles d’aquesta espècie. Tot i així, està 
demostrat que la seva riquesa en compostos fenòlics (320 
mg/g) en fa una molt bona font d’antioxidants. Conté 
concentracions rellevants d’antocianines i carotenoides.

Podem sembrar-la directament o bé fer-ne planter i, des-
prés, trasplantar-la, sempre situant les llavors entre 0,5 i 
un cm de profunditat amb un marc de plantació de 20  x 
20 cm. Com que creix en ambients secs o pedregosos, sòls 
poc fèrtils i amb poca matèria orgànica, convé no realitzar 
cap tipus de fertilització per tal de no afavorir les espè-
cies adventícies. De fet, fins que el cultiu no estigui ben 
instaurat, caldrà controlar-les periòdicament, sobretot les 
entapissants i les de més alçada, ja que la cosconilla té 
un creixement relativament lent i una alçada molt baixa i, 
per tant, quedaria fàcilment ofegada. Tanmateix, un cop 
els individus ja estiguin ben instaurats i sempre que l’in-
dret de cultiu sigui l’adequat, només n’haurem de realit-
zar una sega cap a mitjans d’estiu (aprofitant que la part 
aèria de la cosconilla està seca) per tal de mantenir-ne el 
cultiu. També és important que deixem fructificar part 
dels individus, ja que així la població s’anirà regenerant 
amb els nous individus que germinin.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fulla.

Forma de consum: Crua.

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: Està perfectament adaptada a la sequera i en ge-
neral no requereix reg, si bé després de la collita pot ser recomanable per 
incentivar el rebrot.

On la podem trobar: Creix en ambients secs i terrenys dolents o pe-
dregosos del litoral i prelitoral fins als 1200 m d’altitud, mentre que no apa-
reix a les zones més continentals de l’interior ni al Pirineu i Prepirineu. 
Abunda en zones ermes amb poca vegetació, camps de conreu de secà poc 
fèrtils, talussos i parets de pedra seca.

Moment de plantació

Època de recol·lecció de les llavors

Època de recol·lecció de la part útil
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+ ANTIOXIDANTS
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Amanida de cosconilla 
amb cruixent de pa laminat i oli verd

Tàrtar de cosconilla 
amb tomàquet de penjar i farigola

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

5” 20”Dificultat mitjanaDificultat baixa

Un bon manat de cosconilla, 2 llesques de pa de pagès, oli verd i sal. Un bon manat de cosconilla, 10 tomàquets de penjar, 1 ceba dolça, farigola, oli 
d’oliva, sal i pebre.

Agafem les fulles de cosconilla i les rentem bé. Veureu que, de vegades al re-
vers (part de sota de les fulles), hi tenen una fina capa de pols blanquinosa que 
se’n diu pruïna. Aquests petits granets formen part de la pròpia planta, no és 
pas que estigui bruta i, per tant, no cal que us amoïneu a l’hora de rentar-la.

Un cop neta, simplement ens caldrà col·locar-la al fons del plat o plata que 
escollim per la presentació, tot formant una base. A continuació, tallem les lles-
ques de pa de pagès a tires d’uns tres centímetres i les torrem. Un cop torrades, 
les posem com a acompanyant de la cosconilla i ho amanim tot amb un bon 
raig d’oli verd i una mica de sal. L’oli verd és el que s’obté al principi de la co-
llita, quan les olives encara no estan del tot madures, raó per la qual es caracte-
ritza per una coloració verdosa i per una aroma més intensa, afruitada i àcida. 
Si no teniu oli verd, podeu utilitzar qualsevol oli d’oliva de bona qualitat.

En primer lloc,  escaldem els tomàquets. Tan sols cal que els posem durant 
uns segons en aigua bullint i, ràpidament, els passem per aigua freda. Això 
ens permetrà poder-los pelar amb facilitat.
 
Un cop pelats tots els tomàquets, els partim per la meitat i en traiem les lla-
vors, que reservem. Per una banda, guardem vuit meitats de tomàquet sence-
res –les que siguin més grans i tinguin una major consistència–. La resta, les 
tallem a daus petits, els quals deixem escórrer. En un bol, barregem els daus 
de tomàquet amb la ceba, la cosconilla i la farigola ben picades. Un cop feta 
la mescla, omplim amb aquest farciment les meitats que abans hem reservat.
 
Finalment, amb les llavors de tomàquet guardades, mel, oli, vinagre, i una 
mica de sal i pebre, elaborem la vinagreta amb la qual amanirem el pla.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

És una espècie extremadament interessant per diversificar amanides i tot ti-
pus de plats que incloguin fulles i brots verds, especialment quan no hi ha 
cocció. Hi contribueixen tant l’aspecte com també el gust i la textura. Propor-
ciona un contrapunt de dolçor quan es combina amb espècies de gust més 
amarg, i també és molt adequada per a esdevenir l’ingredient principal del 
plat només acompanyada d’un bon raig d’oli d’oliva i una mica de sal. Marida 
molt bé amb pa torrat, tot tipus de fruits secs, ceba i tomàquet.

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Carnosa Cruixent

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

El gust suau, la textura carnosa i cruixent, una forma espatulada altament 
atractiva i un color glauc (verd que vira a blau) fan que agradi pràcticament a 
tothom qui la tasta.


