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Creixen
Berros o greixens

Rorippa nasturtium-aquaticum

A la riera i a la font sempre se n’hi ha fet i cada any en 
cullo uns quants. Els mengem barrejats amb amanida 
i ens agraden.

Pepeta Tomàs

“

KCa
POTASSICALCI

Les fulles i tiges fresques presenten un contingut aquós 
molt elevat, del 93%, i un valor lipídic i calòric molt baix. 
El contingut de Na també és molt baix (< 40 mg / 100 g), 
mentre que els continguts en Ca i K són elevats. Presenta 
un contingut alt en β-carotens (provitamina A) i vitamina 
C, també en àcids grassos poliinsaturats, majoritàriament 
del grup Omega-3.

Només podrem cultivar-la si disposem de cursos d’aigua 
nets, no estancats, i que tampoc tinguin gaire corrent, 
condicions difícils de reproduir en la major part d’horts 
o finques agrícoles (llevat que s’especialitzin en el cultiu 
d’aquesta espècie o d’altres amb requeriments similars). 
Si aconseguim generar les condicions adequades per al 
cultiu, podem sembrar directament les llavors al sedi-
ment o bé fer planter i després trasplantar els individus. 
En ambdós casos és important que la velocitat de l’aigua 
sigui molt baixa, que circuli però que no arrossegui ni les 
llavors ni els individus. Un cop hàgim aconseguit instau-
rar la població aquesta s’anirà perpetuant any rere any, 
tant gràcies a la germinació de nous individus com al re-
brot dels ja existents.
 
Si no la podem cultivar i l’anem a recollir, és molt im-
portant tallar-la i no arrencar-la (així podrà rebrotar), i 
collir-ne com a molt un terç dels individus. També cal ser 
conscients que si l’anem a buscar després d’un període de 
riuades pot ser que la totalitat de la població hagi desapa-
regut i hàgim d’esperar que es recuperi.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fulles, tiges tendres i flors.

Forma de consum: Tant crua com cuita 
(exceptuant les flors, que cuites perden tota la gràcia).

Tipologia de cultiu: Pluriennal (els individus viuen diversos anys).

Necessitat de reg: Creix en sòls permanentment humits i amb circulació 
d’aigua, per tant en aquest cas hem de parlar de la necessitat d’un indret amb 
aigua corrent. Poden ser bones opcions els marges del canal de reg o el regue-
rol d’una font.

On la podem trobar: Creix en rius, rierols, fonts, o sèquies d’arreu del 
país (llevat de l’Alt Pirineu, on escasseja). Arrela dins l’aigua, en zones amb 
presència de sediments, de molt poca profunditat, i on l’aigua circuli (no creix 
en aigües estancades) a una velocitat prou baixa com per permetre la instau-
ració dels individus. Comparteix ambient amb l’api cavallard (Apium nodi-
florum), també comestible. Cal recollir-la sempre de llocs amb l’aigua neta.

+ VITAMINA C

+ β β-CAROTENS

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

Flors

Fulles i tiges tendres
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Xatonada amb créixens i mató Pasta fresca amb pesto 
de créixens i tomàquets secs.

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

20” 20”Dificultat mitjana Dificultat baixa

Escarola, créixens, api, ceba tendra, olives negres, bacallà esqueixat, tonyina, 
anxoves salades i mató. Per fer la salsa: 3 nyores, 1 gra d’all, 20 g d’ametlles 
torrades, 150 ml d’oli d’oliva, 80 ml de vinagre i sal.

300 g de pasta fresca, un manat de créixens, oli d’oliva, avellanes (o el fruit 
sec que més ens agradi), 1 gra d’all, tomàquets secs, formatge curat ratllat, sal,  
pebre i escates de bitxo (opcional).

Per començar a fer la salsa, escaldem les nyores en una olla amb aigua. A conti-
nuació en separem la polpa i la barregem, en una batedora, amb l’all, les amet-
lles, l’oli, i una cullerada de l’aigua d’escaldar les nyores. Un cop emulsionat hi 
afegim el vinagre i la sal al nostre gust.

Quan ja tenim la salsa llesta, en un plat o safata, fem una base amb l’escarola, 
l’api, la ceba i els créixens, tot ben rentat i tallat a trossos grans. Hi afegim el ba-
callà esqueixat a daus o trossos mitjans, la tonyina, les anxoves i el mató, tallat 
també a daus o bé a làmines. Finalment ho cobrim amb salsa abundant, i ja te-
nim llesta aquesta refrescant amanida perfecta per quan comença el bon temps!

Aquesta és una recepta molt senzilla, però amb un resultat excel·lent. Per fer 
el pesto triturem els créixens, les avellanes i l’all amb un bon raig d’oli. Podem 
posar més o menys oli depenen de la textura desitjada. Finalment salpebrem 
al gust, i si ens agrada el picant hi afegim també les escates de bitxo. 

Mentrestant posem a bullir la pasta fresca. Quan és cuita l’escorrem i hi barre-
gem el pesto de créixens. Un cop llesta, la posem a la safata amb trossets de 
tomàquet sec (que podem fer nosaltres mateixos per aprofitar els excedents de 
tomàquets de l’hort que potser tenim durant l’estiu), formatge ratllat i alguna 
fulla de créixens, obtenint així una recepta de pasta fresca original i deliciosa.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

El gust picant suau dels créixens, altament característic, juntament amb el toc 
fresc i la textura carnosa, fan que en cru sigui una espècie molt interessant per 
combinar amb fruits secs, oli, i tomàquets (especialment si són secs). Pot ser 
en una amanida, juntament amb altres ingredients, o bé en forma de salsa, 
ideal per condimentar un plat de pasta. Alhora, tot i que amb la cocció el gust 
picant es perd (vegeu ravenissa blanca per més detall), combinats amb ceba, 
porros i patata donen lloc a cremes excel·lents.

La intensitat s’accentua en les fulles dels individus que ja estan florint. En ge-
neral presenta un bon equilibri entre picant i frescor. Hem d’evitar assimilar el 
gust dels créixens silvestres al dels comercials (que pràcticament no tenen gust).

Perfil  sensorial

Fibrosa Carnosa

Fresc
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gustPicantGust i textura


