
Gratacul
Gavarra, gavarrera, roser boscà 
o roser de marge
Rosa pouzinii

Cullo els grataculs quan són ben madurs i en faig 
melmelada. Entre treure llavors i pèls, hi ha molta 
feina, però és tan bona que val la pena!

Joana Castells
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El fruit del gratacul es caracteritza pel seu gran contingut 
en Vitamina C, B i E. El nivell de Vitamina C en el grata-
cul és un dels més alts descrits en el món vegetal (entre 
300 i 4000mg/100g), molt per sobre del contingut de Vi-
tamina C mesurat en cítrics. També conté alts nivells de 
carotenoides i polifenols que actuen com a antioxidants. 
En relació amb els minerals és ric en K i P.

La germinació de les llavors és molt baixa, tot i que es pot 
incrementar alternant una estratificació de calor durant 
uns dos mesos amb una estratificació en fred durant dos 
mesos més. Tanmateix, se’n recomana la multiplicació 
mitjançant esqueixos, tot escollint tiges d’entre 0,5 i 1 cm 
de gruix i que siguin joves, amb un elevat vigor. S’agafen 
fragments d’uns 40 cm i la meitat s’enterra al sòl. Es reco-
mana plantar en torretes que posarem en un indret amb 
una humitat constant i una temperatura més elevada que  
la de l’exterior (per exemple, hivernacle). Al cap d’un pa-
rell de mesos, ja hauran arrelat i, per tant, ja podrem tras-
plantar-los allà on vulguem, amb un marc de plantació    
no inferior a 1 x 1 m. Creix bé tant en sòls agrícoles com 
forestals i es veurà afavorida per una fertilitat moderada   
o alta i, per tant, en funció de l’indret de cultiu, adobar   
amb fems pot ser recomanable. El principal hàndicap és 
que han de passar entre 4 i 8 anys perquè el cultiu tingui 
una producció considerable. Una alternativa és la gestió 
d’aquelles zones on el gratacul ja és present,  per exem-
ple, pastures abandonades, de manera que s’afavoreixi 
aquesta espècie i se’n faciliti l’aprofitament.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fruit.

Forma de consum: Crua, cuita i infusionada.

Tipologia de cultiu: Perenne de gran longevitat.

Necessitat de reg: No. 
Està perfectament adaptada a les sequeres del clima mediterrani.

On la podem trobar: Es troba, principalment, en marges de zones fo-
restals, bardisses i camps de cultiu o pastures abandonades. Es distribueix 
pràcticament per tot el país, però manca a la façana estrictament litoral, 
mentre que arriba fins als 1400 m al Pirineu i Prepirineu.

+ VITAMINA C

+ ANTIOXIDANTS

Moment de plantació (sembra de llavors i multiplicació per esqueixos)

Època de recol·lecció de les llavors/esqueixos

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

Llavors

Esqueixos

Esqueixos

Llavors



Barretes energètiques de gratacul Mousse de grataculs

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

15” 45”Dificultat elevada

Grataculs, ametlles, avellanes, nous i mel. 200 g de grataculs, 1/2 vas d’aigua, 3 cullerades de sucre, 200 g mascarpone, 
50 g de melindros, 50 g de fruits secs (ametlles, avellanes i nous).

Per començar, triturem les ametlles, avellanes i nous de manera que, en part, 
esdevingui pols, però, alhora, encara en quedin trossos relativament grans. Po-
dem afegir també ametlles, avellanes i nous senceres o només partides manual-
ment. Tot seguit, hi afegim els grataculs –només la pell i la polpa– i, per tant, 
prèviament haurem hagut d’eliminar les llavors i els pèls associats a les llavors. 
Fer-ho no és complex, però sí que requereix temps i paciència. Un a un, parti-
rem els grataculs per la meitat i n’extraurem tant pèls com llavors. Serà més 
fàcil si els grataculs tenen una consistència ferma (és a dir, encara no són del tot 
madurs) o si els hem congelat prèviament, un truc que ens permetrà treballar 
còmodament amb grataculs que estan en els seu punt òptim de maduració.

Finalment, hi afegim mel i remenem fins que obtinguem una massa homogè-
nia i modelable, però espessa, a la qual podem donar forma de barretes o del 
que més ens agradi. D’aquesta manera tan senzilla haurem fet unes barretes 
energètiques perfectes per prendre a l’escola, a la feina o d’excursió.

Primer, preparem la melmelada de gratacul. Generalment, tallarem els gra-
taculs per la meitat i en traurem les llavors i pèls abans de coure’ls (vegeu 
explicació a la recepta anterior), però si són molt tous també els podem posar 
directament i colar després la melmelada. Posem els grataculs en una olla, hi 
afegim l’aigua i el sucre, i ho deixem coure a foc lent procurant que no s’en-
ganxi. Un cop finalitzada la cocció, ho triturem i ja tenim la melmelada.

Tot seguit, piquem els melindros juntament amb els fruits secs (ametlla, ave-
llana i nous) i hi barregem una mica de melmelada fins que quedi una massa 
homogènia i densa, que ens servirà de base de la mousse. Per fer la mousse, 
barregem el mascarpone amb la resta de melmelada de gratacul, però en re-
servem una mica per a decorar el plat.  

Alternem capes de les dues preparacions (mousse i base) en un motlle i ho de-
corem amb una mica de melmelada de gratacul, pols de fruits secs i melindros.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

El principal hàndicap és que per utilitzar-ne la pell i la polpa, abans, hem 
de separar-ne les llavors i els múltiples pèls que duen associats. No és com-
plex, però requereix dedicar-hi temps i tenir paciència (vegeu alguns trucs 
a l’apartat de receptes). És recomanable consumir els grataculs crus, evitant 
així la pèrdua de vitamines que es produeix amb la cocció, tot i que també pot 
emprar-se cuit. Marida molt bé amb fruits secs, tot tipus de làctics, xocolata i 
també carns vermelles o de caça quan es consumeix com a melmelada o gelea.

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Tova Fibrosa

Àcid Dolç
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

Dificultat baixa

(polpa) (pell)

La polpa presenta una combinació de dolçor i acidesa única, apreciable sobre-
tot en cru. La pell també és comestible i, tot i que és més fibrosa, barrejada amb 
la polpa, és molt bona. 


