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Esbarzer
Avartes, barsa o romeguera

Rubus ulmifolius

M’agrada menjar móres quan camino, són dolces i 
gustoses. A vegades també en faig melmelada, que 
hi ha força feina a colar-la però a casa els encanta.

Cecília Roma

“
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Les móres són una font molt bona de fibra (> 6 g / 100 g). 
Presenten un contingut de Na baix (< 120 mg / 100 g), i 
un contingut molt elevat de Mn i vitamina E. També pre-
senten continguts moderats de Cu i vitamina C.  Tenen 
un elevat contingut en antocians (flavonoides) i àcids 
fenòlics, que confereixen al fruit capacitat antioxidant. 
Alguns estudis també apunten a certa capacitat anti-
bacteriana. Els brots d’esbarzer tenen quantitats encara 
majors de compostos fenòlics, però no es disposa de més 
dades fiables sobre la seva composició nutricional.

La capacitat de germinació de les llavors és molt baixa, ja 
que abans de germinar han d’haver passat pel tracte di-
gestiu d’un mamífer o ocell. Per tant, el més recomanable 
és la multiplicació mitjançant esqueixos basals amb una 
part d’arrel, o bé amb estaquetes obtingudes a partir de 
tiges joves d’entre 0,5 i 1 cm de gruix. Ho farem a finals 
d’estiu - principis de tardor, a partir de fragments de tija 
d’uns 40 cm. N’enterrarem la meitat al substrat i situarem 
les torretes en un indret amb una humitat constant i una 
temperatura elevada (per exemple un hivernacle, sobre-
tot a la tardor). Al cap d’un parell de mesos, ja hauran 
arrelat i per tant a principis de primavera ja els podrem 
trasplantar. Deixarem un metre entre individus i dos en-
tre files, per tal de permetre la recollida dels fruits. És re-
comanable instal·lar estructures de suport que permetin 
el creixement en alçada dels esbarzers. Una alternativa 
és la gestió d’aquelles zones on l’esbarzer ja és present, 
de manera que s’afavoreixi aquesta espècie i se’n faciliti 
l’aprofitament. Periòdicament caldrà dur a terme una fer-
tilització amb fems o compost.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fruits i tiges tendres 
(un cop pelades)

Forma de consum: Tant crua com cuita.

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: Si creix en un indret adequat, està perfectament 
adaptada a la sequera, i per tant no caldrà regar-la. Ara bé, si es desitja cultivar 
en ambients especialment secs aleshores sí que serà necessari un reg de suport 
durant l’estiu.

On la podem trobar: Es troba, principalment, en bardisses, marges de 
zones forestals, marges de camps de cultiu, i també en descampats de zones 
periurbanes. Es distribueix per tot el país, des del nivell del mar fins als 
1.600 m d’alçada. En zones mediterrànies creix en sòls profunds i relativa-
ment humits tenint en compte el context, mentre que en àrees de muntanya 
creix en ambients relativament secs i assolellats.

+ ANTIOXIDANTS

+ VITAMINA E

Moment de plantació (multiplicació per esqueixos)

Època de recol·lecció dels elements de propagació (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

Fruits

Tiges tendres

MANGANÈS
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Menjar blanc amb móres Pastís de móres i crema de iogurt

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

30” 60”Dificultat baixa Dificultat alta

1 l d’aigua, 200 g de sucre, 1 canó de canyella, la pell d’una llimona, 200 g d’amet-
lles crues (sense torrar), 100 g de fècula de blat de moro, sal i 200 g de móres.

Per fer el pa de pessic: 6 ous, 1 tassa de sucre, ⅔ de tassa de farina de re-
bosteria i un grapat de móres. Per fer la crema de iogurt: 250 ml de nata per 
muntar, 300 ml de iogurt grec, 2 cullerades de sucre en pols i 300 g de móres.

Per començar posem en una olla l’aigua, el sucre, el canó de canyella i la pell 
de llimona. Quan ja ha bullit una estona, colem la infusió. Aleshores, la barre-
gem amb les ametlles i ho deixem reposar tapat durant una hora. Si prèvia-
ment hem triturat les ametlles amb la picadora, un cop hi barregem la infusió 
n’hi haurà prou deixant-ho reposar uns 10 minuts.

Ho colem amb un colador de malla, descartant la part sòlida, i n’obtindrem 
un suc blanc i opac, que tot seguit barrejarem amb la fècula de blat de moro, 
les móres i la sal. Ho tornem a posar en una olla i ho coem a foc lent fins que 
sigui espès, remenant sense parar per tal  que no s’enganxi ni es cremi. Abo-
quem el menjar blanc als bols o recipients en què el volem servir i ho deixem 
refredar per menjar-lo un cop fred. Podem acompanyar-ho amb un parell o 
tres de móres fresques.

Per fer el pa de pessic batem els ous (dels quals  reservem 3 clares) amb ¾ parts 
del sucre fins que sigui escumós. Hi afegim les móres liquades i, si volem, cola-
des per eliminar-ne les llavors, i seguim barrejant. Tot seguit, hi afegim la farina 
tamisada i barregem fins que s’incorpori completament. En un altre bol, mun-
tem les 3 clares amb el sucre restant. Quan ja estan muntades les incorporem a 
la resta de la massa. Finalment untem de mantega 3 motlles de forn de la ma-
teixa mida, repartim la massa i els posem al forn a 200 °C durant 7 - 10 minuts.

Per fer la crema de iogurt el primer que cal és muntar la nata amb el sucre. Des-
prés la barregem amb el iogurt i ho guardem a la nevera. Si desitgem una textu-
ra més sòlida podem afegir també una mica de gelatina neutra. Quan comenci 
a espessir hi afegim les móres, que poden ser en part liquades i en part senceres. 

Ara ja només cal muntar el pastís. Posarem una capa de crema de iogurt i 
móres per sobre cada pa de pessic, creant tres pisos.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Molt atractives a nivell visual, i excel·lents en termes organolèptics, les móres 
són molt interessants per afegir a tot tipus de postres, on no només aporten gust 
sinó també color. Combinen molt bé amb làctics, cereals i fruits secs. Les nom-
broses llavors que presenten, responsables de la textura granulosa i molestes per 
alguns consumidors, es poden eliminar amb relativa facilitat en preparacions ti-
pus melmelada. Les tiges són interessants com a element secundari d’amanides 
i arrossos de verdures, per aportar un contrapunt original i refrescant.

En relació a les tiges, tenen una textura aquosa i cruixent, i quan són ben ten-
dres són molt refrescants, si bé a mesura que avança la primavera l’astringèn-
cia cada cop esdevé més marcada. Cal pelar-les abans de consumir-les.

Perfil  sensorial

Gust i textura

Carnosa Granulosa

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

(especialment crua)


