
cultivada

Cardellet
Card de moro, cardillo o tagarnina

Scolymus hispanicus

Trèiem la part verda de la fulla i la part blanca la fèiem 
bullir una mica i, després, saltejada amb panceta o 
en truita era bueníssima.

Pepe Solís

“

KCa
POTASSICALCI

La fulla del cardellet és rica en fibra (>7g/100g) i tam-
bé en K (>1000mg/100g), Ca (>230mg/100g) i Mg 
(>90mg/100g). Es recomana bullir-lo abans de consumir, 
ja que conté nivells alts d’àcid oxàlic. Diversos estudis 
apunten també a la seva capacitat hipoglucemiant.

Podem sembrar-la directament o bé fer-ne planter i, des-
prés, trasplantar-la, sempre situant les llavors entre 0,5 i  
1 cm de profunditat, amb un marc de plantació de 20 x 
40 cm. Creix en ambients amb una fertilitat elevada i sòls 
profunds i, en conseqüència, és molt indicat cultivar-la 
als horts. Per adobar, convé que utilitzem fems (d’alli-
beració lenta) i no adobs químics (d’alliberació ràpida), 
ja que, així, s’evita una sobreacumulació de N a les fu-
lles. En tractar-se d’una espècie molt competitiva i amb 
un elevat creixement, és recomanable adobar abans de la 
instauració del cultiu i realitzar adobats de manteniment 
any rere any. Quan el cultiu estigui ben instaurat, l’única 
gestió que haurem de realitzar serà una sega a mig estiu 
un cop l’espècie ja hagi fructificat. Sí que és molt impor-
tant que, a l’hora de realitzar la collita, respectem sempre 
la part basal de la planta, és a dir, que no profunditzem 
més del compte, ja que és a partir d’aquesta part basal 
que es produirà el rebrot. Per últim, les llavors produïdes 
donaran lloc a nous individus amb facilitat, que perme-
tran reemplaçar aquells que hagin mort.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Forma de consum: Cuita.

Tipologia de cultiu: De pluriennal (individus viuen diversos anys) a perenne.

Necessitat de reg: En zones humides, es pot desenvolupar sense ne-
cessitat de reg, si bé en ambients mediterranis es recomana regar almenys 
durant el període estival.

On la podem trobar: Es tracta d’un cas molt particular, perquè les 
obres d’identificació botànica consideren Scolymus hispanicus com una úni-
ca espècie sense l’existència de sub espècies ni varietats. Tanmateix, n’exis-
teixen clarament dues formes totalment diferenciades. Per una banda, la 
que creix de forma espontània arreu del litoral i prelitoral, en camps de 
conreu i solars abandonats, i que presenta unes fulles comparativament 
petites, molt espinoses, i amb un nervi central petit i molt fibrós. D’altra 
banda, hi ha la que tradicionalment ha estat consumida al centre i sud de  
la península Ibèrica i que, a Catalunya, s’ha localitzat amb una distribu-
ció erràtica en herbassars de zones humides vinculats generalment a antics 
horts, la qual té unes fulles clarament més grans, molt menys punxents i 
amb un nervi central molt més desenvolupat i molt més tendre. És aques-
ta segona forma, la que presenta un clar interès agronòmic i gastronòmic, 
mentre que la primera, molt més abundant, no té cap mena de valor.

+ FIBRA

+ ÀCID OXÀLIC

Moment de plantació

Època de recol·lecció de les 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

Part emprada: Nervi central de la fulla, carnós i de color verd clar. La 
part verda de la fulla, el limbe, es descarta.



Tempura de cardellet 
amb salsa romesco

Remenat de cardellet i cansalada

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

30” 25”Dificultat mitjana Dificultat baixa

20 fulles de cardellet, 3-4 cullerades soperes de farina, aigua ben freda, una 
mica de cervesa, 3 tomàquets, 1- 2 grans d’all, 1-2 nyores, 50 g d’ametlles i/o 
avellanes, vinagre, oli d’oliva, sal i pebre vermell.

20 fulles de cardellet, 2 talls de cansalada, all, sal, pebre, oli d’oliva i 2 ous.

Primer de tot, cal separar el nervi central (la part que es consumeix) de la resta 
de la fulla. Situeu els dits índex i polze fent pinça a la base de la fulla, però no 
pressionant el nervi central, sinó uns mil·límetres per sobre. En aquesta po-
sició, exerciu una pressió constant i, mentre amb l’altra mà subjecteu la fulla, 
feu córrer els dits amb decisió des de la base fins a l’àpex. Veureu com la part 
verda de la fulla (limbe) desapareix i us quedeu només amb el nervi central.
 
Un cop triat, primer cal fer-lo bullir durant uns minuts perquè quedi ben ten-
dre amb aigua i una mica de sal. Un cop cuit, l’escorrem i el deixem a punt per 
fer-ne la tempura. Agafem aigua ben freda, farina, una mica de cervesa i un 
polsim de sal i, sense que quedin grumolls, preparem la massa de la tempura. 
Hi suquem el cardellet i el fregim amb oli ben calent.

Per la salsa romesco, escaldem els tomàquets, la nyora i l’all. Els pelem i tri-
turem amb les avellanes i ametlles. Hi afegim oli, vinagre, sal i pebre vermell.

Primer de tot hem, de separar el nervi central de la resta de la fulla i, després, 
fer bullir el cardellet perquè quedi ben tendre (explicació detallada a la recepta 
anterior). Paral·lelament en una paella, hi posem la cansalada tallada a trossets 
i hi afegim una mica d’all picat, sal i pebre. Quan la cansalada ja és cuita, hi afe-
gim el cardellet que, prèviament, hem bullit i ho saltegem tot junt una estona 
més fins que el cardellet quedi daurat. Si volem reforçar el gust del plat, en el 
moment d’afegir el cardellet podem posar-hi ceba, porro o alls tendres.
 
Mentrestant, batem els ous amb una mica de sal i pebre. Els afegim a la paella 
on ja tenim cuita la cansalada i el cardellet, i ho anem remenant perquè quedi 
ben esponjós fins que l’ou sigui cuit.

Una variant d’aquesta recepta per a fer-la apta per a persones vegetarianes 
consisteix en substituir la cansalada per llengües de bou (Hydnum repandum), 
un bolet molt gustós i de textura que, en certa manera, recorda a la carn.

Valor organolèptic/recomanacions de consumPerfil  sensorial

Textura:

Gust:

Tova Carnosa

Umami Amarg
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust El cardellet compleix tots els requisits per convertir-se en una verdura d’am-

pli consum com ho són les cols, els bròquils o els espinacs. Cal consumir-la 
cuita i només el nervi central de les fulles (consulteu l’apartat de receptes per 
veure com triar-la). Saltejada, en truita, arrebossada, en forma de crema, amb 
pasta, estofada amb llegums o, simplement, bullida amb patata i amanida 
amb un raig d’oli, són algunes de les possibilitats que ens ofereix. És ideal per 
fomentar el consum de verdura en aquelles persones reticents al verd.

Destaca pel gust suau, un color que s’assembla més al d’una ceba que no pas 
al d’una verdura de fulla, i una textura que recorda fàcilment el carbassó o els 
espàrrecs en funció de la cocció.


