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Lletsó
Lletisó o llicsó

Sonchus oleraceus

Els recollien quan eren tendrets, els deixaven es-
tovar i en feien amanida per acompanyar la vianda. 
També en collien per donar als conills.

Francisca Serra

“

MnK
MANGANÈSPOTASSI

Les fulles de lletsó presenten un valor energètic baix        
(< 40 Kcal / 100 g), amb un elevat contingut de vitamina 
C. En relació als minerals, presenten un contingut elevat 
de K, Fe, Cu i Mn, i un contingut moderat de Ca. Pre-
senten també concentracions significatives de compostos 
fenòlics i flavonoides, que aporten a la planta certa capa-
citat antioxidant.

Aquesta espècie anual té un clar caràcter oportunista, 
ja que en qualsevol moment de l’any (llevat del període 
estrictament hivernal), en què es produeixi una finestra 
d’oportunitat en les condicions ambientals, germinarà i 
s’establirà. Tanmateix, si hem de sembrar-la el més reco-
manable és fer-ho cap a finals d’estiu per tal que pugui 
germinar amb les primeres pluges de tardor, o bé cap al 
febrer per tal que germini amb l’arribada de la bonança 
primaveral, i sempre en ambients llaurats o lliures de 
vegetació. De forma espontània creix tant en horts com 
camps de conreu, però si la plantem per consumir-ne les 
fulles, llevat de les contrades més humides, el més idoni 
és plantar-la als horts ja que tindrà un major creixement 
i tendresa. El marc de plantació serà de 20 x 20 cm, i en-
terrarem les llavors menys d’un cm, com si d’un enciam 
es tractés. És una de les espècies adventícies més típiques 
dels horts, i si en deixem fructificar uns quants individus 
veurem com any rere any, van sortint de forma massiva 
en aquelles zones de l’hort llaurades, femades, i ben irri-
gades. Utilitzarem sempre fem o compost.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Part emprada: Fulles (recollides quan la planta 
està en forma de roseta basal i encara no ha començat a formar les tiges), i 
tiges tendres (recollides quan encara no ha començat la floració).

Forma de consum: Fulles tant crues com cuites. Tiges només cuites.

Tipologia de cultiu: Anual.

Necessitat de reg: Tot i que l’espècie està adaptada a viure en ambients 
secs, com que volem consumir-ne les fulles el reg és recomanable, sobretot en 
períodes de sequera. Així n’afavorirem el creixement i la tendresa, i evitarem 
que la planta s’espigui amb unes fulles encara minúscules.

On la podem trobar: Molt abundant en horts i camps de conreu 
d’arreu del país, fins als 1.500 m d’alçada. Creix tant en ambients de secà 
com de regadiu, i es veu especialment afavorida per sòls rics en nutrients 
i per la llaurada. També és molt present en solars, marges de camins, i fins 
i tot als escocells dels arbres de pobles i ciutats i a les torretes dels balcons, 
on germina amb molta facilitat.

+ VITAMINA C

+ ANTIOXIDANTS

Moments de plantació i recol·lecció

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

Fulles

Tiges tendres

(arreu)(arreu)(excepte als indrets 
més freds)

(només en ambients 
humits o regats)
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Torrada de lletsons, formatge de cabra, 
i melmelada de serves

Quiche de lletsons

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

10” 1h 10”Dificultat baixa Dificultat mitjana

1 bol de fulles de lletsons, 1 branca de sajolida (Satureja montana), 100 g de for-
matge de cabra, oli d’oliva, melmelada de serves o tomàquet, pa de pagès.

200 g de farina, 4 ous, 200 ml de crema de llet, 150 g de formatge ratllat, 300 g 
de lletsons, oli d’oliva, sal i pebre.

Per preparar aquesta recepta tan senzilla, per una banda tallem les fulles de 
lletsons molt petitetes. Per una altra banda piquem les fulles de sajolida i les 
barregem amb el formatge tot creant una massa cremosa i homogènia. Per tal 
d’afavorir la mescla hi podem afegir una mica d’oli d’oliva. Si desitgem un gust 
més intents podem afegir un formatge de cabra o ovella curat al formatge d’un-
tar. Una altra opció és afegir-hi espècies com el pebre o fins i tot bitxos picants.
 
Si ens inclinem per fer un plat ben estètic, per muntar la torrada de pa de pagès 
la untem creant franges de lletsons combinades amb franges de formatge de 
cabra i sajolida. També podem barrejar-ho tot: el formatge d’untar, les fulles de 
lletsó, la sajolida, l’oli d’oliva, i els condiments que vulguem, de manera que 
quedarà una massa per untar, i una torrada, menys fotogènica però segurament 
més pràctica. Finalment, per sobre hi posem la melmelada de serves o tomàquet 
i així completem amb un toc dolç aquesta recepta tan deliciosa.

Preescalfem el forn a 180 °C. Per fer la massa barregem la farina amb 3 culle-
rades soperes d’oli d’oliva i un polsim de sal. Hi afegim 100 ml d’aigua tèbia 
i amassem ràpidament per formar una bola. Amb l’ajuda d’un rodet estirem 
la massa i cobrim el motlle del forn on volem fer la quiche. Posem la massa al 
forn de 5 a 10 minuts per tal que es cogui lleugerament.

Paral·lelament, saltegem les fulles de lletsons picades en una paella amb una 
mica de sal i pebre. També hi podem afegir all, ceba o fins i tot bacó. En un 
bol batem els ous i hi barregem la crema de llet, el formatge ratllat i una mica 
de sal i pebre. Hi barregem també el saltejat de lletsons i ho aboquem a sobre 
de la massa que ja s’haurà precuit una mica. Ho posem al forn a uns 200 °C 
durant 30 minuts, o fins que el farcit hagi quallat i la massa s’hagi daurat.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Les fulles tendres poden ser l’ingredient principal de múltiples plats. En ama-
nides i preparacions similars són tan ben valorades com l’enciam, i combinen 
molt bé amb tot tipus de fruita i formatges. Si les desitgem coure, el millor 
és saltejar-les, i després les podem combinar amb arròs, pasta, fer-ne truita, 
croquetes o fins i tot raviolis. Per contra, no és aconsellable bullir-les i consu-
mir-les com a verdura, ja que queden molt toves. Les tiges tendres les tallarem 
a trossets i saltejarem a foc lent, com si es tractés de ceba o carbassó.

Si es recullen les fulles un cop la planta ja ha espigat, el seu gust és molt més 
intents i amarg, mentre que les fulles tendres destaquen precisament per no 
ser-ho gens. La tija, quan és tendra, és carnosa, cruixent i de gust molt suau.

Perfil  sensorial

Gust i textura

Cruixent Tova

Amarg Fibrosa
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

(cru) (cuit)


