
Dent de lleó
Angelets o pixallits

Taraxacum officinale

El que sí que també és molt bo per amanida és la 
dent de lleó, sobretot les fulles tendres. També en 
fem aigües com a diürètic.

Antonio Suárez
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En comparació amb altres vegetals, les fulles de dent de 
lleó són riques en carbohidrats i presenten alts nivells 
d’àcids grassos poli-insaturats i d’omega-3 (principal-
ment, àcid α-linolènic). També són una bona font de Vi-
tamina A, Fe i K. Tot i així, les persones amb problemes 
de càlculs renals han de moderar-ne el consum, ja que 
contenen nivells alts d’àcid oxàlic que, com sempre, es 
redueixen amb la cocció.

Podem fer-ne planter i, després, trasplantar-la, tot i que 
el més recomanable és sembrar-la directament sempre si-
tuant les llavors entre 0,5 i 1 cm de profunditat, amb un 
marc de plantació de 20 x 20 cm o, fins i tot, inferior si vo-
lem que ocupi ràpidament tot l’espai. Creix en ambients 
amb una fertilitat mitjana o elevada i, per adobar, convé 
que utilitzem sempre fems (d’alliberació lenta) i no adobs 
químics (d’alliberació ràpida), ja que així s’evita una so-
breacumulació de N a les fulles. És recomanable adobar 
quan el cultiu ja està ben instaurat, per tal d’evitar afa-
vorir les espècies adventícies en la fase d’instauració del 
cultiu que, atès el creixement en roseta basal de la dent 
de lleó, és el moment més sensible. Per tal de mantenir 
el cultiu, caldrà realitzar una sega periòdica a uns 5 cm 
sobre el nivell del sòl, eliminant així les espècies de més 
alçada. En funció de les condicions ambientals, caldrà 
realitzar entre dues i quatre segues anuals. Una alterna-
tiva és la combinació de la pastura extensiva que, en una 
densitat adequada, farà la funció de sega i fertilització de 
la dent de lleó, si bé, en aquests casos, cal anar amb molta 
precaució amb els paràsits que es poden transmetre a tra-
vés dels excrements dels animals.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fulla.

Forma de consum: Crua, cuita, seca i infusionada.

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: En ambients mediterranis amb un dèficit hídric 
estival (sequera) marcat, el reg serà necessari, mentre que en ambients amb 
els estius més plujosos es desenvoluparà perfectament sense reg.

On la podem trobar: Extremadament abundant en prats i marges de 
camins del Pirineu, comarques de l’interior de Girona, i Moianès. Pel con-
trari, al litoral, prelitoral, centre i sud del país també hi és present, però 
de forma molt menys abundant i sempre en zones herbàcies associades a 
cursos fluvials i fondalades o regades (gespes i cobertes verdes dels camps 
de fruiters).

+ ÀCIDS GRASSOS

+ VITAMINA A

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

(en indrets amb hiverns suaus i estius secs)(en indrets amb hiverns freds i estius plujosos)



Quesadillas de dent de lleó Pizza de base gruixuda amb dent de lleó

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

15” 1h15”

Un bon manat de fulles de dent de lleó, 100 g de formatge ratllat, 3 grans d’all, 
150 g de farina, un raig d’aigua, sal i pebre.

500 g de farina, 12 g de llevat fresc, aigua, tomàquets, ceba, all, dent de lleó, 
formatge ratllat, sal, pebre, orenga i oli d’oliva.

Per preparar aquest plat típic de Mèxic, primer de tot, saltegem les fulles de 
dent de lleó, tallades a trossos i els alls –picats–, en una paella. Hem de procu-
rar no passar-nos de cocció.
 
Per fer les “tortitas”, barregem la farina de blat –o, si en tenim, de blat de 
moro– amb aigua i sal, de forma que quedi una massa homogènia i modela-
ble, però no pas enganxosa. L’estirem amb el corró fins a obtenir una “tortita” 
fina, més o menys rodona, que posarem en una paella en sec (és a dir, sense oli 
ni res) a coure. Només cal deixar-la un minut a cada banda i estarà llesta per 
omplir-la amb el saltejat de dent de lleó i el formatge ratllat.
 
Un cop plena, només cal que la torrem una mica més amb la màquina de fer 
biquinis o a la planxa per tal que es desfaci el formatge i la “quesadilla” quedi 
ben cruixent. I si volem sentir-nos com a Mèxic, podem acompanyar-la amb 
un toc de la salsa picant que més ens agradi.

Per la massa de la pizza, posem una mica d’aigua tèbia en un got i hi desfem 
el llevat. Ho deixem reposar uns 10 minuts i, mentrestant, posem la farina en 
un bol amb una mica de sal. Hi aboquem el llevat diluït que haurà començat 
a fermentar i hi anem afegint aigua i amassant molt bé fins a obtenir una mas-
sa homogènia i tova. Tapem el bol amb un drap i deixem que el llevat actuï 
almenys durant mitja hora. Quan estirem la massa i recupera la seva forma 
original, és que ja està llesta.

Paral·lelament, prepararem la resta d’ingredients. Per la salsa, piquem tomà-
quets, ceba i all i els deixem sofregir en una paella amb un raig d’oli, sal i 
pebre. Piquem en làmines fines una mica més de ceba, tomàquet i rentem bé 
les fulles de dent de lleó. Quan la massa ja està llesta, l’estenem amb l’ajuda  
d’un corró i la posem sobre una safata de forn. Hi afegim tots els ingredients, 
que ja tenim preparats i el formatge. La posem al forn a uns 220ºC fins que la 
massa estigui cruixent i el formatge gratinat.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

La dent de lleó pot donar lloc a plats plens de contrasts que seran delícies per 
a tothom qui els tasti. Per aconseguir-ho, cal tenir en compte que, com més 
tendres siguin les fulles menys amargues seran, que podem utilitzar-les tant 
crues com cuites, essent conscients que amb la cocció l’amargor es redueix de 
forma molt considerable, que es tracta d’un amarg poc persistent, el qual no 
predomina en el conjunt del plat quan s’hi incorporen contrastos gustatius, i 
que es neutralitza quan es combina amb formatges.

La seva amargor que, d’entrada, podria interpretar-se com un limitant és pre-
cisament allò que li atorga singularitat i personalitat. És poc persistent en boca 
i es redueix amb la cocció.

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Seca Cruixent

Amarga Astringent
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

Dificultat baixa Dificultat mitjana

(en amanida) (com a xip)


