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Ortiga
Ordiga o urdiga

Urtica dioica

Molta gent en fa sopa i truita, però també són bones 
crues: només cal triturar-les per trencar els pelets 
urticants i ja està. En mengem moltíssimes!

Mandarine Sky

“

MnCa
MANGANÈSCALCI

Les fulles presenten un contingut elevat de proteïnes       
(> 4 g / 100 g), de lípids, i d’àcids grassos poliinsaturats 
del grup Omega-3 (principalment àcid α-linoleic), en 
comparació amb altres vegetals.  El seu contingut de Na 
(< 40 mg / 100 g) és molt baix, mentre que el contingut 
de Ca i Mn és elevat, i de K, Mg, Fe i Cu, moderat. També 
hi trobem un contingut elevat de vitamina C. Pot presen-
tar concentracions elevades de nitrats si creix en terrenys   
excessivament fertilitzats amb adobs químics, casos en 
què els infants n’haurien de reduir el consum. 

El mètode de multiplicació més fàcil consisteix en agafar, 
durant el període indicat, un brot que inclogui també un 
tros de rizoma que, un cop plantat, arrelarà amb molta faci-
litat. També podem emprar les llavors, que germinen amb 
facilitat, però tenen el handicap que en els estadis inicials a 
les plàntules els costa molt de créixer. Per tant és necessari 
fer planter, ja que sinó la susceptibilitat a la competència 
és molt elevada. El marc de plantació recomanat és de 20 
x 20 cm, i un cop superada la fase d’instauració, i gràcies 
al gran creixement rizomatós, obtindrem amb facilitat un 
cultiu dens on la resta d’espècies pràcticament no hi tenen 
cabuda. L’únic manteniment que haurem de fer, si s’hi ha 
instal·lat vegetació de caràcter llenyós o bardisses, és segar 
en el moment que la part aèria de l’ortiga estigui seca (en 
funció de la zona serà a l’estiu o a l’hivern). També pot ser 
interessant una sega a finals d’estiu per rejovenir la part 
aèria i afavorir el rebrot de cara a la tardor. Cal realitzar la 
fertilització amb fem o compost, i en cap cas amb adobs 
químics, per evitar una sobreacumulació de N a les fulles.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció
Part emprada: Fulles.

Forma de consum: Tant crua com cuita. 
Quan es consumeix crua sempre cal que estigui triturada.

Tipologia de cultiu: Perenne.

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

On la podem trobar: En ambients marcadament mediterranis amb es-
tius secs (litoral, prelitoral, comarques de Ponent i Catalunya Central) creix 
associada als cursos fluvials. Per contra, a les valls del Prepirineu i Pirineu 
la trobem en prats i pastures, mentre que a l’alta muntanya creix associada 
als tancats del bestiar o als refugis. Aquest fet s’explica pel caràcter nitròfil 
de l’ortiga, que en tots els ambients on creix necessita sòls profunds i rics en 
nutrients (especialment nitrogen). Alhora (i exceptuant l’alta muntanya), 
prefereix condicions de semiombra. Es troba des del nivell del mar fins als 
2.450 m d’alçada.

+ OMEGA-3

+ VITAMINA C

Moment de plantació (llavors i multiplicació per rizomes)

Època de recol·lecció dels elements de propagació

Època de recol·lecció de la part útil (fulles)

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

(si els hiverns són suaus)

(si els hiverns són suaus)

(arreu)

(si els hiverns
són freds)

(si els hiverns
són freds)

(en indrets 
poc freds)

(només a les zones amb 
estius relativament humits)

(arreu)

Rizomes

Llavors
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Gratinat d’ortigues amb panses i pinyons Crema d’ortigues amb cruixent de pa

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

20” 35”Dificultat mitjana Dificultat baixa

200 g d’ortigues (només les fulles), 2 cebes mitjanes, panses, pinyons (o nous), i 
formatge ratllat apte per gratinar.

300 g de fulles d’ortigues, 4 patates grans, 1 ceba, oli d’oliva, sal, pebre, un 
rajolí de nata líquida i un parell de llesques de pa de pagès sec.

Molts de vosaltres us podeu sorprendre en descobrir que, aquelles fulles d’ortiga 
que de petits sempre ens havien fet por, perquè eren urticants, ara passin a formar 
part del nostre menú del dia. Però no patiu, les ortigues són urticants a causa 
d’uns petits pelets (tricomes) que té la planta, que quan es trenquen en triturar les 
fulles, o la substància que contenen es desnaturalitza amb la cocció, ja no piquen.
 
Per preparar aquesta recepta primer de tot saltegem la ceba, que prèviament 
haurem tallat ben menuda, a foc lent. Quan està pràcticament cuita hi afegim 
les fulles d’ortiga i una mica d’aigua. Abaixem el foc al mínim i ho deixem coure 
tapat, vigilant que no s’enganxi. Quan les ortigues ja siguin cuites hi afegim les 
panses i els pinyons. Destapem, apugem el foc i saltegem durant un momentet.

Finalment, ho posem en un recipient apte per anar al forn, ho cobrim amb el for-
matge escollit, i gratinem durant 5 – 8 minuts (o fins que el formatge sigui ros).

Per començar, en una olla amb una mica d’oli sofregim la ceba tallada a tros-
sos. Després hi afegim les fulles d’ortiga i les patates pelades i tallades a daus, 
i ho cobrim tot d’aigua. Ho deixem bullir amb una mica de sal fins que les 
patates i les ortigues siguin ben cuites. Si veiem que ha quedat massa aigua, 
en podem treure una mica i aprofitar-la per fer alguna altra recepta. Ales-
hores, ho triturem tot amb la batedora, hi afegim un rajolí de nata líquida i 
salpebrem al gust.

Paral·lelament tallem el pa a daus i el fregim en una paella amb una mica d’oli 
fins que quedi ben torrat i cruixent. Ara ja només cal posar la crema a la safata 
i afegir-hi els cruixents de pa a sobre. També podem donar-li un punt picant 
posant oli, fulles d’ortiga crues i un parell de bitxos a la batedora, per crear un 
oli picant únic i afegir-ne unes gotes a la crema.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Les fulles crues d’ortiga tenen un gran potencial gastronòmic, això sí, sempre 
triturades o cuites. En cru el gust és una barreja entre espinacs i fruits secs, amb 
una intensa però agradable aroma clorofíl·lica. Podem fer-ne pestos, salses o pa-
tés vegetals. Cuita recorda de forma clara als espinacs. També és molt interessant 
si la consumim en forma de truita, saltada, gratinada, o en qualsevol preparació 
en què quedi seca o cruixent. Per contra, la rugositat que presenta la fulla, fa que 
si queda tova, per exemple bullida o al vapor, el resultat sigui poc agradable.

La substància urticant desapareix, es desnaturalitza, amb la cocció. Si la con-
sumim en cru amb la trituració també aconseguirem que es perdi la capacitat 
urticant. Per recollir-la es recomana emprar guants, si pot ser dels gruixuts.

Perfil  sensorial

Gust i textura

Fibrosa Seca

Amarg Picant
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust


