
Yuca
Iuca, Izote o Itabo

Yucca gloriosa

La flor de iziote és molt utilitzada a la cuina del Salva-
dor: guisada, amb porc, amb ou i de mil maneres. Em 
va sorprendre molt que, a Catalunya, no la feu servir.

Guadalupe Ramírez
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La flor de Yucca és rica en fibra i vitamines tals com caro-
tens, Vitamina B1 i Vitamina C. També és rica en Fe, Ca 
i P. No obstant això, la majoria dels minerals i vitamines 
es perden durant el procés de cocció. És també un ali-
ment ric en àcids grassos insaturats (àcid linoleic i àcid 
oleic) i una bona font de proteïnes (>15g/100g). El gust 
amarg de les flors es deu a les saponines que contenen, 
però aquestes s’eliminen amb l’aigua de cocció quan les 
flors es mengen cuites.

La forma més fàcil de reproduir-la és arrencant un plançó 
ja arrelat i trasplantant-lo, ja que arrelarà amb molta faci-
litat. Per contra, la germinació de les llavors és complexa 
i erràtica, i en conseqüència, es desaconsella. Cal plan-
tar-la en indrets assolellats i més aviat secs i en sòls amb 
una fertilitat entre moderada i baixa (no cal que adobem). 
També creix bé en terraplens o terrenys pedregosos. Es 
recomana un marc de plantació de 60 x 60 cm i, a causa 
del creixement lent que presenta l’espècie en els primers 
anys de cultiu, haurem de segar la vegetació adventícia 
per tal de mantenir-la sota control i evitar que ofegui els 
plançons de yuca, mentre que quan els individus ja siguin 
més grans, no caldrà realitzar pràcticament cap mena de 
gestió. Les primeres flors les podrem collir passats entre 
6 i 8 anys des de la plantació, essent aquest el principal 
hàndicap per al cultiu, tot i que després ja tindrem yuca 
per tota la vida.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Pètals.

Forma de consum: Cuita, crua (amb moderació).

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: No, està perfectament adaptada a la sequera.

On la podem trobar: Es tracta d’una espècie tradicionalment culti-
vada a les masies i horts, ja que, de les seves fulles, se n’obtenien cordills 
per lligar les tomaqueres. Més recentment, també s’ha cultivat com a flor 
ornamental a les zones urbanes. Actualment, la trobem naturalitzada arreu 
del país prop de masos i horts i també en descampats i terraplens de pobles 
i ciutats –generalment des del nivell del mar fins els 1.000 m d’altitud– i 
preferentment en ambients mediterranis.

+ VITAMINES

+ ÀCIDS GRASSOS

Moment de plantació

Època de recol·lecció dels plançons

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



Remenat de flor de yuca Estofat de flor de yuca i verdures

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

25” 30”

2 inflorescències de flor de yuca, 1 ceba, 2 grans d’all, 4 ous, sal, pebre i oli 
d’oliva.

2 inflorescències de flor de yuca, 1 ceba gran, 2 grans d’all, 1 pebrot verd, 1 
pebrot vermell, 4 o 5 tomàquets, oli d’oliva, sal, pebre i 1 o 2 bitxos.

El primer que cal fer abans de cuinar-la és separar els pètals de la resta de parts 
de la flor. El procés de separació és molt fàcil i ràpid. A continuació, els posem 
en una olla amb aigua i els deixem bullir 5 minuts. Després, escorrem l’aigua, 
n’hi posem de nova i repetim el procés  dues vegades més. Dit d’una altra ma-
nera,  realitzem tres ebullicions de 5 minuts cadascuna i cada cop amb aigua 
nova. És molt recomanable seguir aquest procediment en aquells plats on la flor 
de yuca esdevé un ingredient principal, ja que permet eliminar el punt de toxi-
citat que presenta a causa de la presència de saponines. Si utilitzem la flor com 
a decorativa i la ingesta de pètals és testimonial, la yuca no suposa cap risc per a 
la salut, però quan estem utilitzant al voltant de 100 flors –com passa en aquesta 
recepta–, sí que cal seguir el procediment descrit per eliminar les saponines.
 
Un cop tenim els pètals a punt, els sofregim juntament amb la ceba i l’all. Quan 
ja és cuit, batem els ous i els afegim a la paella per fer el remenat, juntament 
amb la sal i el pebre. Esperem que l’ou estigui cuit i ja està llest per servir.

La flor de yuca o izote és la flor nacional de El Salvador, on és part de molts 
plats tradicionals. Aquesta importància gastronòmica s’estén també vers 
molts altres països de l’Amèrica Central, mentre que ni a Catalunya ni a Eu-
ropa no s’ha atorgat, tradicionalment, valor culinari a aquesta espècie. Va ser 
introduïda principalment perquè les seves fulles es poden dividir molt fàcil-
ment en tires, que són molt útils per, entre d’altres, lligar les tomaqueres.

De la mateixa manera que en la recepta anterior (consultar per més detall), el 
primer que fem és escaldar repetidament els pètals per tal d’eliminar el punt 
de toxicitat que sinó poden tenir. Un cop finalitzat aquest procés, piquem els 
pebrots, les cebes, els alls i els tomàquets i ho posem, juntament amb els pètals 
de yuca, en una cassola o paella a foc lent. Hi afegim un o dos bitxos (en fun-
ció del que ens agradi el picant), sempre sencers. Deixem que vagi fent xup-
xup fins que tot sigui cuit. Ja només ens cal rectificar la sal i el pebre i podrem 
gaudir d’aquest plat, que pot es acompanyar amb pa, pasta o arròs.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Crua és ideal per atorgar bellesa i color als plats, però s’ha de tenir sempre 
en compte que, en aquests casos, el seu consum ha de ser ocasional pel seu 
contingut en saponines. Per contra, els pètals de yuca cuits compleixen tots els 
atributs per a esdevenir ingredients principals de nous i sorprenents plats, on 
els combinarem amb tot tipus de verdures, ous, formatges o llegums. Durant el 
procés de cocció (vegeu les receptes), les saponines s’eliminen, de manera que, 
després d’aquest procés, les flors poden ser consumides amb total seguretat. 

Dificultat baixa Dificultat mitjana

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Carnosa Cruixent

Amarg Dolç
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

crua

Textura: Tova Muscilaginosa + + + + + + + + + +
Intensitat del gust

cuita

Gust: Amarg Umami


