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Ornamentals
Tradicionals

Violera de pom rosa
Varietat de colors roses clars on es combinen flors
senzilles (amb 4 pètals) i flors de pom (amb múltiples
pètals), totes molt aromàtiques.
La floració és molt abundant i té lloc a finals d’hivern primavera, i pot durar fins a tres mesos. Si es desitja que
floreixin el primer any cal sembrar-les a la tardor. Les
fulles són de color verd - blavós.
Per ús ornamental es recomana renovar els individus
cada 3 anys.

Aquesta llavor ha estat conservada fins a dia d’avui
gràcies a la Teresa de Cal Foganyer.

Violera ramificada lila
Varietat perenne, rústica i fàcil de mantenir, que fa una
mata arrodonida, densa, formada per fulles allargades i
primes de color verd grisós.
A la primavera produeix una gran quantitat de tiges
florals, amb flors molt aromàtiques, de colors rosats i
vermells, i amb el marge serrat.
La floració dura aproximadament dos mesos, i la
primera floració té lloc després del primer hivern. És
apta per fer-ne rams.

Aquesta varietat ha estat conservada fins a dia
d’avui gràcies a la Teresa de Cal Foganyer, a Santa
Margarida de Montbui.

Violera vella de flor groga
Varietat de flors simples de quatre pètals, de color groc
viu molt intens, i molt aromàtiques. Extremadament
rústica, es ressembra sola.
La floració és molt abundant i té lloc a finals d’hivern primavera, i pot durar fins a tres mesos. Si es desitja que
floreixin el primer any, cal sembrar-les a la tardor. Les
fulles són de color verd fosc lluent.
Per ús ornamental es recomana renovar els individus
cada 3 anys. Indicada també per a fer-ne rams.

Aquesta llavor ha estat conservada fins a dia d’avui
a Tornafort (Catalunya)

Clavellina grossa
Varietat perenne, rústica i fàcil de mantenir, que fa una
mata arrodonida, densa, formada per fulles allargades i
primes de color verd grisós.
A la primavera produeix una gran quantitat de tiges
florals, amb flors molt aromàtiques, de colors rosats i
vermells, i amb el marge serrat.
La floració dura aproximadament dos mesos, i la
primera floració té lloc després del primer hivern. És
apta per fer-ne rams.

Aquesta varietat ha estat conservada fins a dia
d’avui gràcies a la Teresa de Cal Foganyer, a Santa
Margarida de Montbui.

Hortícoles
Tradicionals

Enciam negre de la Maria Oliva
Enciam d’hivern, del qual podem gaudir
aproximadament des d’octubre a febrer. De mata
compacta, que no cal lligar, i fulles allargades que
adquireixen tons violacis amb el fred, és una de les
varietats d’enciam més típiques i apreciades durant
l’hivern.
Consistent, amb cos, però alhora molt tendre, és ideal
per fer-ne amanides en les que l’enciam sigui el
protagonista.

Aquesta varietat ha estat conservada fins a dia
d’avui gràcies a la Maria Oliva, del municipi
d’Òdena.

Enciam de Cal Plaixats
Enciam que es fa força gros, allargat.
És verd, fulla allargada.
Consistent, amb cos, però alhora molt tendre, és ideal
per fer-ne amanides en les que l’enciam sigui el
protagonista.

Aquesta varietat ha estat conservada fins a dia
d’avui gràcies a Cal Plaixats, a Castellfollit del
Boix.

Enciam d'hivern de l'Alta Segarra
La persona que conservava la llavors, comentava que li
sortien de diferents colors (de més verds i de més
negres).
Suporta bé el fred, per això s’ha plantat a l’hivern
tradicionalment.
És ideal per fer-ne amanides en les que l’enciam sigui el
protagonista.

Aquesta varietat ha estat conservada fins a dia
d’avui a Argençola.

Escarola de Cabell d'àngel
Es tracta d’una varietat típicament d’hivern però que cal
sembrar entre agost i setembre, o fins i tot abans al
Pirineu. De mida mitjana i molt tupida pràcticament es
cabdella sola.
Té les fulles primes i extremadament retallades,
caràcters que fan que tingui una textura molt agradable
(no és gens dura).
El gust és suau, molt poc amargant, especialment si la
consumim quan és blanca.

Aquesta varietat ha estat conservada fins a dia
d’avui gràcies a Josep Marmí, els Nocs.

Escarola de Perruca
Aquesta escarola fa una mata molt grossa, de 40 cm de
diàmetre, Té un creixement molt aplanat.
Tradicionalment s’ha sembrat a la tardor, ja que suporta
molt bé el fred.
Té un gust suau, no és molt amarga. Si la consumim
quan és jove, serà menys amarga.

Aquesta varietat ha estat conservada fins a dia
d’avui a Roda de Ter.

Bleda de l'Alta Segarra
Varietat molt gustosa i productiva, característica per
les seves fulles de color verd groguenc amb nervis de
color rosat - violeta, que poden arribar als 60 cm,
mantenint-se sempre tendres.
És molt resistent a l’espigat i també al fred, i els
requeriments de cultiu són mínims.
Fins i tot es ressembra amb facilitat i pot esdevenir
subespontània.

Aquesta varietat ha estat conservada fins a dia
d’avui a l'Alta Segarra.

Rúcula de flor blanca
Espècie anual de la qual se’n pot consumir la fulla i les
flors. El seu gust picant característic la converteix en
ideal per afegir-la en tot tipus d’amanides, sempre
crua.
És un cultiu molt senzill i de cicle curt. Es sembra
preferentment a la tardor o a inici de primavera.
Amb l’arribada de la calor primaveral, o degut a la falta
de reg, s’espiga amb facilitat.

Aquesta varietat ha estat conservada fins a dia
d’avui gràcies a la Pepeta de Cal Jordana, Rubió.

Plantes
Silvestres

Plantatge

(Plantago lanceolata)

Plantatge de fulla estreta o plantatge llarg.
Espècie perenne que creix en forma de roseta basal, i
que per tant està molt adaptada a la sega i també al
trepig.
Se n’utilitzen les fulles, que es poden consumir crues,
cuites, o fer-ne infusions. Presenten un gust intens i
amargant.
També se’n consumeixen les espigues, quan encara són
tendres, que tenen un gust que recorda als bolets. De
cultiu fàcil i baix manteniment.
Aquesta llavor ha estat recol·lectada a Jorba
(Catalunya).

Calèndula

(Calendula officinalis)

La calèndula o boixac ha estat tradicionalment cultivada
com a ornamental, però també té molt d’interès com a
comestible (les flors i en menor mesura les fulles).
Tant la germinació com el cultiu són senzills, i amb un
mínim manteniment en tindrem pràcticament tot l’any.
És per tant una espècie agraïda, que a més a més moltes
vegades es replanta per si sola.

Aquesta llavor ha estat recol·lectada a Jorba
(Catalunya).

Corn de cèrvol

(Plantago coronopus)

Molt interessant pel gust suau i refrescant, i la textura
carnosa i cruixent de les seves fulles, i una forma ben
atractiva.
Creix en roseta basal, a nivell del sòl, i es tracta d’un
cultiu perenne del qual, un cop instaurat podrem
gaudir-ne any rere any.
És molt fàcil de mantenir si es sega o trepitja
periòdicament, i també molt fàcil d’incorporar a la
dieta.

Aquesta llavor ha estat recol·lectada a Jorba
(Catalunya).

Herbacol

(Cynara cardunculus)

Un cop plantada creix pràcticament sense que hi fem
res durant tota la vida.
L’aspecte general és d’escarxofera, però amb una
“carxofa” les fulletes de la qual (bràctees) acaben en
punxa.
Les flors són de color lila intens i molt atractives, i un cop
seques són la part utilitzada per quallar la llet i
elaborar mató i formatge de gran qualitat.

Aquesta llavor ha estat recol·lectada a Jorba
(Catalunya).

Cardellet

(Scolymus hispanicus)

El cardellet (cardillo o tagarnina en castellà), és una de
les espècies silvestres comestibles més apreciada, i
consumida, al centre i sud de la península Ibèrica.
Es consumeix el nervi de les fulles, de gust suau i
carnós, ideal per fer saltejat, en truita, arrebossat, amb
pasta, estofat amb llegums o, simplement, bullit.
Espècie perenne, de cultiu molt fàcil, que rebrotarà any
rere any.

Aquesta llavor ha estat recol·lectada a Jorba
(Catalunya).

Orenga

(Origanum vulgare)

Espècie aromàtica perenne de la família de les labiades
que pot arribar a fer 60 cm d’alçada. Cada any renova la
part aèria.
És un condiment indispensable a totes les cuines, i
degut a que el seu cultiu és molt senzill, tothom el
podria tenir a vora casa, ja sigui en una torreta, hort,
marge o jardí.
S’utilitzen les flors, amb el calze de color vinós i la
corol·la de color rosa clar, i les fulles. Després de la
collita s’asseca i així es pot conservar tot l’any.
Aquesta llavor ha estat recol·lectada a Jorba
(Catalunya).

Cuscullera

(Hyoseris radiata)

Ideal per ser incorporada a les amanides i tot tipus de
plats, tant crua com cuita. Se’n consumeixen les fulles,
d’aspecte molt atractiu, gust suau i textura cruixent.
A més de comestible també té utilitat com a
ornamental, gràcies a l’extensa i abundant floració
groga.
Creix en forma de roseta basal, és perenne si els hiverns
són suaus, i annual en zones més fredes.

Aquesta llavor ha estat recol·lectada a Blanes
(Catalunya).

Tarongina

(Melissa officinalis)

La tarongina és una espècie perenne que ràpidament
ocuparà tot l’espai de l’indret on la plantem (hort, jardí,
jardinera o torreta), gràcies al seu creixement rizomatós.
De color verd viu, atractiu, i amb un aroma cítric, fresc,
Inconfusible, és molt interessant tant a nivell ornamental
com per elaborar infusions digestives o condimentar tot
tipus de postres

Aquesta llavor ha estat recol·lectada a Jorba
(Catalunya).

Rementerola

(Satureja calamitha)

Espècie aromàtica de la família de les labiades que pot
arribar a fer 60 cm d’alçada. És perenne, però renova
cada any la part aèria.
El cultiu és molt senzill, directament al terra i també en
torreta.
Se’n consumeixen flors i fulles, tan fresques com
seques. Es caracteritza per fer olor de menta
axocolatada. Les fulles s’assemblen a les de l’orenga.

Aquesta llavor ha estat recol·lectada a Jorba
(Catalunya).

Rúcula silvestre

(Diplotaxis tenuifolia)

La rúcula de flor groga és una espècie perenne molt
fàcil de cultivar i de mantenir. Competeix bé amb les
males herbes, disposa d’un sistema radicular potent,
tolera les baixes temperatures i és poc exigent en
nutrients.
La productivitat és mitjana, però presenta l’avantatge
que pràcticament en podrem collir durant tot l’any.
Té un gust intens, amb personalitat, i que entusiasmarà a
tots els amants de la rúcula, molt més que la rúcula
comercial.
Aquesta llavor ha estat recol·lectada a Òdena
(Catalunya).

Bleda silvestre

(Beta vulgaris)

La bleda silvestre tot el que té de rústica i fàcil de
cultivar, també ho té de bona. Res a envejar a les
varietats de bleda cultivades. Podem disposar-ne
pràcticament tot l’any, llevat de l’estiu.
És gustosa però, alhora, fina, tendra i gens fibrosa. A
més a més, un cop la introduïm a l’hort, pràcticament no
ens caldrà tornar-la a plantar, perquè es ressembra sola.
La fulla és de color verd fosc i la penca és blanca amb
matisos verds, de mida mitjana.

Aquesta llavor ha estat recol·lectada a Ventoses
(Catalunya).

