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Contingut

Els llibres de les plantes silvestres comestibles és una col·lecció, elaborada i

autoeditada pel Col·lectiu Eixarcolant. Es tracta d’una col·lecció de 10

volums, que té per objectiu aportar, d’una manera accessible i visual, però

amb el màxim rigor científic, informació sobre com podem identificar,

recollir, cultivar i incorporar a la nostra dieta, amb seguretat i garantia

d’èxit, les espècies silvestres comestibles que trobem arreu del principat.

Cadascun dels volums inclou 22 espècies, de tal manera que en conjunt la

col·lecció posarà a l’abast dels lectors informació de 220 espècies silvestres

comestibles, esdevenint així una obra exhaustiva i de referència per poder

conèixer i utilitzar els recursos que ens ofereix l’entorn.



Característiques tècniques

Tamany 17x24cm

Pàgines 100, totes a color (impressió Òfset)

Paper estucat mate 150 g

Portada 350g, amb solapes, plastificada,

Impressió mate



Exemple doble pàgina interior del llibre, fitxa informativa  sobre la Calèndula 

Exemple doble pàgina interior del llibre, 2 receptes amb Calèndula 

Cada llibre conté les fitxes informatives i dues receptes
de 22 espècies de plantes silvestres comestibles 



All rosa, Blet negre, Api cavallard, Blet blanc, Enciam
de tronc, Ravenissa, Rúcula silvestre, Fonoll, Bàbol,
Malva, Escombrera, Rosella, Corn de cèrvol, Plantatge,
Verdolaga, Creixen, Esbarzer, Romaza, Pimpinella,
Colitx, Lletsó i Ortiga.

Malva reial, Jonça, Esparreguera, Lledoner, Xicòria,
Herbacol, Sempreviva, Llúpol, Flor-robí, Camamilla,
Figuera de moro, Orenga, Aranyoner, Acàcia borda,
Saüc, Rementerola, Pinta de Venus, Barba de cabra,
Lletsó petit, Farigola, Barretets i Amargot.

Alliària, Porradell, Herba de l’aliacrà, Botonets,
Carbassina, Tàpera, Cardamina, Coronària, Fonoll marí,
Pastanaga silvestre, Ravenissa groga, Freixe de fulla
petita, Malva arbòria, Pi blanc, Plantatge gros,
Estepera, Dolceta, Raïm de pastor, Card marià,
Aleixandrí, Herba de Sant Ponç, Ortiga petita.

Cirera de pastor, Salat blanc, Bleda silvestre, Borraina,
Calèndula, Regalèssia, Cuscullera, Ginebró, Tarongina,
Menta borda, Pa i peixet, Morella roquera, Llentiscle,
Cosconilla, Gratacul, Romaní, Sàlvia, Sajolida,
Cardellet, Mostassa, Dent de lleó i Yuca. 

Volum 01 Volum 02

Volum 03 Volum 04

N
O
U
!

ISBN 978-84-18530-01-2 ISBN 978-84-18530-02-9

ISBN 978-84-18530-06-7 ISBN 978-84-18530-07-4

https://botiga.eixarcolant.cat/editorial/llibres/
https://botiga.eixarcolant.cat/editorial/llibres/
https://botiga.eixarcolant.cat/editorial/llibres/
https://botiga.eixarcolant.cat/editorial/llibres/


12€ PVP



652 96 31 98 (Lluís)
editorial@eixarcolant.cat
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Actualment ja som més de 230
punts de venda arreu dels Països
Catalans.

Tots els punts de venda es poden
consultar a la web del Col·lectiu
Eixarcolant:

https://eixarcolant.cat/pagines/p
unts-de-venda-editorial

Forma part de la xarxa de punts de venda
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