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L’HORTET DEL FRARE

a carbassera (llat., Curcubita
pepo; cast., calabacera) és una
hortalissa que, molt possible-
ment, ja conegueren els page-

sos a l’antiga Babilònia. 
Tanmateix, el conreu es popularitzà a

Occident a partir de les nombroses va-
riants vingudes del continent americà. La
duresa de la seva escorça evita la deshidra-
tació de la polpa, de manera que les car-
basses es poden conservar un temps força
llarg i, per aquesta raó, esdevingueren un
veritable «tresor de pobres» especialment
com a recurs alimentari durant la tardor i
l’hivern, que és quan les carbasses són
més dolces i aptes per guisar i fer-ne sopes.
La carbassa també es pot cuinar gratinada,
fregida o bé ofegada, ja que és una menja
força saciant. 

Es pot dir que de la carbassa s’aprofita
gairebé tot; la polpa, les llavors i àdhuc les
flors que alguns mengen amanides en els
«enciamets» remineralitzants propis del
temps de primavera i estiu. 

Els frares caputxins introduïen la car-
bassa en els plats de llur cuina conventual
i  en solien posar trossos a l’olla destinada
als pobres que servien quotidianament a
la porta del tragí dels convents. 

De notables propietats diürètiques i de-
puratives, la carbassa aporta molta fibra a
l’organisme i afavoreix el trànsit intestinal.
A més, la polpa és un bon protector de la
vista i de la pell. 

Les sements, a voltes, han donat bons
resultats en les malalties de la pròstata i,
sobretot, actuen de poderós vermicida ja
que la llavor de la carbassera promou l’ex-
pulsió de  la tènia solitària: «en dejú se’n
prendran una unça y mitja d’aquestes lla-
vors pelades de carabassa y, després d’una
hora de la primera presa, se beurá una

unça d’oli de ricí, y passades dues hores ja
podrá menjar alguna coseta» (APCC, Tera-
pèutica Antiga, s. f). 

En la tradició gastronòmica de casa nos-
tra no podem deixar d’esmen-
tar la presència del carbassó
(llat., curcubita oblonga;
cast., calabacín), una hor-
talissa, molt present en els
guisats estiuencs de Ca-
talunya com, sobre-
tot, en la samfaina i
en l’escudella de
verdures, puix que
és una verdura gens
calòrica, agraciada
amb un alt contingut
d’aigua, magnesi i hi-
drats de carboni. A l’ar-
ticle vinent us parlaré, si
Déu vol, sobre el conreu
i les nombroses propie-
tats vitamíniques del
pèsol.

L

LES PROPIETATS GASTRONÒMIQUES I CURATIVES DE LA CARBASSA

La carbassa té propietats depuratives. 
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«La duresa de la seva escorça evita la
deshidratació, de manera que es poden
conservar molt temps; per aquesta raó,
se les considera “un tresor de pobres”»

Només el 3% de catalans sap
identificar el significat del codi
imprès a la closca d'un ou. Això al-
menys és el que assegura l'Orga-
nització Interprofessional de l'Ou
i els seus Productes (Inprovo), en-
titat que agrupa les principals em-
preses del sector i que dijous va es-
tar al mercat del Lleó de Girona en
el marc de la campanya «L'ou,
d'etiqueta», impulsada per aju-
dar els consumidors a identificar
la procedència dels ous que com-
pren.

Així, un dels elements principals
de la jornada va ser ajudar a des-
xifrar el rebuscat codi imprès esti-
pulat per llei a la Unió Europea,
que es desgrana breument de la se-
güent manera: El primer número
indica sempre el sistema de pro-
ducció (0 és ou de producció eco-
lògica; 1, ou de gallina a l'aire lliu-
re; 2, de gallina al terra i 3, de ga-
llina en gàbia). Les dues lletres se-
güents fan referència a l'estat de la
UE on s'ha produït. Els dos dígits
que segueixen són de la província
on s'ha fet. Els tres següents, el mu-
nicipi (seguint les primeres xifres
del codi postal) i finalment, l'últim
codi és el que identifica la granja.

Segons els responsables em-
presarials, aquesta informació res-
pon a «l'interès del ciutadà per co-
nèixer millor els aspectes de sani-
tat i benestar animal, seguretat
alimentària i respecte al medi am-
bient en la producció i comercia-

lització d'ous».
En aquest sentit, la campanya,

en la qual hi va participar en re-
presentació del sector la produc-
tora gironina Dolors Callís, també
fa un incís en la manera que tenen
els consumidors per distingir un
ou fresc d'un altre que no ho és.
Així, un ou fresc estarà net i sense
fisures per fora. Tindrà una clara
amb dues parts diferenciades (una
més densa i l'altra menys, sense ar-
ribar a ser líquida). No despendrà

olors estranyes i es considerarà
fresc fins els 28 dies després de la
posta si no hi ha canvis de tempe-
ratura sobtats.

Per últim, els productors també
insisteixen en mirar l'etiquetatge de
l'envàs, que amplia la informació
impresa a la closca amb dades
sobre la mida dels ous, el centre
d'embalatge, el consum preferent,
la categoria de qualitat, la proce-
dència, etc. 

Segons Inprovo, l’ou està con-

siderat com un alimen bàsic a Ca-
talunya, que en consumeix més de
75 milions de dotzenes l’any. De
fet, dels més de 6.000 milions
d’ous consumits a Espanya el 2014,
el 15% correspon a Catalunya. Se-
gons les últimes dades del Minis-
teri d’Agricultura, el consum per
càpita el 2014 va superar les 11 dot-
zenes d’ous (139 al final), una xi-
fra lleugerament superior que la
mitjana espanyola, xifrada en un
total de 135. 
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Aprendre a desxifrar el «DNI» de l’ou
Una campanya dels productors ajuda els consumidors gironins a identificar el codi imprès a la closca

La directora d’Inprovo, Mar Fernández, i la productora gironina Dolors Callís, al Mercat del Lleó. 
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La consellera d'Agricultura, Me-
ritxell Serret, de visita al Pallars So-
birà, va reconèixer la falta de mit-
jans per donar resposta a tota la de-
manda de cremes controlades de
les comarques de muntanya. L'Al-
ta Ribagorça i el Pallars Sobirà
són les comarques on les peti-
cions de cremes controlades està
molt per sobre de les que es poden
absorbir el Grup Especial de Pre-
venció d'Incendis Forestals (GE-
PIF). 

Serret va manifestar que amb les
cremes controlades es fa preven-
ció d'incendis forestals i és donar
suport a la ramaderia de munta-
nya. Per això, va afegir que des del
Departament d'Agricultura es bus-
caran les fórmules per donar sor-
tida a aquesta necessitat del terri-
tori. Des de l'any 2014 Agricultu-
ra va realitzar 78 cremes contro-
lades de vegetació pel manteni-
ment i millora de pastures en
1.200 hectàrees.

La consellera havia d'assistir a
una crema controlada a Pujalt
(Pallars Sobirà) que es va haver de
suspendre a darrera hora pel vent.
Serret va explicar que el Departa-
ment d'Agricultura també fa pre-
venció d'incendis a l'hivern i va afe-
gir que aquestes cremes es fan a
sol·licitud dels ramaders.
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Agricultura admet
la falta de mitjans
per atendre
peticions de cremes
incontrolades


