
A CATALUNYA, destaquen 
el Maresme i el Baix 
Llobregat, i també el 
Baix Ebre, la Ribera 
d’Ebre i el Baix Camp.

Evita els que estan embolicats 
amb plàstic.

Durant els imperis 
egipci, grec i romà ja 
es conreava.

 
CIENTÍFIC |    

          POPULAR |  
 

NOM

NOM
 Conserva’l a la nevera 

fins a uns 4-5 dies.

Prioritza els que es venen en 
format unitari, amb la flor 
sencera i una part del tronc.

Bròquil, bròcul o 
bròcoli, coliflor, bròquil 
blanc fins i tot el tronc, que es pot pelar 

i coure.

Del bròquil, se n’aprofita tot,
Brassica oleracea 
varietat botrytis

És temps de 
bròquil ES POT PRENDRE A QUALSEVOL

EDAT, A PARTIR DELS 6 MESOS.
 ÉS RIC EN FIBRA, VITAMINES, 

MINERALS COM EL CALCI I 
ANTIOXIDANTS RICS EN SOFRE. 

EL BRÒQUIL VERD TÉ UN CONTINGUT 
MÉS ELEVAT DE CAROTENOIDES.

És temps de 
bròquil

EN EL 
MOMENT 

DE LA
COMPRA...

I UN COP A CASA...

VARIETATS I 
PRINCIPALS 

ZONES 
DE CULTIU  

HI HA el bròquil verd, 
el bròquil blanc 
(coliflor), el bròquil 
morat, el bròcoli, el 
romanesco... 

RECORDA QUE CAL CONSUMIR, 
COM A MÍNIM, 2 RACIONS DE 

VERDURA AL DIA!

Assegura’t que tingui un color el 
més viu possible i que les flors 
no tinguin parts groguenques i 
decolorades.

S’ha acabat 
el bròquil!
”Donar per acabada 
una conversa o alguna 
qüestió de forma 
autoritària”

1. Treu-ne les fulles externes.
2. Talla i pela bé el tronc (si el vols aprofitar).
3. Separa i talla els brots florals.
4. Renta amb aigua les parts que vulguis 
    cuinar (tronc i/o brots) i escorre-les bé.

ESCALDAT O BULLIT | AL FORN
SOFREGIT A LA PAELLA | AL MICROONES O AL 

VAPOR | RATLLAT I SALTAT | ARREBOSSAT
ENVINAGRAT EN CONSERVA 

Coccions i formes de consum: 

TEMPORADA
Del novembre al gener 
(ES POT ALLARGAR FINS AL MARÇ) 

!!

Preparació prèvia bàsica 



      NOM
POPULAR

NOM
CIENTÍFIC

Brassica oleracea 
varietat botrytis

Bròquil, bròcul o bròcoli,
coliflor, bròquil blanc

Fitxa 
tècnica

Principals zones de cultiu

A Espanya, la producció més important es concentra a Múrcia, 
seguida de Navarra, Extremadura, el País Valencià i Andalusia.

Del novembre
al gener 
(ES POT ALLARGAR FINS AL MARÇ)
 

Temporada
Pel que fa a la producció a Catalunya principalment destaquen 
el Maresme i el Baix Llobregat, i també el Baix Ebre, la Ribera 
d’Ebre i el Baix Camp. 



BRÒCOLI O BRÒQUIL CALABRÈS
(Brassica oleracea varietat italica)
Es caracteritza per un color verd fosc, de 
vegades fins i tot blavós, i els brots florals 
estan agrupats enuna inflorescència 
menys compacta.

HI HA DIFERENTS VARIANTS DE BRÒQUIL EN FUNCIÓ DE LA FORMA, EL COLOR I EL GRAU DE COMPACTACIÓ
 DELS BROTS. ELS MÉS DESTACATS EN SÓN:

ROMANESCO
(Brassica oleracea Romanesco”)
Possiblement resultat d’un 
encreuament entre diferents varietats 
de bròquil, encara que hi ha qui manté que 
és una varietat més. Es caracteritza per uns 
brots florals cònics de color verd clar i 
per la seva disposició en corones 
espiraliformes (en forma d’espiral).

BRÒQUIL XINÈS O COL 
VERDA XINESA
Presenta unes fulles grans i 
planes amb branques més
fines i és més amarg.

BIMI
És el resultat d’un encreuament del 
bròquil tradicional i el xinès. Té les 
branques fines i allargades com el 
bròquil xinès i el seu arbret és similar 
al del bròquil verd.

Tipologies
El bròquil és una hortalissa de la família de les crucíferes que presenta brots florals

agrupats en una inflorescència compacta, densa i de branques carnoses.

BRÒQUIL MORAT
A més, hi ha el bròquil morat, també 
anomenat bròquil de Sicília, similar al 
bròquil verd, però amb brots florals 
de color morat i de mida més petita.

BRÒQUIL BLANC O COLIFLOR
Dins de la mateixa varietat botrytis es 
diferencia el bròquil verd del bròquil 
blanc, també conegut com a coliflor. 



Com es conrea?Sabies que...

El bròquil es tracta d’un cultiu molt antic: és 
originari de la Conca mediterrània oriental i 
del Pròxim Orient i durant l’imperi egipci, grec i 
romà ja es conreava.

El bròcoli (Brassica oleracea varietat italica) ja 
apareix en llibres de cuina de l’època dels 
romans.

El nom de bròcoli (Brassica oleracea varietat 
italica) deriva de l’italià broccoli, plural de 
broccolo. Aquest últim és un diminutiu de 
brocco, que vol dir ‘brot, plançó’, en referència a 
la seva capacitat de rebrotar.

El romanesco és també originari d’Itàlia. Un 
poeta de l’època anomenat Giuseppe 
Gioacchino Belli l’esmenta en la seva obra 
escrita en dialecte romanesc, d’aquí el nom de 
la varietat.

Les crucíferes, en general, són verdures d’hivern 
perquè busquen condicions de fred i humitat.

El bròquil blanc o coliflor és el més susceptible a les 
gelades.

El conreu de bròquil s’ha allargat tot l’any gràcies a 
la selecció de varietats i a determinades tècniques de 
conreu, però cal tenir en compte que és una 
hortalissa d’hivern.

Origen

S’ha acabat el bròquil!:  donar peracabada una conversa o alguna qüestióde forma autoritària.

Buscar bròquil: amoïnar. 

Dites



Reduir el 
malbaratament
Del bròquil se n’aprofita tot, fins i tot el tronc, 
que es pot pelar i coure.

El bròquil, com totes les crucíferes, es pot 
prendre a qualsevol edat, a partir dels
6 mesos.

Bròquil 
i salut

És ric en fibra i aporta components 
interessants com vitamines, minerals i 
antioxidants rics en sofre. El bròquil verd 
té un contingut més elevat de 
carotenoides.

Recorda que cal consumir, com a mínim, 
2 racions de verdura al dia!

Pots bullir el tronc, cuinar-lo al forn, al 
microones, al vapor, utilitzar-lo per 
elaborar brous i sopes o picat per fer 
farciments.

Dins del grup de les verdures, destaca pel 
seu contingut elevat en calci.



Fixa’t en la seva procedència i prioritza els de 
proximitat.

Assegura’t que tingui un color el més viu possible i 
que les flors no tinguin parts groguenques i 
decolorades, indicatiu que s’han assecat.

EN EL MOMENT DE 
LA COMPRA...

Prioritza els que es venen en format unitari, amb la 
flor sencera i una part del tronc. 

Evita els que estan embolicats amb plàstic.

UN COP A CASA...

Del mercat 
al rebost

Conserva’l a la nevera fins a uns 4-5 dies.
TEMPORADA

Del novembre al gener
(ES POT ALLARGAR FINS AL MARÇ)



La cuina del 
bròquil

COCCIONS I FORMES 
DE CONSUM:

 1. Treu-ne les fulles externes.

 2. Talla i pela bé el tronc, si el vols aprofitar (vegeu
  l’apartat “Reduir el malbaratament”).

 3. Separa i talla els brots florals.

 4. Renta amb aigua les parts que vulguis cuinar (tronc  
  i/o brots) i escorre-les bé.

PREPARACIÓ PRÈVIA BÀSICA

Escaldat o bullit en sopes i cremes, minestres, 
farciments, patés, salses i vinagretes.

Al forn, trossejat i rostit amb altres verdures o 
tubercles.

Sofregits a la paella (sol o bé amb altres 
verdures).

Al microones o al vapor. 
Ratllat amb una ratlladora de quatre cares i 
saltat ben petit.

Un cop escaldat, arrebossat i fregit.

Un cop escaldat, saltat al wok.

Envinagrat en conserva.Consells del xef
Tingues en compte que el tronc necessitarà sempre més 
temps de cocció respecte als brots. 

Evita les coccions massa llargues (si no vols fer un puré), així 
mantindrà la seva estructura i consistència.

Si fas bròquil bullit, és important que l’escorris bé un cop cuit, 
ja que és com una esponja i absorbeix molta aigua durant la 
cocció.



MANDONGUIILES DE 
BRÒQUIL I LLEGUMS

INGREDIENTS
(4 racions)

1. Piqueu la ceba, l’all i el bròquil.

2. Escalfeu una paella amb un raig d’oli i 
 afegiu-hi la ceba i l’all. Afegiu-hi el 
 bròquil. Salpebreu.

3. Coeu-ho fins a tenir totes les verdures 
 ben sofregides. Reserveu-les.

4. En un bol afegiu les llenties i aixafeu-les 
 amb una forquilla fins a tenir una pasta 
 homogènia.

5. Afegiu als llegums: les verdures 
 sofregides, els tomàquets picats, la 
 clara, el pa ratllat, les espècies i, si 
 voleu, una mica de sal. Barregeu-ho 
 fins a aconseguir integrar tots els 
 ingredients.

6. Reserveu a la nevera 30 minuts 
 aproximadament fins que agafi 
 consistència i es pugui treballar millor 
 amb les mans.

7. Dividiu la massa en boles de 20-25 grams 
 i doneu-hi forma.

8. Escalfeu una paella amb un raig d’oli.  
 Coeu fins que estiguin daurades per tots
 els cantons  
9. Escorreu-les i serviu-les.

PREPARACIÓ

200 g de llenties cuites
150 g de bròquil
1 ceba
1 gra d’all
4 tomàquets secs
1 clara d’ou
4 cullerades de pa
 ratllat
Orenga i pebre vermell 
dolç
Pebre i sal iodada

PÚDING DE BRÒQUIL 
fet al microones

INGREDIENTS
(4 racions)

 1. Peleu i piqueu la ceba. Talleu el   bròquil a brots petits.
 2. Col·loqueu la ceba i el bròquil en    un recipient apte per al   microones o en un plat fondo   tapat amb un altre plat, juntament   amb una cullerada d’aigua, pebre   i, si voleu, una mica de sal.   Coeu-ho durant 3 minuts a   màxima potència per tal que es   coguin amb el mateix vapor.
 3. Un cop cuit, escorreu-ho.
 4. Bateu els ous amb el iogurt i el   formatge. Salpebreu.
 5. Afegiu el bròquil i la ceba i   tritureu-ho amb un braç elèctric.
 6. Repartiu-ho en motlles individuals   aptes per al microones.
 7. Coeu-ho durant 3 minuts al   microones a màxima potència.
 8. Deixeu refredar, desemmotlleu i   serviu.

PREPARACIÓ

170 g bròquil
100 g de ceba
4 ous
4 cullerades de iogurt 
natural/vegetal
70 g de formatge semi-
curat ratllat 
Aigua
Pebre i sal iodada

Receptes
de la Fundació Alícia 
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