
AL NOSTRE ENTORN, LES 
MÉS COMUNES SÓN LES 
VARIETATS MÉS
arrodonides i no 
gaire allargades.

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

És originari de 
l’Índia, on fa més de 
3000 anys que es 
conrea, i arriba a la 
península Ibèrica al 
segle X.

 
CIENTÍFIC |    

          POPULAR |  

NOM

NOM

Evita comprar-los envasats en 
plàstic o malles de plàstic.

Conserva’ls a la 
nevera fins a un 

màxim de 4-5 dies.

Pots trobar-los a granel o 
envinagrats en conserva.

Cogombre

Se’n pot consumir la
flor crua, en 
amanides o com a 
guarniment de plats

En pots fer salses, 
envinagrats, conserves, 
batuts, aigües 
infusionades, sopes...

Millor que els conservis sencers 
i amb pell a la nevera. 

Cucumis sativus L.

És temps
de cogombres ÉS MOLT LLEUGER, DE FÀCIL

 DIGESTIÓ I MOLT REFRESCANT 

 TÉ UN BAIX VALOR ENERGÈTIC

ÉS RECOMANABLE PER A TOTES 
LES EDATS. FEM-HO FÀCIL PERQUÈ 

ELS INFANTS EL TASTIN!

És temps
de cogombres

EN EL 
MOMENT 

DE LA
COMPRA...

I UN COP A CASA...TIPOLOGIES 
I PRINCIPALS 

ZONES 
DE CULTIU  

SE’N CONREA ARREU DE 
CATALUNYA, on 
destaca el Maresme 
com a productor 
principal. 

Renta’l amb aigua freda i, si el trobes
 massa amarg, el pots pelar.

CRU A RODANXES, A DAUS, EN BASTONETS, 
EN LÀMINES O RATLLAT |  EN SOPES I 

CREMES FREDES | EN ENTREPANS | EN SUCS, 
LIQUATS I GRANISSATS

Formes de consum: 

ÉS UNA BONA FONT DE 
VITAMINES I MINERALS 

Assegura’t que tenen una 
consistència turgent, sense 
zones toves o malmeses.

Prioritza els de mida petita.

Del juny a l’octubre



      NOM
POPULAR

NOM
CIENTÍFIC

Cucumis sativus L.

Cogombre

Fitxa 
tècnica

Principals zones de cultiu
Espanya és el tercer país de la Unió Europea 
productor de cogombre. La producció més gran es 
concentra a Andalusia, concretament a les 
províncies d’Almeria i Granada. També destaquen les 
produccions de Las Palmas, a les illes Canàries.

Al voltant del 88% de la producció de cogombres 
d’Espanya s’exporta, principalment a països de la 
Unió Europea. Catalunya exporta sobretot a Polònia, 
França, Itàlia, Suècia i Alemanya.

La Xina n’és el principal país productor, amb el 75% 
de la producció mundial.

Se’n conrea arreu de Catalunya, amb el Maresme com
a productor principal. També destaquen les comarques 
del Baix Llobregat i el Montsià.

MONTSIÀ

BAIX
LLOBREGAT

MARESME

Del juny a l’octubre
Temporada



 Al nostre entorn, les més comunes són les varietats 
més arrodonides i no gaire allargades

En altres països europeus 
destaquen tipologies de 
cogombres més prims i allargats, 
i sovint es comercialitzen envasats 
individualment en plàstic.

Els cogombrets envinagrats són 
d’una tipologia de mida petita i pell 
molt fina, cosa que facilita la 
penetració del líquid de conservació.

Tipologies
COGOMBRE DEL PAÍS
(amb la pell verda i la carn blanca)

COGOMBRE LLIMONA
 (petit, arrodonit i d’un color

verd groguenc clar)

COGOMBRE BLANC
(de mida curta i pell blanca)

 ES PODEN CLASSIFICAR EN TIPOLOGIES SEGONS LA 
MIDA, LA FORMA I LA TONALITAT DE LA PELL.



Com es cultiva? 

Sabies que...

És originari de l’Índia, on es comença a conrear fa més 
de 3000 anys, i arriba a la península Ibèrica al voltants 
del segle X.  

Popularment i en cosmètica, el cogombre es fa servir 
per hidratar i suavitzar la pell del cutis.

En la tradició gastronòmica del Mediterrani, se’n fan 
elaboracions en cru i en fred (amanida de cogombre, 
gaspatxo, empedrat, etc.). Als països del Mediterrani 
oriental, com Turquia, Grècia, el Líban, Egipte... són 
típiques les sopes i cremes de cogombre. En canvi, 
en països eslaus són tradicionals les sopes calentes 
de cogombre, com la sopa de cogombres fermentats, 
típica de Polònia.

La sembra es fa a la primavera, per evitar gelades i es 
pot fer directament a partir de llavors o de planter.

És una hortalissa molt sensible al fred però tolera bé 
la calor i necessita unes temperatures elevades per 
créixer.

És una planta que creix molt i li cal espai per créixer 
bé.

Els cogombres es planten penjats perquè puguin 
sintetitzar la clorofil·la (pigment verd característic de 
la seva pell) de forma homogènia; si no, algunes parts 
quedarien grogues.

Origen

Altres usos

“Qui hagi fet el cogombre, que se’l 
tregui a l’ombra” o bé “Qui faci el 
cogombre que se’l tregui de l’ombra”
s’utilitza per recordar les obligacions que cadascú ha 
adquirit a la vida.

L’equivalent al castellà de “m’importa un rave”  
és “me importa un pepino”,  i fa referència 
a un fet amb poca importància o rellevància (per la 
gran producció que hi ha en un període de temps 
curt). 

Dites



Reduir el 
malbaratament

Del cogombre s’aprofita tot, encara que, generalment, 
la pell es treu ja que pot aportar un gust amarg.

També se’n pot consumir la flor 
crua, per exemple en amanides o 
com a guarniment de plats.

En pots fer salses, envinagrats 
i conserves.

És millor que el conservis 
sencer i amb pell a la 
nevera, on pot durar fins a 
4-5 dies. 

És molt lleuger, de fàcil digestió i molt 
refrescant.

És recomanable per a totes les edats. 
Fem-ho fàcil perquè els infants el 
tastin!

Cogombre
i salut

Té un baix valor energètic.

És una bona font de vitamines i 
minerals. 

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

! Compte! 
Les conserves envinagrades 

o encurtides poden dur molta 

sal!

     Quan en tenim sobres:

Se’n poden fer sucs, batuts, 
aigües infusionades, 
granissats i sopes.



Assegura’t que tenen una consistència turgent en tota la 
superfície, sense parts toves o malmeses.

Fixa’t en la procedència i prioritza els de proximitat. 
Evita comprar-los envasats en plàstic o malles de 
plàstic.

EN EL MOMENT DE 
LA COMPRA...

Pots trobar-los a granel o en malles. També els pots
trobat tot l’any envinagrats en conserva.

UN COP A CASA...

Del mercat 
al rebost

Conserva’ls a la nevera fins a un màxim de 4-5 dies 
perquè mantinguin la frescor fins al consum.

Prioritza aquells de mida petita. Com més grans i 
madurs siguin, més amargs i més tous de textura seran. 

Del juny a    

 l’octubre



La cuina del cogombre

FORMES DE CONSUM

 1. Renta’l amb aigua freda i eixuga’l.
 2. Pela’l amb l’ajuda d’un ganivet o pelador. 
  El pots pelar completament o deixar-li una mica de 
  pell, que li aportarà un lleuger toc amarg i cruixent.

PREPARACIÓ PRÈVIA BÀSICA

A rodanxes, a daus o ratllat 
en amanides
A bastonets per sucar amb diferents 
salses i patés
A làmines, barquetes o
longitudinalment per farcir-lo
En forma de carpaccio

En sopes i cremes fredes, sol 
o amb altres hortalisses
En entrepans i sandvitxos
En sucs, liquats i granissats
En salses
Envinagrats, en aperitius
En aigües infusionades o
aromatitzades

CONSELLS DEL XEF
Si el trobes amarg i vols 

reduir aquest gust...

Disposa un polsim de sal sobre el 
cogombre tallat i espera uns 5-10
minuts perquè deixi anar l’aigua 
on es concentra l’amargor. 

Passa-hi aigua freda i escorre’l.

1.

2.



CREMA GREGAde iogurt i cogombre

INGREDIENTS
(4 racions)

1. Peleu els cogombres i ratlleu-los amb   un ratllador gruixut. Deixeu-ho uns 5  minuts i coleu el líquid que deixi anar.
2. Poseu en un bol el iogurt i afegiu-hi el  cogombre, el suc de mitja llimona,  pebre i un bon raig d’oli. 
3. Remeneu-ho tot i poseu-hi, si voleu, una  mica de sal.
4. Renteu i trinxeu unes fulles de menta i  afegiu-les a la crema. Reserveu-ne  unes quantes de senceres, les més  petites. 
5. Talleu el pa a llesques i torreu-les al   forn.
6. Disposeu les llesques en un plat i  poseu-hi a sobre la crema de  cogombre. Decoreu amb unes gotes  d’oli, una fulla de menta sencera al  damunt i un polsim de pebre i comí.

7. Una vegada muntat el plat, cal servir-lo  al moment.

PREPARACIÓ

2 cogombres 
2 iogurts naturals o tipus grec (o de soja sense sucre)
1 llimona
Pa de llavors integralOli d’oliva verge
Mig manat de menta fresca
Comí 
Pebre i sal iodada

SOPA FREDA
de cogombre

1. Peleu i poseu l’all en un cassó amb 

 aigua i feu-li arrencar el bull. 

 Refredeu-lo i reserveu-lo.

2. Peleu els cogombres i talleu-los a 

 trossos.

3. Poseu-los en un recipient alt i 

 afegiu-hi una quarta part del tofu i l’all 

 escaldat.

4. Afegiu-hi un raig d’aigua freda, un d’oli 

 i unes gotes de vinagre. Tritureu-ho 

 tot plegat fins a fer-ne una sopa. 

5. Poseu-la al punt de pebre i vinagre i, si 

 voleu, una mica de sal. Deixeu-la a la 

 nevera.

6. Peleu i ratlleu la pastanaga. Amaniu-la 

 amb l’orenga.

7. Talleu el tofu restant a daus petits. 

 Poseu-los en un plat fons i al damunt, 

 la pastanaga ratllada.

8. Serviu-ho amb la sopa de cogombre 

 ben freda.

PREPARACIÓ

2 cogombres 
   petits
   150 g de tofu 
   1 pastanaga 
   1 gra d’all 
   Orenga 
   Vinagre balsàmic 
   Oli d’oliva verge 
   Pebre i sal iodada

INGREDIENTS
(4 racions)

Receptes de 
la Fundació Alícia
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