
COLS APINYADES O DE 
CABDELL, I NO APINYADES

Es conreen al BAIX EBRE, 
RIBERA D’EBRE i MONTSIÀ. 
També a les comarques 
del BAIX LLOBREGAT i el 
MARESME

A GALÍCIA, s’hi conrea una 
tercera part de la 
producció total 

Les pots trobar durant tot l’any 
en conserves i fermentats.

És una de les espècies més
antigues cultivades i 
consumides a Europa. 

 
CIENTÍFIC |    

          POPULAR |  
 

NOM

NOM
Guarda-les al calaix inferior de la nevera, com 
a màxim 2-3 setmanes, conservant les fulles 
externes per protegir l’interior.

Pots trobar-les a granel o 
envasades. Evita comprar-les en 
recipients de plàstic.

Col

DE LA COL, SE N’APROFITA TOT!
El tronc i les fulles externes es poden fer servir per fer 
brous o cremes, i també es poden congelar.

Brassica oloracea 
varietat capitata

És temps de cols   TÉ UN VALOR ENERGÈTIC 
BAIX I UNA GRAN QUANTITAT DE 
FIBRA, VITAMINES I MINERALS.

APORTA COMPOSTOS SULFURATS, 
RESPONSABLES DEL SEU OLOR PERÒ 

TAMBÉ DE MOLTS BENEFICIS PER A LA 
SALUT.

És temps de cols

EN EL 
MOMENT 

DE LA
COMPRA...

I UN COP A CASA...

TIPOLOGIES I 
PRINCIPALS 

ZONES 
DE CULTIU  

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

INFANT LA TASTIN!

Les fulles han de tenir un color 
intens, sense taques, i no han 
d’estar pansides.

DITA: “Remenar les 
cols”: intervenir de
manera dominant en una 
discussió o projecte.

CRUA EN AMANIDES  |  ESCALDADA O BULLIDA | 
SALTADA A LA PAELLA  |  AL MICROONES O AL 

VAPOR  |  EN SOFREGITS, FARCIMENTS, 
 BUNYOLS  |  ARREBOSSADA | EN CONSERVA

Preparació bàsica

TEMPORADA
    De l’octubre al març-   
    abril 

!!

1.      Renta-la amb aigua freda.
2.     Treu-ne la primera capa de fulles 
        externes i talla’n la base del tronc.
3.     Deixa les fulles senceres o talla la col a 
        trossos, quarts, meitats o tires, segons 
        convingui. 

Formes de consum

COMPTE! LES CONSERVES I 
FERMENTATS PODER DUR MOLTA SAL.



      NOM
POPULAR

NOM
CIENTÍFIC

Brassica oleracea varietat 
capitata

Col

Fitxa 
tècnica

Principals zones de cultiu

De l’octubre
al març-abril
 

Temporada
Es conreen en diferents zones del territori català, principalment 
a  les comarques meridionals de la província de Tarragona (Baix 
Ebre, Baix Camp, Ribera d’Ebre i Montsià), i també al litoral 
barceloní, a les comarques del Baix Llobregat i el Maresme.

A escala estatal, les zones amb més producció són Galícia, on 
se’n cultiva una tercera part de la producció total, i la província 
de València.



Existeixen moltes varietats de cols, cadascuna amb unes característiques específiques segons les diferents 
formes del cabdell, les fulles i el color:

COL D’HIVERN
De grandària mitjana, compacta 
i amb fulles marcades per nervis 
prims. Les tonalitats verdes varien, i 
les fulles exteriors són de color més 
intens.

COLS NO APINYADES
(en castellà “berzas”), 
entre les quals destaca 
la col de brot o espigall. 
Aquesta es caracteritza 
per no tenir cabdell i 
presentar unes fulles 
allargades que van 
brotant a mesura 
que es tallen.

COLS APINYADES O DE 
CABDELL O CABDELLADA 
(en castellà “repollo”), que 
destaquen per formar un 
cabdell compacte; depenent 
de la tipologia, en podem 
trobar de fulla llisa, arrissada 
o vermellosa. 

Tipologies

COL DE PELL DE GALÀPET
És una varietat molt resistent al fred, 
amb un cabdell petit i molt apinyat. Es 
caracteritza per tenir una fulla molt 
arrissada amb molts nervis repartits.

COL BORRATGENCA O BORRATXONA
Es caracteritza per tenir les fulles 
internes disposades, lleugerament, 
en forma de punta.

COL LLOMBARDA
Destaca pel seu color morat intens 
amb els nervis de color blanc i les 
fulles llises.

A MÉS, EN TROBEM ALTRES VARIETATS

COL DE BRUSSEL·LES: és característica pels seus 

cabdells petits i de color verdós.

COL XINESA: es caracteritza per tenir una forma 

allargada que pot recordar a alguns enciams.

Les més destacades són:



Té un valor energètic baix i una
gran quantitat de fibra, vitamines i minerals.

Col i salut

Com altres crucíferes, aporta 
compostos sulfurats 
responsables del seu olor, però 
també de molts beneficis per a la salut.

Compte! Les conserves i fermentats 
poder dur molta sal.

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

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

Reduir el 
malbaratament
Vegeu les recomanacions de l’apartat “Del mercat 
al rebost” per a una bona compra i conservació de 
les cols

De la col, se n’aprofita tot! 
El tronc i les fulles externes es poden fer 
servir per fer brous o cremes, o fins i tot es 
poden congelar per coure més endavant



Com es cultiven?Sabies que...
La col és un cultiu bianual, el primer any produeix 
fulles i un cabdell inflat, que és la part que es 
consumeix. El segon any produeix les flors i les 
llavors.

Es pot cultivar en molts climes, ja que aguanta bé
les temperatures baixes.

“Fer la col”: sorprendre amb unresultat contrari al que s’esperava o es desitjava. 
“Ser o semblar una olla de cols”:  entorn amb molt enrenou, disbauxa  o desordre.
“Remenar les cols”: intervenir de manera dominant en una discussió.

Dites

Festivitats
Festa del trinxat, Puigcerdà.

Fira de la col, la Roca del Vallès.

El gust fort característic de la col se suavitza quan 
comencen les glaçades. Sembla que s’endolceix amb 
el fred a causa del trencament de les fibres i d’un 
alentiment del metabolisme de la planta, i, per tant, es 
veu augmentada la concentració de sucres i la dolçor.

Història
La col silvestre original prové de la regió 
mediterrània d’Europa. Es tracta d’una de les 
espècies més antigues cultivades i consumides a 
Europa. 

Els romans la consumien perquè li atribuïen funcions 
digestives i per atenuar els efectes de la ingesta 
d’alcohol.

En els segles XVI i XVII se n’estén el cultiu per tot 
Europa i se’n generalitza el consum, sobretot en les 
classes més populars. Al segle XIX, les potències 
colonials l’exporten a la resta del món.



Fixa’t en la seva procedència i prioritza les de proximitat

Assegura’t que les seves fulles tinguin un color intens 
sense taques grogues o marronoses i que no estiguin 
pansides

Escull aquelles que tenen una consistència fina i 
estirada, amb les fulles internes ben tancades

EN EL MOMENT DE 
LA COMPRA...

Pots trobar-les a granel o envasades. Evita comprar-les 
en recipients de plàstic.
Les pots trobar durant tot l’any en conserves i 
fermentats.

UN COP A CASA...

Del mercat 
al rebost

Guarda-les al calaix inferior de la nevera, com a màxim 
2-3 setmanes, conservant les fulles externes per 
preservar millor el seu interior

TEMPORADA
De l’octubre
al març-abril



La cuina de la col FORMES DE CONSUM:

1. Renta-la amb aigua freda i asseca-la. Treu-ne la primera 
 capa de fulles externes i amb l’ajuda d’un ganivet, talla’n la 
 base del tronc (vegeu l’apartat “Reduir el malbaratament”).

2. Deixa les fulles senceres (en cas de fer trinxat) o bé talla 
 la col a trossos, quarts, meitats o tires, segons convingui. 

PREPARACIÓ PRÈVIA BÀSICA

Crua en amanides, ratllada o tallada ben fina.
Escaldada o bullida, ben amanida amb oli d’oliva 
verge, en trinxats, minestres, en truites, sopes, 
cremes i escudelles.
Passada per la paella, tallada a tires fines, sola o 
amb una mica d’oli d’oliva verge.

Al microones o al vapor.

Escalivada al forn, gratinada.
Tallada ben petita per a sofregits, farciments i 
bunyols.

En forma de farcellets i canelons.
Arrebossada i lleugerament fregida, en forma 
d’escalopa o tipus snack.
Com a acompanyament de qualsevol guisat o 
rostit.

Consells del xef
Les crucíferes contenen compostos de 
sofre, que són els responsables de l’olor que 
fan aquests vegetals quan es bullen. Una opció 
per suavitzar l’olor és aromatitzar l’aigua de 
cocció amb herbes aromàtiques (llorer, fonoll 
o gingebre) o afegir-hi una mica de vinagre o 
suc de llimona.



SOPA DE COL 
amb pilotilles de llegums
INGREDIENTS
(4 racions)          CALDO:

1. Renteu totes les verdures i talleu-les 
 per la meitat.
2. Traieu el tronc i les fulles verdes 
 exteriors de la col. Reserveu la part 
 interior de la col per a més endavant.
3. Poseu totes les verdures en una olla gran 
 amb aigua freda abundant i bulliu-les 
 durant 2 hores aproximadament a foc 
 suau. Afegiu-hi la farigola els últims  
 10 minuts.
4. Coleu el caldo i reserveu-lo.

         TIRES DE COL:
5. Renteu la part interior de la col i talleu-la 
 a tires ben fines. Reserveu-les.

         PILOTILLES DE LLEGUMS:
6. Aixafeu els llegums cuits amb una forquilla.
7. Peleu i talleu la ceba i l’all a làmines fines. 
 Salteu-los en una paella amb un raig d’oli i 
 barregeu-los amb els llegums.
8. Afegiu-hi l’ou, una cullerada de farina i les 
 espècies. Salpebreu-ho i deixeu-ho refredar.
9. Agafeu-ne porcions petites i doneu-los 
 forma de pilotilles.

         EMPLATAT FINAL:
10. Afegiu les pilotilles de llegums i les tires 
 de col al caldo. Deixeu-ho coure entre 8-10 
 minuts i serviu.

PREPARACIÓ

1 col

Per al caldo:
2 pastanagues
1 porro
2 branques d’api
1 ceba
1 nap/xirivia
Aigua
Farigola (opcional)
Sal iodada

Per a les pilotilles de 
llegums: 
150 g de cigrons cuits 
(poden ser llenties o 
mongetes)
1 ceba
1 all
1 ou
Farina integral
Espècies en pols (comí, 
pebre negre, pebre 
dolç, canyella, orenga...)
Sal iodada i pebre 

TRUITA DE COL 

INGREDIENTS
(4 racions)

 
 1. Peleu i talleu l’all a làmines i renteu i 
               talleu la col a tires.

 2. Escalfeu una paella amb un raig d’oli, 
  l’all i la cirereta, i quan estigui ben 
  calent afegiu-hi la col i sofregiu-ho 
  a foc mitjà fins que s’estovi. Retireu 
  la cirereta i salpebreu.

 3. En un bol, bateu els ous amb un 
  polsim de sal i pebre. Retireu de la 
  paella la col cuita i afegiu-la a la 
  barreja de l’ou.

 4. Escalfeu de nou la paella anterior i 
  afegiu-hi la barreja per fer la truita. 

PREPARACIÓ

300 g de col
2 grans d’all
6 ous
Cirereta o bitxo
Oli d’oliva verge
Sal iodada
Pebre negre
 
   

 

Receptes
de la Fundació Alícia 
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