
Préssec groc, blanc i de 
vinya, i d’altres variants 
com la nectarina, el 
paraguaià i la platerina

CIENTÍFIC      

          POPULAR   

NOM

NOM

 ÉS RECOMANABLE PER A 
TOTES LES EDATS

  COM TOTES LES FRUITES, TÉ 
UN CONTINGUT ENERGÈTIC BAIX

I ÉS DE FÀCIL DIGESTIÓ

Préssec, préssic, 
auberge, alberge, 
brasquilla, melicotó

Els pots congelar, 
tallats a trossos

Prunus persica

És temps    
de  préssecs

Renta’l amb aigua i, un cop net, te’l pots 
menjar directament amb pell o pelat 

Fred i cru 
AMANIDES | GASPATXOS O SUCS |  BROQUETES O 
MACEDÒNIES | CREMES FREDES |  AMANIMENTS

És temps 
de préssecs

En pots trobar, durant la seva 
temporada, frescos i a granel; i 
també, durant tot l’any, en 
conserva o deshidratats
Evita comprar-ne d’envasats en 
plàstic

EN EL 
MOMENT 

DE LA 
COMPRA...

Els pots guardar en un lloc 
fresc durant uns 3 dies, o a la 

nevera si en vols allargar 
la vida útil

I UN COP A 
CASA...

VAL LA PENA COMPRAR-NE LA QUANTITAT JUSTA 
QUE ES MENJARÀ EN ELS DIES IMMEDIATS.

La paraula “préssec” ve del 
llatí Malum persicum, que vol 
dir “fruita de Pèrsia”

VARIETATS
I ZONES DE 

CULTIU

  NUTRICIONALMENT, ÉS MOLT RIC 
EN FIBRA, VITAMINES I MINERALS. 

CONTÉ CAROTENS, UNS COMPOSTOS
QUE ES TRANSFORMEN

EN VITAMINA A

“Fer el préssec” 
  Fer el ridícul

En pots fer batuts, sopes, granissats, 
conserves i/o melmelades 

!!

En pots fer vinagretes 
o amaniments

A Catalunya, el presseguer 
és el segon cultiu fruiter 
més important

És un producte cultivat a 
diferents zones del territori 
català, sobretot a Lleida

Calent i cuit
AL MICROONES | PASSAT PER LA PAELLA

TALLAT I BULLIT EN INFUSIONS | EN PASTISSOS | 
COM A GUARNICIÓ DE ROSTITS

Prioritza els de proximitat

Observa que estiguin en el seu 
punt òptim de maduració

Fira del Préssec de Pinyana,
a Alfarràs

UNA FESTIVITAT

De juny a 

  setembre



      NOM
POPULAR

NOM
CIENTÍFIC

Prunus persica

Préssec, prèssic, auberge, 
alberge, brasquilla, 
melicotó

Fitxa 
tècnica

Tipologies i principals 
zones de cultiu

En l’àmbit estatal, Catalunya, Aragó i Múrcia són 
els majors productors de préssecs. Al Baix Aragó 
(província de Terol) es troba el “melocotón de 
Calanda” amb Denominació d’Origen Protegida (DOP).

Al voltant del 70% de la producció de préssec 
s’exporta, principalment, a Alemanya, Itàlia i França.

És un producte que es conrea a diferents zones del territori 
català. Lleida produeix el 80% del préssec de Catalunya, 
sobretot el Segrià -amb el préssec de Pinyana als municipis 
d’Alfarràs, Ivars de Noguera i Almenar, entre d’altres-, 
la Noguera, la Ribera d’Ebre i l’Alt Pendès -amb el préssec 
d’Ordal, cultivat entre els municipis de Subirats i Avinyonet 
del Penedès.

LA NOGUERA

EL SEGRIÀ

RIBERA DE
L’EBRE

ALT PENEDÈS



Es poden classificar per tipologies segons la 
tonalitat de la polpa i la pell, la suculència, la forma i 
la duresa. El préssec groc, el préssec blanc i el 
préssec de vinya són els tipus més coneguts que 
trobem al mercat.

A Catalunya, el presseguer és el segon cultiu fruiter 
més important. Les varietats més cultivades són el 
paraguaià (50%) i el préssec (40%).

 A MÉS, TROBEM ALTRES VARIANTS DEL 
PRÉSSEC COM LA NECTARINA, EL PARAGUAIÀ 

I LA PLATERINA

La nectarina és un fruit de forma rodona si-
milar al préssec, però la seva pell és fina i sen-
se vellositats. Aquesta no és resultat de cap 
hibridació sinó que és genèticament similar 
al préssec i sorgeix d’una mutació genètica 
de la pell.

La platerina és un híbrid entre para-
guaià i nectarina. Presenta una forma 
aplanada, de pell fina, llisa, brillant i 
de color vermell intens. La seva pol-
pa pot ser de color groc o blanc en 
funció de la varietat, i és una fruita 
molt cruixent. 

El paraguaià sorgeix d’una mutació 
genètica del préssec que afecta la 
forma d’aquesta fruita. És un prés-
sec de forma aplanada, de pell més 
o menys rogenca i amb vellositats, i 
té una polpa dolça i sucosa. 

De juny a setembre. 
No obstant això, la temporada pot 
començar al maig i allargar-se fins 
a l’octubre

Mesos de més
producció



Com es cultiva? 

Sabies que...
El préssec és el fruit del presseguer, un arbre petit, de flors 
rosàcies, i sensible a les baixes temperatures. Requereix 
temperatures altes a l’estiu perquè el seu fruit maduri bé.

És un dels cultius que més bé s’adapta al tipus de sòl que 
tenim en el territori català.  

El presseguer triga entre 2 i 3 anys a començar a donar fruit 
i té un cicle de vida productiva d’entre 10 i 15 anys.

Mercat del Préssec d’Ordal, 
a Sant Pau d’Ordal (Subirats) 

Fira de l’Auberge (préssec de la Ribera 
d’Ebre), a Benissanet

Fira del Préssec de Pinyana, 
a Alfarràs

Per què la ceba crua de vegades no se’ns posa bé? La ceba 
crua conté una quantitat més alta de compostos sulfurats 
en comparació amb la cuita. Per això pot produir una certa 
irritació a les persones propenses al reflux o l’acidesa 
estomacal.

La paraula “préssec” ve del llatí Malum persicum, 
que vol dir “fruita de Pèrsia”, ja que s’introdueix a 
la conca mediterrània cap al 300 a. de C. a 
través de les rutes comercials procedents de 
Pèrsia -l’actual Iran-, tot i que és una fruita ori-
ginària de la Xina.

En algunes regions com, per exemple, la Ribera 
d’Ebre, el Priorat, el Baix Cinca o el País Valencià, 
al préssec se’l coneix també com a “auberge” o 
“alberge”, entre d’altres variants. 
Aquesta terminologia prové de la cultura àrab, la 
qual afegeix al mot “persicum” el prefix “al-“ i així 
es converteix en el mot “al-persicum” i acaba de-
rivant en el terme “alberge”.

Dites

Dites
“Fer el préssec”
Fer el ridícul.
“Per Sant Bartomeu sense pell, préssecs madurs i vi novell”El 24 d’agost és Sant Bartomeu, època en què els prés-secs ja estan a punt. En canvi, altra fruita, com el raïm, encara és en període de maduresa.

“Quan el préssec floreix i madura, es dia i sa nit van mesura per mesura”Es diu a Eivissa per indicar que el dia i la nit tenen la mateixa durada.

Història

Festivitats



Reduir el 
malbaratament

Vegeu les recomanacions de l’apartat “Del mercat 
al rebost” per a una bona compra i conservació dels 
préssecs.

Els pots congelar, 
preferiblement tallats a 
trossos per aprofitar-los en 
una altra ocasió.

En pots fer batuts, sucs, 
sopes amb altres 
fruites o verdures, 
granissats, conserves 
i/o melmelades.

En pots fer vinagretes
o amaniments 

(amb oli i vinagre).

És recomanable per a totes 
les edats.

Nutricionalment, és molt ric en fibra, 
vitamines i minerals. Conté carotens -uns 
compostos que es transformen en vitamina A-, 
essencials per a la visió, la pell, les mucoses, el 
cabell i per al sistema immunitari, i amb un gran 
poder antioxidant. 

Préssec 
i salut

Com totes les fruites, té un contingut 
energètic baix i és de fàcil digestió.

La pell del préssec pot produir 
al.lèrgia a algunes persones. 

Recorda que cal consumir, com a 
mínim, 3 fruites al dia!



EL POTS INCORPORAR FÀCILMENT A MOLTS 
PLATS GRÀCIES AL SEU GUST DOLÇ I A LA 
SEVA COLORACIÓ ATRACTIVA

La cuina del préssec FORMES DE CONSUM

Renta’l amb aigua i, un cop net, te’l pots menjar 
directament amb pell o pelat.

EN FRED I EN CRU, 
EL PODEM INCORPORAR A:

CALENT I CUIT, EL
PODEM PREPARAR:

Amanides
Gaspatxos o sucs combinat 

amb altres verdures
Broquetes o macedònies 

Cremes fredes de temporada
Vinagretes i amaniments

Batuts o granissats 
Iogurts o gelats casolans 

Al microones, amb una mica de 
sucre i/o espècies aromàtiques
Passat per la paella, sol o amb una 
mica de mantega
Tallat i bullit en infusions de menta, 
marialluïsa o alfàbrega
A làmines o grills, arrebossat amb 
fruits secs
En l’elaboració de pastissos o 
altres postres calentes
En conserva
Com a acompanyament de qualsevol 
guisat i/o rostit
En forma de compota, melmelada 
o confitura

AMANIDA D’ESTIU amb formes de préssec 

INGREDIENTS
(4 racions)

1.    Preneu dos préssecs, peleu-los i talleu-ne la polpa      a trossos, traient-ne el pinyol. Tritureu els trossos      en un recipient alt fins fer-ne una crema.
2.   Separeu en un bol una mica de la crema resultant       i poseu-hi unes gotes de vinagre, un bon raig d’oli,      sal i pebre. Trinxeu les fulles de menta ibarregeu-ho tot.       Reserveu aquest amaniment.

3.   Poseu la resta de crema al congelador en un       recipient ample.
4.   Netegeu els tomàquets i el carbassó. 
5.   Talleu-los a rodanxes fines.
6.   Peleu els altres dos préssecs i talleu-los a rodanxes. 7.   Munteu el plat intercalant el préssec, el carbassó i      el tomàquet. Poseu-hi un polsim de sal i pebre.

8.  Traieu el puré de préssec congelat, espereu uns       minuts que perdi una mica de fred i trinxeu-lo amb       una forquilla fins fer-ne un granissat. 
9.   Poseu el granissat pel damunt de l’amanida i       amaniu-ho tot plegat amb l’amaniment reservat      anteriorment.

PREPARACIÓ

4 préssecs 
4 tomàquets
d’amanida
1 carbassó 
Fulles de menta
Vinagre de fruita
Oli d’oliva verge 
Sal iodada
Pebre



EN EL MOMENT DE
COMPRAR-NE...

UN COP A CASA...

Del mercat 
al rebost

Els pots guardar fora de la nevera, en un lloc fresc durant 
uns 3 dies per tal que, si cal, madurin amb més rapidesa. 
O bé els pots conservar a la nevera si en vols allargar uns 
dies la vida útil. 

En pots trobar, durant la seva temporada, frescos 
i a granel; i també durant tot l’any, en conserva o 
deshidratats.

Evita comprar-ne d’envasats en plàstic.

Fixa’t sempre quina procedència tenen i prioritza els de 
proximitat.

Observa que estiguin en el seu punt òptim de maduració 
-que no estiguin ni molt durs- ni tampoc malmesos i que 
desprenguin una aroma agradable.
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