
Es conreen sobretot al 
BAIX EBRE i al MONTSIÀ.

Destaca la IGP 
CLEMENTINES DE LES 
TERRES DE L’EBRE.

TARONGES (califòrnia, 
blanca, sanguina, etc.), 
MANDARINES, CLEMENTINES.

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

Els cítrics són 
originaris del sud-est 
asiàtic.

 
CIENTÍFIC |    

          POPULAR |  
 

NOM

NOM
Si no s’han de consumir en una setmana, 
conserva-les a la nevera.

Pots trobar-les a granel, en 
malles o barquetes (tria aquelles 
que no estiguin en envasos de 
plàstic). 

Taronja // Mandarina  La pell no es menja 
directament però es pot 

guardar i utilitzar fresca, seca 
o congelada per donar aroma 

en cremes i sopes, guisats, 
olis, infusions...

Si fas suc, aprofita la polpa 
restant per afegir-la en un 
iogurt o en el propi suc.

Citrus sinensis (taronja) 
Citrus reticulata 
(mandarina)

És temps de taronges
i mandarines  TENEN UN VALOR 

ENERGÈTIC BAIX I UN ELEVAT 
CONTINGUT EN AIGUA.

CONTENEN UNA GRAN QUANTITAT 
DE FIBRA (EXCEPTE SI ES PRENEN EN 

FORMA DE SUC).

És temps de taronges
i mandarines

EN EL 
MOMENT 

DE LA
COMPRA...

I UN COP A CASA...

TIPOLOGIES I 
PRINCIPALS 

ZONES 
DE CULTIU  

DESTAQUEN PEL SEU CONTINGUT 
EN VITAMINA C I MINERALS 

COM EL CALCI. 

Assegura’t que tenen una 
consistència turgent i prioritza 
les que pesen més. 

Els tarongers i 
mandariners 
necessiten aigua 
abundant i 
temperatures càlides 
durant l’estiu per a una 
maduració correcta dels 
seus fruits.

  PELADES I TALLADES A RODANXES, DAUS O 
GRILLS   EN VINAGRETES O AMANIMENTS | EN 
AMANIDES EN MACEDÒNIES I BROQUETES | 

EN SUCS I BATUTS | EN MELMELADES I 
CONFITURES | EN SEGONS PLATS 

Formes de consum: 

TEMPORADA
    TARONGES: de l’octubre 
    al juny.
    MANDARINES: del 
    setembre al febrer.

!!



      NOM
POPULAR

NOM
CIENTÍFIC

Citrus sinensis (taronja) 
Citrus reticulata (mandarina)

Taronja // Mandarina

Fitxa 
tècnica

Principals zones de cultiu

Taronges
DE L’OCTUBRE AL JUNY.

Mandarines 
DEL SETEMBRE AL FEBRER.
 

Temporada

Són productes que es conreen en diferents zones del territori 
català, sobretot a la província de Tarragona. Concretament, a les 
comarques del Baix Ebre i el Montsià es produeix el 92% de la 
producció total de Catalunya de taronja i fins al 98% de 
mandarina.

Destaca la IGP (indicació geogràfica protegida) Clementines 
de les Terres de l’Ebre.

A escala nacional, el País Valencià i Andalusia són les zones 
productores principals de taronges, mentre que el 70% de la 
producció de mandarines es troba al País Valencià. Destaca la IGP 
Cítrics Valencians.

La Xina és el major productor mundial de cítrics, seguit del 
Brasil, els Estats Units d’Amèrica, Mèxic i Espanya. Espanya és el 
país productor de cítrics que més n’exporta en fresc, sobretot als 
països europeus.



Tipologies

Les taronges són un híbrid entre una varietat més primitiva de l’aranja actual (Citrus maxima) i la 
mandarina (Citrus reticulata). Són esfèriques, de pell gruixuda i forta. Sota aquesta pell trobem una capa 
fina de color blanc, que es caracteritza per tenir un sabor amarg. La polpa, la part més interna, està 
formada per diversos grills que proporcionen un sabor dolç i més o menys àcid segons la varietat i l’estat 
de maduració.

Dins el grup dels tarongers, en distingim dues espècies: el taronger dolç i el taronger amarg. Els fruits 
del taronger dolç són els més comercialitzats per al consum. En concret, hi ha tres grups principals de 
varietats:

TARONGES

TARONGES CALIFÒRNIA 
(Washington Navel)
Es caracteritzen per no tenir llavors a 
l’interior, per la seva grandària i per tenir un 
fruit secundari intern, fet que recorda a un 
melic. 

Destaquen per ser varietats molt carnoses i 
sucoses, i són molt emprades per al consum en 
fresc. De fet, són les taronges més ben 
valorades al mercat.

TARONGES 
SANGUINES
Són de recol·lecció més tardana. 
Molt similars a les blanques, però 
conreades sota unes condicions 
climàtiques especials que 
afavoreixen la síntesi de pigments 
vermells en la polpa i, fins i tot, 
l’escorça. També se solen utilitzar 
per fer sucs.

TARONGES 
BLANQUES
Es caracteritzen per la 
manca de melic. Són menys 
àcides que altres varietats 
i el suc no té sabor amarg, 
per això són molt emprades 
per fer sucs.



I les clementines... 
què són?

Les clementines (Citrus 
clementina), tot i que 
d’aparença podrien semblar 
mandarines, són el resultat 
d’una hibridació entre la 
mandarina i la taronja 
amarga. Aquestes presenten 
una temporalitat més tardana 
que les mandarines.

Les mandarines són un fruit més petit que la taronja, 
quasi esfèric i aplanat. El color és variable, pot anar 
des de groc verdós fins a vermell ataronjat. Segons 
la varietat, poden presentar una pell llisa o rugosa, 
un gust més o menys dolç i es caracteritzen per la 
brillantor de la seva pell i per ser fàcils de pelar.

Per la gran capacitat d’hibridació dels cítrics, 
existeixen nombroses varietats de mandarines, però 
no totes són d’interès al mercat.  

MANDARINES

Tenen un valor energètic baix i un 
elevat contingut en aigua.

Taronges, 
mandarines 
i salut

Contenen una gran quantitat de 
fibra (excepte si es prenen en forma de 
suc).

Recorda que cal consumir, com a mínim, 
3 racions de fruita al dia. Si menges 
una taronja petita o 2 mandarines, ja només 
te’n falten 2 racions.

Destaquen pel seu contingut en 
vitamina C i minerals com el calci. 



Com es cultiven?Sabies que...

Els cítrics són originaris del sud-est asiàtic 
i cap al 500 aC comencen a comercialitzar-se 
per l’Àsia occidental i el Pròxim Orient.

Les mandarines obtenen el seu nom dels 
mandarins, els alts funcionaris del palau 
imperial xinès, ja que els seus vestits eren d’un 
color taronja molt viu, molt semblant al de la 
fruita. 

La taronja dolça, Citrus sinensis, va arribar a la 
Península Ibèrica al segle XVI, portada per 
mercaders genovesos i portuguesos des de 
l’Índia per rutes comercials.

Els tarongers i mandariners necessiten aigua 
abundant i temperatures càlides durant l’estiu per a 
una maduració correcta dels seus fruits. 

Idealment, tant les taronges com les mandarines es 
cullen madures, ja que una vegada són recollides de 
l’arbre el seu interior no madura per si sol. 

Origen i història

“Trobar la mitja taronja”: trobar la teva parella ideal o una persona amb qui tens molt en comú.
“Fer uns ulls com unes taronges”:  obrir-los molt a causa d’una sorpresa, d’una d’admiració o per vigilància.
“Taronja sense suc”: persona curta d’enteniment, excessivament ingènua. 

Dites

Festivitats
Fira del cítric a Xerta, Baix Ebre.

Fira de la clementina de Bítem, Baix Ebre.
Jornades gastronòmiques de la 
clementina, Alcanar. 



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

Prioritza aquelles que pesen més, indicador que 
estan en el seu millor moment i plenes de suc. Un altre 
indicador de qualitat és l’olor: dolça i intensa quan són 
madures.

Un bon indicador de frescor de les mandarines amb
fulles és la verdor i frescor de les fulles.

EN EL MOMENT DE 
LA COMPRA...

Pots trobar-les a granel, en malles o barquetes. Prioritza 
aquelles que no estiguin en envasos de plàstic.
Fixa’t en la procedència i tria les de proximitat. 

UN COP A CASA...

Del mercat 
al rebost

Es poden mantenir fora de la nevera, d’aquesta manera 
són més sucoses i gustoses.

Si no s’han de consumir en un termini mínim d’una 
setmana, conserva-les a la nevera perquè mantinguin la 
frescor fins al moment del consum. Convé no guardar-les 
més de 15 dies perquè no s’assequin i perdin el sabor.

És aconsellable col·locar-les sense que s’amunteguin. De 
seguida que alguna peça es fa malbé, convé separar-la 
de la resta.

TEMPORADA
   TARONGES: de l’octubre 
   al juny.

MANDARINES: del setembre
   al febrer.



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

Cremes
 i sopes

De les taronges i mandarines, se’n pot 
aprofitar més que no et penses:

Si fas suc, aprofita la polpa restant per afegir-la 
al propi suc o en un iogurt i, per exemple,
combinar-ho amb unes fulles de menta.

La pell no es menja directament, però es 
pot guardar i utilitzar fresca, seca 
o congelada per donar aroma en...

Guisats, picades 
i coccions de llegums

Olis aromatitzats,
infusions, confitats 
i elaboracions
pastisseres



La cuina de 
les taronges i 
les mandarines

FORMES DE CONSUM:

 1. Renta-les amb aigua freda i eixuga-les.

 2. Les mandarines són molt fàcils i còmodes de pelar.

 3. Per pelar les taronges, et pots ajudar d’un ganivet i 
  tallar-les segons convingui.

 4. Les taronges, també les pots tallar amb pell inclosa, a 
  quarts o grills, i fer servir la pell com a base per menjar 
  tota la polpa (sense arribar a menjar la pell). 

PREPARACIÓ PRÈVIA BÀSICA

Pelades i tallades a rodanxes, daus o grills

En vinagretes o amaniments

En amanides, trinxat de vegetals (estil pico de 
gallo), en acompanyaments de salaons 

En macedònies i broquetes

En sucs i batuts

En melmelades i confitures

En elaboracions pastisseres

En segons plats i postres

Consells del xef
Procura treure la part interior blanca de la pell 

de la taronja i la mandarina per evitar el seu

gust amarg.



CREMA DE TARONJA

INGREDIENTS
(4 racions)

1. Ratlleu la taronja i reserveu-la (sense 
 ratllar la part blanca interna)

2. Poseu en un cassó tres quartes parts de 
 llet o beguda vegetal, juntament amb el 
 suc i la ratlladura de taronja.

3. A part, barregeu la resta de la llet o 
 beguda vegetal amb el midó en un 
 recipient fins que quedi ben dissolt. 
 Reserveu la mescla.

4. En un bol, bateu els rovells amb la mel i 
 la canyella.

5. Afegiu, al cassó anterior, tots els
 ingredients i escalfeu-ho a foc mitjà. 
 Barregeu constantment amb un batedor 
 manual perquè no s’enganxi i quedi tot 
 homogeni.

6. Quan comenci a bullir, abaixeu el foc 
 i seguiu remenant fins que agafi 
 consistència.

7. Aboqueu la crema en terrines i 
 deixeu-les refredar.

8. Talleu la taronja a grills amb l’ajuda d’un 
 ganivet.

9. Decoreu la crema amb els grills i 
 empolvoreu-la amb canyella per sobre.

PREPARACIÓ

1 taronja
250 ml de llet o 
beguda vegetal
150 ml de suc de 
taronja natural (1-2 
dues taronges)
10 g de midó de blat 
de moro
2 cullerades de 
postres de mel
2 rovells d’ou
Canyella en pols

MACEDÒNIA DE 
MANDARINA 

INGREDIENTS
(4 racions)

 
 1. Espremeu el suc de 4 mandarines.   Coleu-lo i reserveu el suc i la polpa.
 2. Preneu les 4 mandarines restants,   peleu-les i traieu-ne els grills.   Reserveu-ne la pell de dues i   piqueu-la sense la part blanca.
 3. Renteu i talleu a daus la poma i els   grans de raïm per la meitat. 
 4. Traieu els filaments del tronc de l’api   i talleu-lo a daus.
 5. Barregeu el suc amb els grills de les   mandarines, la seva pell picada i la   resta d’ingredients.
 6. Piqueu l’estragó i poseu-lo pel   damunt. Serviu la macedònia ben    freda.

PREPARACIÓ

8 mandarines
1 poma 
5 grans de raïm
1 tronc d’api
1 branca d’estragó

Receptes
de la Fundació Alícia 

 
Nota: podeu aprofitar la polpa de les mandarines per barrejar-la amb la mateixa macedònia o amb un iogurt.

Nota: podeu aprofitar la polpa de les 
taronges per barrejar-la amb iogurt o 
en vinagretes.
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