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Verdures i Hortalisses



VERDURES i HORTALISSES D’HIVERN

 Espinacs Carxofes Pèsols 

 Bròcoli/bròquil Pastanagues Escarola 
    (Xatonades)  

 Api Patates Porros 

I d’altres com, bledes, coliflor, bròcoli/bròquil, i calçots 
(calçotades), naps, tomàquets (raft, montserrat, tomacons o 
tomàquet en branca), enciam (llarg, escaroler...), cebes, etc.

Riques en Vit C, Vit A o betacarotens, components sulfurats.

Bròcoli/bròquil
Propietats anticancerígenes.

Col, coliflor
Causen problemes de flatulència. A l’hora de coure, produ-
eixen mala olor pels components sulforats.

Carxofes
Propietat colerètica, producció de bilis per fetge i, per 
tant, afavoreix la digestió i evita una sèrie de trastorns 
relacionats amb el mal funcionament del fetge, com ara 
pesades i colagoga, estimula la producció de sucs biliars, 
i, a part, és diürètica i depurativa.



Composició nutricional    Verdures i hortalisses

Nutrients Composició nutricional (%)
Energia (Kcal) 17-33

Aigua (g) 70-96

Hidrats De Carboni (g) 4,1-7,3

Proteïnes (g) 0,7-4,4

Lípids (g) 0,2-0,9

Fibra (g) 0,8-3,0

VERDURES i HORTALISSES D’ESTIU

 Pebrot Ceba Tomàquets

 Pastanagues Enciam Carbassó

I d’altres com, albergínia, cogombre, mongeta tendra, etc.

A l’estiu cal aprofitar les verdures i hortalisses per menjar-les 
crues en forma d’amanides, com ara l’enciam, el tomàquet, 
el cogombre, el pebrot... de manera que ens aporten aigua, 
vitamines i minerals. Un plat típic és el gaspatxo.

COMPOSICIÓ NUTRICIONAL
És un conjunt d’aliments rics en aigua, en fibra, en 
determinades vitamines i minerals i són pobres en 
greixos i proteïnes i també presenten un baix contingut 
en hidrats de carboni, a excepció d’algunes hortalisses, 
com ara la patata i alguns llegums, que contenen un elevat 
percentatge de proteïna i hidrats de carboni.
Les verdures i hortalisses tenen una aportació calòrica baixa.



Aigua
Bona part de la composició és aigua, entre 70-96 %, igual 
que les fruites.

Fibra
Les verdures i hortalisses, junt amb les fruites, els llegums 
i la fruita seca, es caracteritzen per l’alt contingut en fibra, 
per tant, són molt indicades per al bon funcionament de 
l’aparell digestiu, regulen la funció gastrointestinal i modulen 
l’absorció de glucosa.

Vitamines
En les verdures i hortalisses podem trobar una gran varietat 
de vitamines, però destaquen la Vit C, Vit A  i Vit B9, per 
tant, tenen un gran poder antioxidant i protector de les 
mucoses, com les fruites.

Minerals
Les verdures i hortalisses són riques en minerals, com ara calci i 
ferro, però la presència d’oxalats i fitats interfereixen en l’absorció 
d’aquests minerals. El ferro hi és present en la forma no hemo, 
per la qual cosa l’absorció intestinal és baixa i solament la pot 
facilitar la presència de Vit C. També cal destacar el contingut en 
magnesi i potassi. El contingut de potassi és més alt que el de 
sodi, i això provoca un efecte diürètic, contribueix a disminuir la 
retenció de líquid i és aconsellable en dietes de control de pes, 
per disminuir la pressió arterial. 
Presència de certs fitoquímics, nutrients amb una acció 
molt beneficiosa per a l’organisme amb efecte antioxidant, 
anticancerígen (bròcoli/bròquil).

RECOMANACIONS:

- En una dieta equilibrada s’haurien de menjar de 2 a 3 racions 
de verdures i hortalisses al dia, entre crues i cuites. Han de 
formar part dels dos àpats principals, com a mínim. 



- Al nostre país, les verdures i hortalisses de temporada són 
abundants i més econòmiques. Fora de temporada se’n 
poden consumir de congelades, que tenen un valor similar 
al de les fresques.

- Com que la composició de vitamines i minerals és diferent 
en cadascuna de les especies d’aquest grup, es recomana 
de consumir-les de forma variada.

- Quan les verdures i hortalisses es consumeixen crues és 
convenient rentar-les bé, i fins i tot afegir unes gotetes de 
lleixiu a l’aigua per evitar la presència de microorganismes.

- Les verdures i hortalisses són aliments peribles, i la millor 
manera de conservar-les és a la nevera. Hi ha excepcions 
com ara les patates, les cebes i els alls. No convé conservar 
aquests aliments gaire temps a la nevera.

Grup 
aliments

Freqüència 
recomanada

Pes per 
ració Mesures casolanes

Verdures i 
hortalisses

2-3 racions/
dia

150-200 g

1 Plat d’amanida variada
1 Plat de verdures
1 Tomàquet gros
2 Pastanagues

GASTRONOMIA

Les verdures i hortalisses accepten gairebé totes les 
tècniques de cocció: bullides, al vapor, guisades, 
arrebossades, al forn, a la brasa, i també combinades amb 
molts aliments, com ara ou...
L’aplicació gastronòmica d’aquests aliments és molt 
variada. Es poden consumir com a:
Primer plat: mongeta i patata, minestra de verdures,cremes 
i purés de verdures, ensalada russa, escalivada, xatonada, 
espinacs a la catalana, i, en cru, en forma d’amanides o 
com a guarnició del segon plat.



Segon plat: Estofat a la jardinera, sofregits, albergínies 
farcides, i com a guarnició (ex. llom amb pebrots fregits).

GENERALITATS DELS VEGETALS

La denominació de verdura distingeix un grup d’hortalisses 
i llegums frescos dels quals la part comestible està 
constituïda pels seus òrgans verds.

Bulbs All, ceba, porro

Inflorescències Carxofes, coliflor, col, bròcoli/bròquil

Fruits Albergínia, carbassó, cogombre, pebrot, tomàquet

Fulles Bleda, espinacs,enciam, canonges

Fongs Xampinyons, bolets, tòfones

Arrels Naps, raves, remolatxa, pastanagues

Tiges Api, espàrrecs,..

Tubercles Patata, moniato

Etiquetat:
A la Unió Europea el color de l’etiqueta ens indica la 
categoria a què pertany el producte.

Vermell Extra

Verd Primera

Groc Segona

Gris Tercera

Comercialització:
Hortalisses fresques
Hortalisses dessecades o deshidratades
Hortalisses congelades
Hortalisses de 4ª gamma



FONTS D’ALIMENTACIÓ EN LA RESTAURACIÓ ACTUAL

Primera gamma: 
Productes frescos, aquells aliments no processats. Des de 
la producció o recol·lecció solament han estat protegits per 
temperatures de refrigeració. 

Carns, peixos i mariscs
Ous, llet i derivats
Farines i greixos comestibles
Llegums, fruites i hortalisses
Condiments i espècies, edulcorants

Segona gamma
Aliments en conserva: Són productes esterilitzats.
Semiconserves: Necessiten l’acció complementària de fred.

Tercera gamma
Aliments congelats.

Quarta gamma
Aliments envasats al buit o en atmos-
feres modificades. Inclouen una nova 
generació de formes comercials de ve-
getals frescos que, tallats i preparats, 
s’envasen al buit o en atmosferes mo-
dificades i queden llestos per consumir-

los en qualsevol moment. S’han de conservar a la nevera. 
La data de caducitat depèn de la tecnologia aplicada en el 
procés i el manteniment de la línia de fred (ex. amanides).
Gasos que s’utilitzen: nitrogen, anhídrid carbònic i oxigen.
Gràcies a aquest sistema, ha augmentat el consum de verdures 
i hortalisses fresques per consumir com a amanides.

Cinquena gamma
Aliments tractats per calor i buit.
Cremes de verdures, salses, carns.



Pastís d’albergínia
Autora: Núria Cerrillo Albaigès - Vilafranca del Penedès
Finalista del concurs Del mercat a la taula, edició 2010

Ingredients:
- 1 k. d’albergínies         - 200 g. de tonyina en llauna
- 100 g. de sofregit de tomàquet     - 100 ml. de nata
- 250 g. de pernil dolç a talls   - 100 g. de  mozzarella
- 250 g. de formatge per fondre a talls        - oli i sal

Elaboració:
Renteu les albergínies, traieu-los la tija i talleu-les a 
làmines d’uns 5 mm. de gruix. Coeu-les en una planxa 
ben calenta amb una mica d’oli i sal.
En una plata que pugui anar al forn munteu el pastís. 
En primer lloc escampeu una capa fina de tomàquet 
sofregit i al damunt hi poseu les làmines d’albergínia, 
una al costat de l’altra, fins que quedi tot cobert. Al 
damunt, poseu una capa de talls de pernil dolç i una 
altra  de talls de formatge. Escampeu la tonyina ben 
desfeta per sobre. Torneu a posar una capa de talls 
de formatge i una altra de pernil i finalment ho cobriu 
amb la resta de làmines d’albergínia.
Ho cobriu tot amb una mica de nata i mozzarella i ho 
gratineu al gust (uns 20 minuts).

Text: Pilar Casas
Nutricionista


