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Iniciem aquest quadern amb molta il.lusió i ganes de compartir amb tots 

vosaltres el dia a dia de l’hOrt-AsAnA. 
Enguany hem posat en cultiu 2600 m2 més de terreny. El terreny llaurat ha estat 
ocupat per un cultiu d’userda en ecològic durant uns 8 anys.  
Durant tot l’hivern hem estat preparant aquest terreny, estripant, femant, 
instal.lant el reg, planificant les parcel.les i les rotacions tenint cura del planter… I 
entre aiguats i inundacions anar treballant aprofitant el saó de la terra.  
Les primeres plantacions d’inicis d’estació han estat de patates i de ceba de 
figueres que ens serviran per tenir el rebost ple durant tot l’hivern.  
 
A aquestes alçades ja hem fet quasi  totes les plantacions de primavera —estiu 
(carbasses, carbassons, mongetes, ceba tendre…) on hi destaquem el cultiu rei , el 

“tomàquet” del que hem seleccionat 10 
varietats tradicionals diferents..heu sentit a 
parlar mai del tomàquet pometa, negre de 
crimea, francès, popa de vaca, cor de bou, 
rosa de l’etern,….són varietat poc cultivades 
però amb un gust excel.lent que esperem 
gaudirem aques estiu en les amanides i els 
gaspatxos, que de ben segur ens ajudaran a 
refrescar el nostre paladar. 
 

Cultiu de patata 

 
L’hort va canviant el seu aspecte, tots els arbres i arbustos han tret fulla nova, els 
fruiters van florir i ara estan nodrint els seus fruits…l’herba creix i creix, tot s’ha 
vestit d’un verd intens..els llimacs tot ufanosos van fent via, amb tanta humitat ..la 
primera sembra de pastanaga va ser el seu primer gran banquet..  
 
       
La terra a la primavera comença a 
exhal.lar, és temps de recomposició i per 
ajudar en aquest procès hem aplicat el 
preparat biodinàmic de fems en banya 
de vaca que ha estat soterrat durant tot 
l’hivern 
 
 
 
 

                                 
Preparat biodinàmic 

 



Aquesta primavera ens està portant moltes pluges,..i alguna que d’altra tempesta 
ha deixat caure una mica de pedra foradant algunes fulles d’espinacs ..bé per sort 
no ha sigut res greu. Amb tanta humitat a l’ambient és important també fer 
tractaments amb cua de cavall que ajudarà a la prevenció d’aparació de 
malalties. Enguany volem probar amb xerigot de llet per al tractament de malalties 
fúngiques. 
                                                        

 
 
 
Les hortalisses de temporada que 
actualment  collim enciams meravella 
i fulla de roure, escaroles, fabes 
tendres, espinacs, bledes. I 
properament gaudirem de carbassons 
que ja comencen a obrir les primeres 
flors 
 
 
 
 
 

 

Bancals d’enciams i faves 

 
 
 
I per als més curiosos gourmets us adjuntem algunes receptes amb aquestes 
hortalisses. 
 
 
Puré Puré Puré Puré d’espinacs al curryd’espinacs al curryd’espinacs al curryd’espinacs al curry    
 
Ingredients: 
 
-1,5 kg. d’espinacs 
- 3 escalunyes o cebes 
- 1 cullerada gran, rassa, de curry 
- 2 cullerades grans de nata líquida per a muntar 
- 35 gr. de mantega mig salada (demi-sel) 
- sal 

 
Netejar els espinacs i assecar-los. Tallar-los en talls no massa grans. 
Pelar i picar les cebes o escalunyes. 
 
Fondre 25 gr. de la mantega en una cassola, i afegir-hi els espinacs, salar i tapar. 
Deixar coure durant 15 minuts. Els espinacs ràpidament perdran volum. 
 
Fer fondre la resta de la mantega en una paella i afegir-hi les cebes durant uns 5 
minuts a foc suau. Afegir-hi el curry i una mica de sal. 
Remenar i afegir la nata líquida tot remenant uns instants. 



 
Quans els espinacs siguin llestos, afegir-hi la barreja de la nata amb el curry i 
barrejar-ho tot bé. Rectificar de sal si cal i servir calent. 
 
Amanida de favesAmanida de favesAmanida de favesAmanida de faves    
 
- 800 gr. de faves petites 
- mig enciam 
- 50 gr. de pernil 
- unes fulles de menta fresca 
- mostassa (millor d'estragó) 
- oli verge d'oliva 
- vinagre 
- sal i pebre 

 
Feu una salsa amb l'oli, el vinagre, la mostassa, el pebre i la sal en un bol. 
Si les faves no són cuites, feu-les bullir mirant que quedin al dente. 
 
Barregeu en un bol gran les faves, l'enciam tallat petit, el pernil tallat petit, i la 
menta picada. 
Amaniu-ho amb la salsa que hem fet en el moment de servir. 
 
 


