
 

 

El carbassó                  
Aquesta curiosa planta prové de la Amèrica. És de la família de les Cucurbitàcies, comparteix 

denominació amb la síndria, el meló… 

La podem trobar a les zones d’Amèrica del nord central, la península ibèrica i el nord d’Àfrica. 

El clima on es troba es sobretot el tropical per què necessita abundància de sol i bastanta aigua 

però no molta ja que si plou molt, es pot morir. 

La flor es pot menjar farcida i el fruit com que no té sodi es molt bona per a dietes contra la 

hipertensió. 

Hi ha bastants tipus de carbassó. 

Hi ha dietes que incloeixen  el carbassó per que un tipus té molta aigua i degut a això fa perdre 

pes, lo que passa es que no té molts nutrients. 

Els que tenen més bon gust seran aquells més petits els zucchinis  son els que millor van per la 

salut ja que tenen molt bon gust i molta Vitamina C. 

Amb els carbassons és poden fer moltes coses: 

Sopa de carbassó, truita de carbassó, crema de carbassó, carbassó amb pastanagues, el 

carbassó sol sense cuinar, carbassó arrebossat. 

Carbassó arrebossat 

Com que el carbassó no té moltes calories va molt bé de fer aquest plat com un Snack per 

picar. Si el fregim, eliminem la vitamina C ja que es sensible al calor entre altres. 

Aquest plat queda molt bé amb una amanida i llegums com que despunta el sabor. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-xpFVseue5tA/UBgIwN6tKOI/AAAAAAAADfY/bKSDL4MGmbs/s1600/calabacin.flor.jpg&imgrefurl=http://elpatioecologico.blogspot.com/2012/08/calabacines-sensibles-al-agua.html&h=600&w=800&tbnid=qV6kQwlgBgkDdM:&zoom=1&docid=1dMSmotS6pSnjM&ei=gdN5U9CkA8Xt0gWo2oDACA&tbm=isch&ved=0CJ8BEDMoKjAq&iact=rc&uact=3&dur=3873&page=3&start=40&ndsp=22


L’oli en que el fregim ha de ser de oliva per què sinó no queda bé. No s’ha de posar molta i 

vigilar en que no se’ns cremi al posar el carbassó al foc.  

La seva alimentació ens va bé per la vista i la pell. 

Ingredients 

 1 Carbassó 

 1 Ou 

 Pa rallat 

  Una cullerada petita de sal 

 Oli d’oliva  

 

Preparació 

 Tallar el carbassó a lamines del grossor  estimat. 

 Batre l’ou en un plat fondo amb sal. 

 Preparar un plat amb pa rallat. 

 Preparar un plat amb paper absorbent. 

 Arrebossar cada lamina de carbassó passant-la per l’ou i després el pa ratllat. 

 Posar a la paella un dir d’oli i si volem fregir més, més oli s’haurà de posar. 

 Quan l’oli estigui calent, es veurà per què estarà menys llefiscós, llençar el carbassó 

una a una  les lamines, remoure immediatament la paella per què així es cogui de la 

superfície del arrebossat . D’aquesta maner menys oli penetrarà dins el carbassó i més 

nutrients aportarà. 

 Amb la ajuda d’una forquilla, donar voltes per què es vagi torrant i així durant  1-2 

minuts cada cara del carbassó.  

 Posar les lamines en el paper absorbent i deixar refredar.   

 

¡Bon profit!     

 

 

  

Informació treta de: 

 http://verduras.consumer.es/documentos/hortalizas/calabacin/intro.php  

http://www.botanical-online.com/calabacines.htm  
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