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INTRODUCCIÓ  

A l’estiu les hortes estan en ple rendiment, produint gran quantitat fruites i verdures de diferents. Què fer 

quan se'ns acumulen les fruites i hortalisses? Compartir-ho amb familiars, amics i veïnat és una bona idea, 

encara que també existeix la possibilitat de realitzar les nostres pròpies conserves. Què hi ha més 

agradable que embardissar, adobar i conservar en totes les formes possibles aquests aliments per al llarg 

hivern que s'aveïna? 

Aquest és un costum heretat de les nostres àvies, que lamentablement s'està perdent. Amb les lleis de 

lliure comerç, disposem de qualsevol fruita i verdura en qualsevol època de l'any, però la qualitat 

nutricional no és la que deuria. Les fruites es recullen fora de temporada, sense els seus nutrients 

desenvolupats i arriben des de l'altra part del món per satisfer una demanda que se’ns ha creat, 

perjudicant amb aquesta pràctica el medi ambient. Què millor manera de degustar una fruita o verdura 

fora de temporada al llarg de tot l'any, que mitjançant una conserva realitzada per nosaltres mateixos o 

en família, amb totes les seves qualitats i sense danyar l'entorn.  



 

 

MELMELADES 

• Un dels mètodes més eficaços per conservar les fruites, és fer melmelades. En termes generals, la  

melmelada es realitza seguint aquests passos:  

• Se selecciona i prepara la fruita o verdura, es neteja i es pesa, 

• Es mesura la mateixa quantitat de sucre o la meitat de sucre si no en volem utilitzar tant. 

• Es cou en un perol perquè s'estove, juntament amb espècies al gust com: canella, cardamom o  llima. 

• Es fa que bullga, provant-la de tant en tant per saber si ha començat a quallar; aquí acaba la cocció. 

La melmelada si està ben elaborada, pot emmagatzemar-se durant llargs períodes de temps. 

 

CHUTNEY 

El chutney es pot fer gairebé amb qualsevol classe de fruita o verdura, aromatitzades amb espècies i 

cuites en vinagre fins que adquireixen una consistència pastosa, similar a la melmelada. Les fruites i 

verdures passades són molt bones perquè es desfan de seguida. La millor forma de fer el chutney és tallar 

molt fina la fruita o verdura i coure-la molt lentament perquè evapore el líquid. 

 

CODONYAT 

• 2 -3 kg de codonys dóna per a molt. 

• Bollir-los amb pell i tot. 

• Un cop freds, pelar-los, tallar-los a trossos i passar-los pel xino (amb la batedora es queda el 

codonyat més moll). 

• Pesar la quantitat de pasta, pesar la mateixa mida de sucre. 

• En un perol, posar prèviament un dit o dos d’aigua i desfer el sucre en calent, abocar després la pasta 

de codony. 

• Afegir una rameta de canella i dos pells de llima. 

• Coure-ho tot junt, sense parar remoure durant una hora aproximadament (fins que estiga ben 

moreno) 

• Posar en atifells fins tenir 2 dits d’altura (evitar atifells de plàstic) 

• Deixar refredar, al cap 2-3 dies ja es pot menjar  



 

 

ALMÍVAR 

L'almívar és una dissolució de sucre en aigua a través d'una lleugera cocció que conserva la fruita 

combinant-la amb el bany Maria.  Per elaborar l'almívar, cal bollir l’aigua i afegir el sucre, removent 

constantment fins que es dissolga. Una vegada dissolt, podem mantenir-ho durant 5 – 10 minuts si volem 

espessar-ho una mica.  Tipus d'Almívar:  

• Almívar suau: 125 g de sucre x 600 ml d'aigua 

• Almívar mitjà: 250 300 g de sucre x 600 ml d'aigua  

• Almívar fort: 375 – 500 g de sucre x 600 ml d'aigua 

 

ADOBATS 

Els adobats són una maceració en vinagre de verdures senceres o en trossos grans que no es couen. Per  

adobar qualsevol verdura, ha d'estar relativament seca, per la qual cosa moltes vegades li extraurem la 

humitat amb sal. Sol tenir un sabor fort i àcid. El vinagre es pot aromatitzar amb qualsevol espècia o 

coguent-la amb sucre. La forma ideal d'aromatitzar el vinagre és posar les espècies en fred i guardar-les 

un parell de mesos. També està el mètode ràpid, que tracta d'introduir de 50 a 80 gr d'espècies per cada 

litre de vinagre en un pot, i posar-ho en un cassó d'aigua freda i portar-la a ebullició. Quan bullga, retirar 

el pot, deixar refredar 2 hores i colar. Algunes espècies poden ser:  

canyella en brut, grans de pebre, claus, llavors de mostassa, all i/o alguna herba aromàtica. 

 

ADOBAT- SALMORRA D’OLIVES VERDES  

• Esclafar les olives 

• Posar-les arremulla durant 2-3 dies, canviant-los l’aigua tots els dies. 

• Fer uns ramets amb: timonet, fulles de garrofa borda, palet de llentiscle, 

• Passats els dies posar aigua en el recipient, amb un ou dins, abocar sal fins que el ou sure. Aquesta 

serà la mida de sal. 

• Posar les olives en el recipient  on van a ser conservar-les, posant la rameta de fulles entre mig  

• Per a provar-les   

 

SALMORRA D’OLIVES NEGRES (olives marcides) 

• Posar a les olives, oli, sal i llima tallada a trossos. 



 

 

CEBES EN VINAGRE  

• Escollir les cebes més xicotetes de la collita 

• Pelar-les i llavar-les 

• Fer-los una creu en l'extrem inferior 

• Emplenar el pot 

• Cobrir amb vinagre 

• Si el vinagre és fort posar un ditet d'aigua 

 

TÀPERES EN VINAGRE 

• Collir les tàperes 

• Posar-les arremulla 

• Canviar l’aigua 4 vegades (1 vegada al dia) 

• Posar les tàperes al pot i emplenar-lo tot de vinagre menys un dit. 

• Després acabar d’emplenar amb aigua 

• Tapar i etiquetar. 



 

 

MÈTODES DE CONSERVACIÓ 

 

PREPARACIÓ DELS POTS  

 

1. Preesccalfem el forn a 150º C i introduïm els pots buits durant 5 minuts. Es treuen del forn, s'emplenen 

de conserva, es neteja la boca del pot i la tapa amb un drap amb alcohol i es tapa.  

2. En aigua bollint, introduïm els pots buits, emplenant-los amb l’aigua calenta perquè no trenquen. Els 

deixem durant 5 – 10 minuts, es treuen i es posen cap per avall perquè s’assequen i no es  contaminen, 

s'introdueix la conserva, es neteja la vora i la tapa amb drap amb alcohol i es tapa.  

 

 

PROCEDIMENT D'ENVASAMENT AL BUIT  

 

1. Introduir la conserva en els pots de cristall, sent convenient deixar entre 1 i 2 cm buits entre l'aliment i 

la tapa del pot.  

2. Omplir una olla gran amb aigua fins a gairebé la meitat, col·locar un drap de cotó en el fons, posar els 

pots damunt i portar a ebullició, deixant que bullga uns 20 o 25 minuts. Per a les fruites toves com les 

maduixes, groselles o mores, 5 minuts seran suficients; No obstant això per la tomata en conserva (no 

melmelada de tomata), seran necessaris 40 minuts.  

3. Treure, deixar refredar i ja estan llests per emmagatzemar en el rebost, en un lloc fresc, sec i protegits 

de la llum.  

 

Una vegada que s’hagen refredat, és aconsellable etiquetar-los posant la data d'envasament i el 

contingut.  

Un altre sistema és l'ocupació d'olles de pressió. El seu ús permet una reducció del temps total de cocció, 

només a 20 minuts, i la temperatura aconseguida arribarà als 120 ˚C. En aquestes condicions s'arriba a 

esterilitzar completament la conserva i es minimitza el risc. 



 

 

RECEPTES 

Sopa en conserva:  

3 Carabassetes grans  

2 cebes  

2 carlotes  

2 tomates  

un poc d'api  

3 cullerades d'oli d'oliva verge (45 ml aprox.)  

Sal al gust, especies al gust  

 

Tallar les cebes en juliana i fer un sofregit. Afegir la resta de les verdures tallades en juliana. Afegir la 

sal.Afegir la tomata (ratllada o tallada en trossests). Deixar a foc lent i amb la tapa posada fins que les 

verdures estiguen tendres i sucoses, poc abans de retirar, afegir les espècies. Envasar en calent en pots de 

vidrel. Esterilitzar durant 30 minuts Aquesta conserva pot durar més d'un any en lloc fresc i sec Per 

preparar la sopa solament haurem d'afegir aigua i fideus fins i en pocs minuts tindrem la sopa calenteta, 

sense colorants ni conservants.  

 

 

Melmelada de carabassetes  

1 k g de carabassetes de pell blanca  

450g. de sucre  

1 llima  

 

Rentar bé les carbassetes i tallar-les en rodanxes molt fines. Posar-les en un recipient juntament amb el 

sucre, el suc i la ralladura d'una llima.Deixar a foc lent i remoure. Triturar amb una forquet. Quan s’espese 

retirar de foc. Envasar en pots de vidre i esterilitzar al bany María durant 35 minuts. Aquesta melmelada 

es conserva bé durant un any. 



 

 

Crema de plàtans i canyella  

6 Plàtans madurs  

1 litre d'aigua  

150 gr. de sucre  

12 Llimes  

Canyella en pols  

 

Pelar el plàtans, tallar-los en rodanxes, en una cassola posar mig litre d'aigua, sucre i el suc de les llimes.  

Deixar al foc durant 15 minuts, retirar del foc per triturar fins a aconseguir una crema fina. Tornar a 

escalfar per afegir la resta de l'aigua i la canyella mòlta. Deixar coure fins que espesse. Es pot substituir 

l'aigua per llet, vegetal o animal.  

Envasar en calent en pots de vidre i esterilitzar al bany María durant 25 – 30 minuts. Aquesta crema es 

conserva bé durant 6 mesos.  

 

 

Pomes en almívar a la canyella  

6 pomes  

150 gr. de sucre  

400 ml d'aigua  

1 rameta de canyella  

1 llima  

 

Preparar l'almívar: dissoldre el sucre en l'aigua (amb la rameta de canyella partida en 2 o 3 parts) i seguir 

bollint a foc lent durant 25 minuts segons l'espessor desitjada, abans de retirar del foc, afegir el suc de la 

llima a l'almívar. Pelar i tallar les pomes en meitats o en quarts i introduir-les en un pot de vidre. Amb 

l'almívar calent, recentment fet, abocar-ho sobre les pomes, amb les branques de canyella incloses. Tancar 

els pots i esterilitzar al bany María durant 25-30 minuts. Aquest almívar es conserva bé durant 6 - 12 

mesos 



 

 

COM FER UN RASTRE DE ALLS I CEBES 
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