
Bissap
Dableni, hibiscus, flor de jamaica. 
Hibiscus sabdari�a.

S’acostuma a consumir la beguda 
que resulta d’infusionar en aigua i 
sucre la flor deshidratada. Es pot 
aprofitar per preparar postres, 
guisats, amanides o melmelades. 

Cacauet
Maní, cacahuate, cacau, manduví.
Arachis hypogaea.

A Amèrica, Àfrica i Àsia, és la base de moltes 
salses, guisats, sopes, cremes i dolços, com els 
que es preparen durant el Ramadà, i combina 
molt bé amb l’okra i el diakhatou. També se 
n’extreu oli i mantega que s’utlitza com a greix 
per a cuinar.

ALIMENTS DE PROXIMITAT PER A TOTHOM
Diakhatou

Abergínia escarlata o africana, 
nakati etíop, tomàquet amarg, giló.

Solanum aethiopicum.

Es pot menjar en escabetx, en amanida, bullit, al 
vapor o al forn, i en sopes i guisats, sovint combinat 

amb okra, cacauets i arròs. 

Korola
Karela, melón amargo o bitter 

melon, caigua amarga, balsamina, 
ukua, ampalaya.

Momordica charantia.

Es pot consumir en suc, crua, en sopes, saltada, 
en guisats, fregida, farcida i en curris. A la cuina 

filipina la combinen amb okra i altres 
hortalisses. El fruit es cull verd i es deixa 

madurar.

Es pot menjar fresc o sec, ja que és fàcil de conservar, 
afegir a guisats o fer-lo servir com a base de salses. 
En moltes cultures és un substitut de la sal: si falta, el 
menjar és considerat dolç. 

Pebrot picant
Chile, chili, ají, pimenta, 
cane, uchu, trapi, wayk’a, 
guindilla, bitxo.
Capsicum sp. 

Albergínia
Ping Tung Long
Albergínia de Taiwan | Solanum melongena.

El seu gust dolç i la seva textura suau i 
cremosa la fa molt gustosa i versàtil: són 
adequades per a coccions ràpides, per 
exemple a la planxa, saltada o a la brasa.

Nap daikon, rave 
japonès, luobo. 

Raphanus sativus var. 
longipinnatus.

Es pot menjar cru o cuit, fer encurtits -per 
afegir en amanides o entrepans- i preparar 

guisats i sopes. També se n’aprofiten les fulles.

Rave daikon

Chayote
Chayota, xuxú, chuchu, papa del 

aire, pataste, huisquil, cidra, guatila, 
sayote, patata voladora, abóbora.

Sechium edule.

Es pot menjar guisat, en sopa o crema, en 
amanida, saltat, arrebossat i fregit, en truita, i 

com a base de dolços, salses i sucs. Bon 
substitut de la patata i el carbassó.

Caigua
Achojcha, caiba, jaiba, pepino

de rellenar, archucha.
Momordica pedata.

Es pot menjar crua, en amanides, 
i cuita, incorporant-la a sopes 

calentes i fredes, i és una verdura 
ideal per farcir-la.

Bok choy, bleda o col asiàtica.
Brassica rapa subsp. chinensis.

Es pot incorporar a guisats, sopes i 
servir com a envoltori de rotllets farcits. 
De gust amarg, si està més aviat crua, 
agafa dolçor amb la cocció. 

Pak choi

Lu�a, see kwa, o sikwa, 
muap, patola. 

Lu�a acutangula.

Després de treure-li la pell, es pot saltar, guisar o 
cuinar al vapor, i acompanyar d’altres verdures, o 

elaborar una dolça confitura.

Tori

Opo, kaddu, lauki; carbassa de serp.
Lagenaria siceraria i Lagenaria longuissima.

Les dues varietats són 
més gustoses i molt 
versàtils per a tot tipus 
de cremes, estofats, 
arrebossades, a la 
planxa, saltades i 
farcides.

Upo i carbassa
de serp.

Gingebre
Ginger, gingembre, jahe, 

kion, jengibre.
Zingiber o�cinale.

Base de begudes a Àfrica i 
condiment de molts plats 
asiàtics, ja sigui fresc o en 

pols, aromatitza i aporta un 
punt picant a tot tipus 

d’elaboracions.

Mongeta de metre
Mongeta llarga, mongeta vigna, judía de 
metro, bajoqueta de careta, chang du, 
frijol espárrago.
Vigna unguiculata.

Es pot tallar i incorporar a 
arrossos o saltejar senceres 
amb all. 

Mengem en companyia,
amb convivialitat, gaudint 
amb altres persones. 

Salut és menjar el que cuinem a casa.

La diàspora sempre
serà un àpat incomplet.

Volem menjar el que
es cultiva i s’elabora a prop.

Okra
Quiabo, okro, quimgombó, 

chimbombó, candia, bamia, ñajú.
Abelmoschus esculentus

(var. verda i vermella).

Conté un mucílag molt apreciat a l'Àfrica per espessir guisats, 
mentre que en algunes zones del Brasil s’extreu, posant l’okra 
en vinagre o cuinant-la a la planxa prèviament. Es pot ratllar, 
tallar a daus o menjar sencera; en sopa, saltada, bullida o al 

vapor amb oli i sal, guisada i acompanyada de cereals.

Necessito menjar d’una 
forma que respongui a la 
meva necessitat corporal 
i emocional. 

Menjar bé és poder
identificar-me amb el menjar.

Vull menjar el que jo 
cultivo, i que també 
arribi als altres.

Hi ha plats que només es preparen 
quan els pots compartir.

Quan prepares un plat per
algú altre, li estàs explicant qui ets.
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Maíz, mijo, milho, centli, elote, choclo, 
panís, sara, borona.
Zea mays.

Es pot menjar el gra sencer 
o bé moldre’l fresc o sec, 
per ser la base de tortillas, 
tamales, pa, rebosteria, 
sopes, farinetes, guisats i 
begudes, també 
fermentades.

Blat de moro

Fenogreco, alholva, fenigrec, 
trigonela, heno griego.

Trigonella foenum-graecum.

Es menja la llavor germinada, torrada 
o molta, i la fulla tendra, tant seca 

com crua. Ambdues es poden 
incorporar a amanides i guisats.

Methi

Moutarde, sarason, khardal.
Sinapis alba (var. blanca); S. juncea (var. 

bruna); S. nigra (var. negra).

De gust intens i picant, s’elabora una 
salsa a partir de la llavor, mentre a la 

cultura india la fulla s’afegeix tendra i 
picada a diferents plats i les llavors 

són moltes per elaborar oli. Amb 
aquestes també es poden fer 

germinats per a amanides.

Mostassa

Amb el suport de:

Col de Napa
Repollo o col china.

Brassica rapa subsp. Pekinensis. 

Té moltes aplicacions: crua, en 
amanides, al vapor o guisada i en 

sopes. També es pot fer servir 
com embolcall per elaborar 

rotllets farcits.


