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  Gastronomia

La carabassa,  una hortalissa 

de tardor.

La carabassa és una verdura molt utilitzada en la 
cuina per a fer tot tipus de menjars. En la cuina 
valenciana són tradicionals els bunyols de carabassa 
o l’arnadí, dolç d’origen àrab.

Si  es  menja  cuita  sense  adobs,  es  recomana  en 
dietes per a perdre pes, ja que té poques calories, 
afavoreix l’eliminació de líquids i regula el sucre de 
la sang. 

Propietats de la carabassa:

Els fruits com les llavors són uns bons aliats per a la 
salut.  Les  llavors  de  carabassa  són  bastant 
utilitzades  en  la  medicina  natural,  per  les  seves 
propietats  i  la  riquesa  en  nutrients,  i  perquè 
posseeixen un alt contingut en vitamina E –bona per 
a la pell–, àcid linoleic, zinc i ferro –fonamental per 
a la formació dels glòbuls rojos–, i un principi actiu 
anomenat cucurbitina, amb propietats depuratives 
de  l’intestí,  ja  que  és  vermífuga  i  tenífuga  (per 
eliminar cucs intestinals, sobretot la tènia).

La carabassa també és laxant, i pels betacarotens i 
alfacarotens que conté, és antiprostàtica. La polpa 
de  carabassa,  en  ús  extern,  és  una  bona 
regeneradora  de  la  pell  en  cas  de  cremades  i 
elimina les asprors, com les taques, els grans i les 
pigues. Aplicada directament sobre el ventre i les 
aixelles ajuda a abaixar la febre. 

Recepta del puré de carabassa:

Us proposem una recepta ben senzilla, una sopa o 
puré de carabassa:

Ingredients:

-1 carabassa de uns 500gr pelada i sense llavors.

-2 escalunyes.

-80gr de mantega.

-sal i pebre blanc.

Elaboració

-Posarem  a  sofregir  la  mantega  amb  l’escalunya 
picada. 

- Quan sigui cuita, hi tirarem la carabassa tallada a 
daus. 

- Ho remenarem bé, hi afegirem sal i pebre blanc i 
ho cobrirem amb aigua calenta.

- Per anar bé, ja que així bullirà de seguida i no 
perdrà color.

- Quan sigui cuit, retirarem part de l'aigua, si cal, i 
ho triturarem. 

- Corregirem de sal i pebre blanc i el plat ja estarà 
llest. 
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