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-quets al mes de Març . A partir d’aquest mes fan una

Sabies què?

altra plantació de tomàquets però aquesta vegada a

El tomàquet...

aporten un cert toc dolç, àcids orgà-

És un fruit que s’extreu de

nics a més del carotenoide licopè que

la tomaquera que pertany a

és el que li dóna el color vermell.

la família de les solanàcies,

Aquesta hortalissa també es considera

la mateixa que el pebrot,

actualment antioxidant i un eficaç pro-

l’albergínia o la patata. L’or- tector contra el càncer.

l’exterior (les nits són més caloroses) i els recullen al
mes d’Abril. Finalment fan una plantació a l’Agost
altre vegada dins de l' hivernacle degut a les altes
temperatures. Els tomàquets que cultiven són: tomàquet de cor de bou, de pera, de branca, verd d’amanida, cherry, pera de Girona, pebroter, pera de pineda i barbastro.

igen d’aquesta hortalissa el
trobem a la zona tropical de
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Centre i Sudamèrica. Sem-

Ajuda al tomàquet a arribar a la torrada i el se-

bla que el seu nom prové del

trill per a poder fer el pa amb tomàquet.

nom asteca “tomatl”,
“xitomate” i “xitotomate”.
Els europeus van introduir
la planta al vell continent
del segle XVI però no va
ser fins el segle XVIII que
es va començar a cultivar.

Quan es planta i quan es recull el tomàquet?
Per a poder respondre a aquesta pregunta ens hem dirigit a l’hort de la
Xinesca a Vilassar de Mar el qual ens
subministra gran part de les verdures
que consumeixen els nens i nenes dels
nostres menjadors. Allà hi treballa en
David que ens explica més coses sobre
el tomàquet. Ens comenta que planten
els planters de les tomaqueres sobre

Des de llavors el tomàquet

un terra neutre amb un adob ecològic

és una de les hortalisses

ric en sals . La primera plantació de

més importants dels nos-

primavera la fan a dins l’hivernacle a

tres mercats i de les nos-

finals de Gener i recullen els tomà-

tres cuines.
De què està format el tomàquet?
La composició nutricional
que presenta el tomàquet és
majoritàriament aigua i
també és una gran Font de
potassi, fòsfor, vitamines,
calci, una petita quantitat
de sucres simples que li

En David a l’hort de la Xinesca
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