Albergínia
roja de
Gandia
Solanum melongena L.
Solanàcies

Informació general i cultural
El cultiu de l’albergínia ha donat personalitat a les hortes de la
Safor -el litoral des de Xeraco a Gandia-, on el clima benigne
a l’hivern, les terres sorrenques i orgàniques de les marjals i
el saber fer dels llauradors de poble, donen una combinació
completa i necessària per a fer les millors albergínies. Les
diverses varietats guardades pels llauradors ens permeten triar
al nostre gust. Així, hi ha formes llargues, globoses o rodones,
també anomenades «de bola»; i colors diversos, des de les
blanques fins a les negres, passant per les verdes, morades,
llistades i roges. Com la “roja de Gandia”, de forma allargada
i un agradable color roig moradenc, ben coneguda a la Safor,
però poc en altres comarques.
Informació agronòmica
La planta agraeix les terres fèrtils i fondes, però també li van bé
les terres més pesades. Per això va millor que les pebreres i les
tomaques en les terres argiloses, però recordem que li agrada
l’aigua sense embassar. Aquesta albergínia cal collir-la de bon
matí, perquè té tendència a reblanir-se al cap de pocs dies. No
podem guardar llavors dels fruits en maduresa comercial. En
ser joves, les llavors no estan acabades; per això caldrà deixar
madurar bé algun fruit en la mata per tal d’obtindre llavor bona.
Informació organolèptica i nutricional
Sense diferència culinària de les altres albergínies, excepte que
per la forma va millor per a ser fregida que torrada. Presenta un
agradable i peculiar color roig moradenc que la fa inconfusible.
Clic ací per a visualitzar més fotografies

Informació tècnica
Forma del fruit:
allargat amb
curvatura
Color exterior del fruit:
roig moradenc
Color de la carn:
blanca
Longitud relativa del calze: intermitja
Espines al calze:
poques
Uniformitat de calibre:
bona
Pes:
170 – 250 g
Longitud:
20 – 25 cm
Amplària:
4,5 – 5,5 cm
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