Carabassa
xata de torrar
Cucurbita maxima
Duchesne
Cucurbitàcies

Informació general i cultural
Les carabasses són els fruits més espectaculars de totes les hortícoles
perquè tenen una gran varietat i vistositat. En trobem de totes les
formes, dimensions i colors. Podem trobar carabasses amb la pell de
pràcticament tots els colors, des del roig al verd, groc, negre, blanc,
taronja, gris, i fins i tot blau, i una barreja dels uns i els altres. Hi ha
molts tipus de carabasses, d’estiu i d’hivern. La que presentem, la
xata de torrar, es cultiva a l’estiu i es menja a l’hivern. Aquesta varietat
pertany a l’espècie Cucurbita maxima. De dimensions de xicoteta a
mitjana, i molt dolça. La llavor d’aquesta varietat ha sigut recuperada
de la Safor.
Informació agronòmica
Plantes d’estiu, volen calor i llum. Les carabasseres són mates potents
i vigoroses, terreres i trepadores, i ocupen, si poden, un gran rogle de
terra. La planta és peluda i els braços tenen unes ungles que es claven
a terra, i circells per agafar-se on siga; són plantes dominants. En la
planta trobarem separades flors mascles i femelles, de color groc
intens i grans, algunes de pam. Moltes carabasses tenen una bona
conservació; així podem menjar-ne fins a la primavera.
Informació organolèptica i nutricional
Els fruits es mengen madurs, bullits o torrats. També
es mengen les llavors i, en algunes varietats,
les flors. La carabassa és molt apreciada en
la gastronomia valenciana, torrada al forn,
en pastissos, carabassat, melmelades,
en l’arròs, per al putxero, en l’olleta...
Ingredient necessari en els bunyols de
Sant Josep i en l’arrop i talladetes. I què
dir del fantàstic arnadí!
Clic ací per a visualitzar més
fotografies

Informació tècnica
Forma del fruit:
el·líptic transversal
ample
Color principal de la pell:
gris
Color secundari de la pell: taronja
Textura de la pell:
granulosa
Costelles:
marcades
Color de la polpa:
taronja
Pes:
2 – 3,5 kg
Longitud:
7 – 11 cm
Diàmetre:
20 – 25 cm
Gruix de la carn:
3,5 – 5 cm
Homogeneïtat del fruit:
alta
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