Carabasseta
blanca
Cucurbita pepo L.
Cucurbitàcies

Informació general i cultural
Les carabassetes, també conegudes com a carabassons,
pertanyen a l’espècie botànica Cucurbita pepo, que resulta ser
una espècie molt interessant. Recents treballs la mostren com
una de les més antigament domesticades. S’han trobat restes
de fa aproximadament 10.000 anys, molt més antigues que
altres cultius americans com la tomaca o el pimentó.
Informació agronòmica
Aquesta varietat és de mata semicompacta. Dóna uns
fruits mitjans de color blanc i verd. La planta és rústica i de
creixement ràpid. Molt exigent en llum i calor, per la qual cosa
l’hem de sembrar en passar el risc de gelada al camp. Li
agraden les terres fèrtils i ben femades. També l’aigua, però
sense embassar, ja que és també molt sensible a malalties de
fongs, que augmenten amb l’excés d’humitat. Les carabassetes
tenen flors amb els sexes separats en la mateixa mata. Açò fa
que el treball de les abelles siga necessari per a pol·linitzar. Per
a guardar llavor deixarem que maduren a la mata, deixant que
el fruit canvie de grandària i color.
Informació organolèptica i nutricional
El carabassó collit és molt delicat, es ratlla i es marca amb
facilitat, ja que la pell és molt fina, per la qual cosa l’hem de
tractar amb molta cura. La carn és ferma i llisa, de color crema.
Se sol menjar fregit, torrat i fins i tot cru, tallat finet en amanida.
Les flors també són molt preuades en la nova cuina.
Clic ací per a visualitzar més fotografies

Informació tècnica
Hàbit de creixement
semicompacta
de la planta:
Forma del fruit:
cilíndrica
Color:
blanc i verd amb
ratlles fosques
Longitud:
15 – 25 cm
Diàmetre:
4 – 7 cm
Pes:
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