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RECORDA...

Si ets un bon boletaire
1

No hi ha cap regla general per a diferenciar un bolet comestible d’un bolet tòxic.

2

Agafau tan sols els bolets que conegueu amb tota
seguretat.

3

Quan un bolet sigui identificat amb tota certesa es
pot recollir del sòl tallant-lo pel peu, així no es fa
mal bé el seu miceli.

4

Utilitzau un paner per a transportar els bolets.

5

Tots els bolets tenen un important paper en l’ecosistema, respectau-los, no els faceu malbé.

6

Quan un bon boletaire va al bosc, no es nota que
ha passat per allà!

MUSEU BALEAR DE
CIÈNCIES NATURALS
Una institució científica continuadora
de la tradició naturalista de les Illes Balears.

Cada any al Museu es realitzen activitats
relacionades amb el món dels bolets. A més,
compta amb un servei d’identificació d’espècies.
Vine a conèixer el Museu de Ciències Naturals!

Informació de contacte:

www.jornadesboletssoller.com
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museubcn@gmail.com
+34 971 63 40 64
museubaleardecienciesnaturals
@museubcnsoller

www.museucienciesnaturals.org

ELS BOLETS A L A

Serra de Tramuntana

ELS BOLETS A L A

Serra de Tramuntana
Arriben les primeres pluges, la temperatura baixa i l’aroma a petricor inunda el bosc: ha arribat la tardor i amb
ella, els primers bolets de la temporada.

Boletus aereus

Cantahrellus alborufescens

Pixacà (Mall.)

Picornell, picornell d’ullastre (Mall.); cama-seca (Sóller,
Llucmajor, Montuïri), espicatornell (Artà), cama-seca (Men.)

Aquest pixacà es pot menjar cru amb un bon raig d’oli d’oliva; també fregit o cuinat acompanyant una pasta o carn, en
un arròs melós, en un remenat d’ous.

Aquest deliciós bolets es menja saltejat, acompanyant una carn
o una pasta, en un aguiat, en un arròs melós o en arròs brut.

Craterellus lutescens

Tricholoma terreum

Camagroc, picornell de càrritx (Mall.)

Gírgola d’estepa, frarets, grisets, palometes, negrets (Mall.)
Fredolís, gírgola d’estepa (Men.); esteperol (Eiv.)

A les Illes Balears hi ha més de 2000 espècies diferents
de bolets i, sense cap dubte, la Serra de Tramuntana és la
zona més rica en flora micològica. Entre aquestes espècies hi ha bolets tòxics, però també n’hi de molt bons comestibles com l’esclata-sang, ben conegut i apreciat pels
boletaires, la llenega, el picornell pelut, la cama-seca, els
apagallums, els carlets, la gírgola d’estepa, el camagroc,
el peu de rata, la gírgola de card, entre molts altres.
Els fongs realitzen un paper molt important a la Natura
i en l’equilibri de la biosfera, pel que cal respectar-los i
conservar-los.

És un bolet amb un aroma afruitat ideal per a postres, però
també és molt bo saltejat, acompanyant carn, peix o pasta i
en un arròs melós.

Una fritada de grisets i un remenat d’ous te permet assaborir
el seu fi aroma.
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Lactarius sanguifluus

Hydnum albidum

Pleurotus eryngii

Esclata-sang (Mall.)
Esclata-sang de pi (Men.); pebràs (Eiv.)

Picornell pelut, peu de cabrit (Mall.), picarronell (Men.)

Gírgola de card (Mall.)
Gírgola de camp, gírgola d’arena (Men.)

És un clàssic dels nostres plats, per fer torrat, en unes sopes
mallorquines, en un arròs brut, en aguiats o saltejats.

El picornell pelut, un bolet amb una textura carnosa, es pot
menjar en un saltejat de bolets, en un arròs brut, en unes
sopes mallorquines o acompanyant carn o peix.

És un bolet molt apreciat que es pot menjar fregit, acompanyant carn o peix, confitat, en crema.

