
En una gran part del domini lingüístic, el bròquil (o també bròcul) és una 
hortalissa de la família de les crucíferes, derivada mitjançant el cultiu selec-
tiu de la col silvestre, que presenta brots florals de color verd clar agrupats 
en una inflorescència compacta, densa i de branques carnoses; el bròquil es 
menja quan les flors encara són poncelles. 
En canvi, en altres parts del domini lingüístic, aquesta mateixa hortalissa es 
denomina bròquil verd (o bròcul verd), ja que bròquil té un valor genèric 
i s’aplica tant a la varietat de color verd clar com a la de color blanquinós.
El nom científic és Brassica oleracea var. botrytis. 
En castellà es diu coliflor verde.

La coliflor (o floricol), és, per a les mateixes zones en què bròquil designa 
la varietat de color verd clar, una hortalissa igualment de la família de les 
crucíferes i derivada per cultiu selectiu de la col silvestre però amb brots flo-
rals de color gairebé blanc, també agrupats en una inflorescència compacta, 
densa i de branques carnoses; com el bròquil, la coliflor també es menja 
quan les flors encara són poncelles.
En canvi, en les varietats dialectals en què bròquil té un valor genèric, 
aquesta hortalissa es denomina bròquil blanc (o bròcul blanc).
El nom científic és Brassica oleracea var. botrytis.
En castellà es diu coliflor.

El bròcoli és una hortalissa també de la família de les crucíferes i derivada 
per cultiu selectiu de la col silvestre però amb uns brots florals amb entitat 
pròpia, generalment de color verd fosc i agrupats en una inflorescència no 
del tot compacta; com els altres casos, el bròcoli es menja quan les flors 
encara són poncelles.
El nom científic és Brassica oleracea var. italica.
Els equivalents castellans són brécol, brócol, brócoli, brócul, bróculi i bróquil.

El romanesco fa referència a una altra hortalissa de la família de les crucí-
feres obtinguda per hibridació del bròquil (Brassica oleracea var. botrytis) i 
el bròcoli (Brassica oleracea var. italica). El romanesco es caracteritza per 
la disposició en corones espiraliformes dels brots florals, que són de forma 
cònica i de color verd clar.
En castellà es diu brocoflor, brócoli romanesco, coliflor romanesco o roma-
nesco.

Sabeu la diferència entre
BRÒQUIL, BRÒQUIL VERD, COLIFLOR, 
BRÒQUIL BLANC, BRÒCOLI I ROMANESCO?
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