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All rosa
All de bruixa o all silvestre

Allium roseum

Sobretot n’és bona la flor. La posem a l’amanida i 
també a la truita. Té el gustet de l’all però molt més 
suau, i és molt bonica.

Albert Panisello
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Les flors de l’all rosa presenten una elevada capacitat an-
tioxidant i una certa capacitat antimicrobiana, gràcies als 
compostos polifenòlics i flavonoides. Tenen també una 
elevada concentració de K i concentracions rellevants de 
Ca i Mg. Els responsables del gust característic de l’all són 
els compostos sulfúrics, principalment l’allil metil disulfit 
i el diallil disulfit. Les fulles d’all rosa presenten concen-
tracions de carbohidrats solubles (54,2 g / 100 g) més ele-
vades que altres espècies de la mateixa família.

La propagació es realitza mitjançant la plantació dels 
bulbs i bulbils, que recollirem entre l’agost i setembre, 
quan les llavors ja han caigut i la part aèria de la planta 
està ben seca. Els guardarem en un lloc fosc, fresc i sec 
fins al moment de plantar-los, entre novembre i gener.  
No és aconsellable recollir-los més endavant senzillament 
perquè no els trobarem, ja que la part aèria haurà desa-
paregut i no sabrem on hi ha els bulbs. Per plantar-los, 
els col·locarem sempre amb l’àpex mirant cap dalt, com 
si plantéssim un all, i a una profunditat relativament ele-
vada, d’entre 5 i 10 cm.  El marc de plantació pot ser de 
10 x 10 cm, i escollirem indrets que no calgui llaurar en 
un futur (per exemple marges) i amb una fertilitat més 
aviat baixa, ja que com més elevada sigui més competèn-
cia tindrà. Com a manteniment, caldrà segar la vegetació 
cap al mes de gener, per reduir la competència en alçada 
i afavorir el creixement de l’all rosa, que emergirà cada 
primavera. La multiplicació mitjançant la sembra de les 
llavors es desaconsella degut a la baixa germinabilitat 
que presenten i a l’elevada mortalitat de les plàntules.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Flors i en menor mesura fu-
lles tendres. No té sentit emprar el bulb, que és petit i dur.

Forma de consum: Preferentment crua, perquè es manté l’aspecte de 
la flor, però també es pot consumir cuita.

Tipologia de cultiu: Perenne, tot i que durant bona part de l’any (de prin-
cipis d’estiu a mitjans d’hivern) només hi haurà el bulb i no veurem la planta.

Necessitat de reg: El seu cicle coincideix amb els períodes de l’any amb 
major disponibilitat hídrica, conseqüentment el reg no és necessari ja que a més 
podria afavorir la proliferació d’altres espècies més competitives en alçada.

On la podem trobar: Creix de forma abundant en marges de camps, 
camins i carreteres del litoral i prelitoral, des del nivell del mar fins als 
1.000 m d’altitud. Esporàdicament també es pot trobar a les comarques de 
Ponent. El seu ambient predilecte són els herbassars amb tendència xeròfila 
(més aviat secs) i es veu afavorida per les segues anuals d’estiu.
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Moment de plantació

Època de recol·lecció dels elements de propagació (bulbs)

Època de recol·lecció de la part útil (flor)

gen marçfebr abr maig juny jul ag set oct nov des

gen marçfebr abr maig juny jul ag set oct nov des

gen marçfebr abr maig juny jul ag set oct nov des
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Truita de pa amb flors d’all rosa Amanida de llenties amb all rosa

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

8” 10”Dificultat baixa Dificultat baixa

8 ous, un bol de flors d’all rosa, 2 llesques de pa una mica sec, oli i sal. 300 g de llenties cuites, 1 ceba dolça, 2 ous, fulles de rúcula, sal, pebre, oli, 
vinagre i un bon grapat de flors d’all rosa.

Per gaudir d’aquesta recepta tan senzilla, primer de tot tallem el pa a daus i el 
fregim en una paella amb un raig d’oli d’oliva. Un cop ja estigui ben cruixent 
deixem que s’escorri bé per eliminar l’excés d’oli. A continuació, batem els 
ous i hi afegim els dauets de pa fregits, les flors d’all rosa, i la sal, a voluntat. 
Finalment, ja només caldrà que  posem la barreja en una paella calenta i fem la 
truita. Volta i volta i cap al plat! En ser una cocció molt curta, les flors d’all rosa 
mantindran la seva combinació de gustos característica, alhora floral i picant, 
amalgamada en aquest cas pel gust de l’ou i el cruixent del pa. Si desitgem 
potenciar encara més el protagonisme de la flor d’all en el plat, podem servir 
la truita acompanyada de flors.
 
Una variant de la mateixa recepta consisteix a fer un remenat de bolets de 
primavera (moixernons, carreretes, múrgoles o bolets de xop) on afegirem, 
un cop acabada la cocció, les flors d’all rosa, amb un resultat també excel·lent.

Per preparar aquesta refrescant amanida, perfecta per anar de pícnic o per als 
dies calorosos de primavera, el primer que hem de fer és posar els ous a bullir 
en una olla petita amb aigua. Paral·lelament, netegem bé les flors d’all rosa i 
les fulles de rúcula, que si és silvestre molt millor. A continuació, piquem la 
ceba i la rúcula ben fines. Quan els ous hagin bullit uns 5 minuts i siguin ben 
cuits, els retirem de l’olla i els passem per aigua ben freda. Un cop freds ja els 
podem pelar i picar (no amb la picadora, sinó tallats a trossets petits).
 
Ara només cal que ho barregem tot amb les llenties i les flors d’all rosa. Hi posem 
un bon raig d’oli d’oliva, una mica de vinagre i salpebrem a voluntat. D’aquesta 
forma obtindrem un amanida nutritiva amb tocs visuals i de gustos únics.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

L’atractiu visual de la flor d’all rosa farà les delícies de tothom a qui agradin 
els plats vistosos i d’aquells que en major o menor mesura apreciïn el picant 
característic de l’all. El seu gran potencial rau en l’efecte sorprenent que ens 
genera la combinació de la bellesa d’una flor amb un suau però evident gust 
d’all, que normalment associem al bulb. En conseqüència, és important em-
prar l’all rosa en plats on la flor sigui un element, visualment parlant, desta-
cat, sense descuidar un bon maridatge amb la resta d’ingredients.

El baix valor d’intensitat cal interpretar-lo com una comparativa respecte al-
tres espècies d’all, de gust molt més fort i picant. Inicialment apareixen notes 
florals, que mica en mica deixen pas al característic gust d’all.

Perfil  sensorial

Umami Fibrosa

Dolç Picant
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gustGust i textura


