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Api cavallard
Api bord, o “berraza”

Apium nodiflorum

L’avi se’l menjava amanit però també hi ha qui se’l 
menja bullit. A mi m’agrada, és molt semblant a l’api. 
Es fa pels regs, fonts o rierols.

Pepa Carrillo

“

CaNa
CALCISODI

L’api cavallard presenta un valor energètic molt baix        
(< 25 kcal / 100 g). Té un elevat contingut en vitamina E, 
vitamina C i àcid fòlic (vitamina B9). També presenta una 
concentració elevada en oxalats. Per aquest motiu se’n re-
comana un consum moderat en el cas de persones amb 
tendència a la formació de càlculs renals, especialment si 
es consumeix crua. El seu contingut fenòlic li aporta certa 
capacitat antioxidant. En relació als minerals presenta ni-
vells elevats de Na, Ca i K.

Només podrem cultivar-la si disposem de cursos d’aigua 
nets, no estancats, i que tampoc tinguin gaire corrent, 
condicions difícils de reproduir en la major part d’horts 
o finques agrícoles (llevat que s’especialitzin en el cultiu 
d’aquesta espècie o d’altres amb requeriments similars). 
Si aconseguim generar les condicions adequades per al 
cultiu, podem sembrar directament les llavors al sedi-
ment o bé fer planter i després trasplantar els individus. 
En ambdós casos és important que la velocitat de l’aigua 
sigui molt baixa, que circuli però que no arrossegui ni les 
llavors ni els individus. Un cop hàgim aconseguit instau-
rar la població aquesta s’anirà perpetuant any rere any, 
tant gràcies a la germinació de nous individus com al re-
brot dels ja existents.
 
Si no la podem cultivar i l’anem a recollir, és molt im-
portant tallar-la i no arrencar-la (així podrà rebrotar), i 
collir-ne com a molt un terç dels individus. També cal ser 
conscients que si l’anem a buscar després d’un període de 
riuades pot ser que la totalitat de la població hagi desapa-
regut i hàgim d’esperar que es recuperi.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fulles i tiges tendres.

Forma de consum: Tant crua com cuita.

Tipologia de cultiu: Pluriennal (els individus viuen diversos anys). 
Va rebrotant a partir de les tiges estoloníferes que presenta.

Necessitat de reg: Creix en sòls permanentment humits i amb circula-
ció d’aigua, per tant, en aquest cas hem de parlar de la necessitat d’un indret 
amb aigua corrent. Poden ser bones opcions els marges del canal de reg o el 
reguerol d’una font.

On la podem trobar: Creix en rius, rierols, fonts, o sèquies d’arreu 
del país (llevat de l’Alt Pirineu, on escasseja). Arrela dins l’aigua, en zones 
amb presència de sediments, de molt poca profunditat, i on l’aigua circuli 
(no creix en aigües estancades) a una velocitat prou baixa com per permetre 
la instauració dels individus. Comparteix ambient amb el creixen (Rorippa 
nasturtium-aquticum), també comestible. Cal recollir-la sempre en llocs d’ai-
gua neta.

+ VITAMINA E i C

+ OXALATS

Moment de plantació

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

Època de recol·lecció de la part útil (fulles i tiges tendres)

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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Amanida de primavera amb api cavallard Trinxat d’api cavallard

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

5” 20”Dificultat baixa Dificultat baixa

Fulles i tiges tendres d’api cavallard, colitxos (Silene vulgaris), cosconilles (Rei-
chardia picroides), mastegueres (Chondrilla juncea), enciam, pinyons, nous, olives 
mortes, oli i sal.

500 g de patates, un bol de fulles i tiges tendres d’api cavallard, 1 ceba, sal, 
pebre i oli d’oliva.

Aquesta és una recepta molt senzilla, lleugera i plena de matisos, ja que com-
binem diverses plantes silvestres, amb fruits secs i olives. Per començar a 
preparar-la, netegem les diferents espècies, i les combinem com vulguem, en 
un bol o en una safata. Hi afegim les olives, que poden ser senceres o bé les 
podem tallar per tal d’eliminar-ne els pinyols.
 
Finalment, piquem els pinyons i les nous, i hi afegim l’oli i la sal, tot fent la 
salsa amb la qual amanim aquesta deliciosa amanida verda, silvestre i de pri-
mavera. En aquesta recepta l’api cavallard ens aporta un toc de frescor que 
combina i contrasta perfectament amb les altres espècies. 

Bullim les patates pelades senceres, o si són molt grosses, partides per la meitat. 
Paral·lelament, tallem la ceba a mitges rodanxes i la sofregim en una paella amb 
un raig d’oli. Un parell de minuts abans que s’acabi la cocció de les patates, 
afegim les fulles i les tiges d’api cavallard, ja que és important que quedin molt 
poc fetes, quasi crues.
 
Quan les patates estan cuites escorrem les verdures, hi afegim la ceba, la sal i el 
pebre al nostre gust, i ho aixafem tot amb una forquilla. Evitem fer servir la ba-
tedora, ja que les patates es tornen més enganxoses i amb textura de puré enlloc 
de trinxat.  Finalment afegim un raig d’oli d’oliva, i ja podem gaudir d’aquest 
plat. Si ho desitgem podem afegir també una mica de cansalada per tal de donar 
un toc tradicional a la recepta.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

El seu gust suau i fresc, i la consistència carnosa, la fan molt interessant per 
afegir, en cru, a plats primaverals lleugers i refrescants. És recomanable com-
binar-la amb altres espècies vegetals per generar un contrast de gustos i tex-
tures. Cuita, especialment si la fem saltejada, hem de vigilar de no coure-la 
en excés, ja que si es crema adquireix un gust amargant i cendrós molt des-
agradable. Tanmateix, amb una cocció adequada és interessant consumir-la 
com a verdura, barrejada amb patata o altres vegetals, i també incorporar-la a 
cremes o escudelles. 

Recorda fàcilment a l’api cultivat, però té un gust més suau. Són especialment 
suaus les tiges i el pecíol, mentre que el limbe (la fulla) té un gust més fort i 
pot amargantejar amb facilitat si es cou més del compte.

Perfil  sensorial

Carnosa

FrescAmarg
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

(sobretot si es cou més del compte)

(especialment la tija)

Fibrosa

Gust i textura


