
Salat blanc
Salgada vera o seto blanc

Atriplex halimus

Sempre m’ha agradat rosegar-ne les fulles, tenen un 
gustet salat molt bo. Les posem a les amanides i, 
fins i tot, als macarrons.

Josep Carbonell

“
Si les condicions ambientals són adequades, la germi-
nació de les llavors, que cal sembrar entre 0,5 i 1 cm de 
profunditat, és elevada. Hem d’escollir, sempre que sigui 
possible, ambients amb una elevada concentració de sals 
(o guixos) al sòl, assolellats i amb estius secs. Durant el 
primer any, el creixement dels individus és escàs, ja que 
destinen la major part dels recursos disponibles al des-
envolupament del sistema radicular, que els conferirà 
una gran resistència a la sequera. En aquest primer any, 
haurem de controlar, mitjançant la sega, la vegetació ad-
ventícia, l’herba, per tal que no ofegui (competència en 
alçada i, per tant, lumínica) el salat blanc. El segon any,   
ja veurem com el creixement dels individus esdevé molt 
més elevat, podent competir de forma molt més eficient 
amb la resta de la vegetació, i ja no haurem de fer pràcti-
cament cap mena d’actuació per tal de segar-la. Al final 
del segon any, si la densitat d’individus és molt elevada, 
pot ser convenient realitzar una aclarida per assolir una 
separació d’almenys 50 cm entre individus. Com a mínim 
durant els primers anys de cultiu, no durem a terme cap 
tipus de fertilització.

ClNa
CLORSODI

Les fulles destaquen per l’acumulació de minerals com Cl 
i Na, que són els responsables del gust salat de la plan-
ta. Varia molt en funció de quina sigui la concentració de 
sals del sòl. Si és baixa, trobarem fulles grans, molt poc 
salades i poc crasses (poc carnoses); mentre que si és ele-
vada, trobarem fulles més petites, intensament salades, i 
clarament crasses (carnoses). Té un contingut alt en pro-
teïnes (>20g/100g) i molt alt en oxalats. Les persones que 
segueixin una dieta baixa en sal, o tinguin tendència a la 
formació de càlculs renals, cal que en moderin el consum.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fulles.

Forma de consum: Crua, cuita i seca 
(sencera o picada com a condiment).

Tipologia de cultiu: Perenne, la longevitat pot ser de diverses dècades.

Necessitat de reg: No, està perfectament adaptada a la sequera i a 
créixer en sòls rics en sals.

On la podem trobar: Creix de forma abundant en zones amb una 
elevada concentració de sals al sòl. La trobareu en zones litorals amb in-
fluència marina (per exemple llacunes estacionals), però també en àrees de 
l’interior (per sota dels 600 m d’altitud) riques en guixos o que presentin 
una acumulació de sals al subsòl, així com a les zones d’influència dels ru-
nams salins del Bages.

+ OXALATS

+ PROTEÏNES

Moment de plantació

Època de recol·lecció de les llavors

Època de recol·lecció de la part útil
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Xips de nyàmera, carbassa i malva 
amb polsim de salat blanc

Maires amb salsa de salat blanc i picada 
de ceba dolça, tomàquet i salat blanc

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

15” 20”Dificultat baixa Dificultat mitjana

Nyàmeres, carbassa, fulles de malva, fulles de salat blanc seques i oli d’oliva. 6 maires (Micromesistius poutassou), 4 grans d’all, salat blanc fresc, pebre negre, 
2 cebes dolces, 3 tomàquets, i oli d’oliva.

Rentem les nyàmeres, sense pelar-les, i amb l’ajuda de la mandolina les tallem 
a làmines ben fines. Amb la carbassa, un cop pelada, repetim l’operació. Per 
últim, amb les fulles de malva tan sols ens caldrà separar el limbe foliar (“fu-
lla”) del pecíol, que descartarem.
 
Col·loquem les làmines de nyàmera i carbassa, i les fulles de malva, en una 
safata de forn de tal manera que no quedin amuntegades. Les amanim amb 
un raig d’oli d’oliva abundant i ho col·loquem al forn que, prèviament, hem 
escalfat a 180 Cº. Deixem coure fins que estiguin cruixents, comprovant sem-
pre que no es cremin.

Just en acabar la cocció, afegim el salat blanc, que cal que sigui ben sec, ja que 
l’incorporarem en forma de pols. Recordeu que, en funció de quina sigui la con-
centració de sals del sòl, també variarà molt la concentració de sals a les fulles.

Per la salsa de salat blanc, agafem una paella amb una mica d’oli i, a baixa 
temperatura, hi deixem macerar grans de pebre negre durant 10 minuts. Re-
tirem els grans de pebre negre, apugem el foc i hi afegim les fulles de salat 
blanc i els alls laminats. Quan els alls s’hagin torrat una miqueta, apaguem el 
foc i ho triturem tot. 

Per la picada, agafem a parts iguals les fulles més tendres del salat blanc, 
tomàquet i ceba. Piquem bé els tres ingredients, els barregem i ho amanim 
amb oli d’oliva. Quan no és temporada de tomàquets, es poden substituir per 
pastanaga o, fins i tot, carbassa.

Les maires, les netegem tot traient-ne les aletes i els budells, i les fregim a la 
paella a foc viu amb oli d’oliva. Un cop cuites, les servim regades amb la salsa 
de salat blanc i acompanyades de la picada.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Gràcies a la presència de sal a les seves fulles, és una espècie molt interessant 
per aportar als plats la sal necessària sense haver d’utilitzar directament sal 
mineral, tant si s’incorpora fresca, seca o, fins i tot, envinagrada. Si la culti-
vem o recollim en sòls amb una baixa concentració de sals, trobarem fulles 
relativament grans, molt poc salades i poc crasses (poc carnoses), mentre que 
en sòls amb una elevada concentració de sals, trobarem fulles més petites, 
intensament salades i clarament crasses.

Cal tenir en compte que la quantitat de sal acumulada a les fulles, de la qual 
en depèn el gust i la textura, varia en funció de la concentració de sals al sòl.

Perfil  sensorial

Gust: Salat Astringent
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

fulla crua

Textura: Carnosa Cruixent

(variable en funció de la concentració de sals del sòl)


