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Fonoll
Anís o fenoll

Foeniculum vulgare

La mare n’anava a collir sacs quan eren tendres. Els 
trinxaven i els feien bullir, i amanits, amb una mica 
de cansalada o fent-ne truita, eren molt bons.

Josep Farré

“

MnCa
MANGANÈSCALCI

El fonoll presenta un elevat contingut de carbohidrats, 
en comparació a altres vegetals, i és font de fibra (>3 g 
/ 100 g). També presenta un elevat contingut en Ca, Mn, 
K, vitamina C i vitamina B9 (àcid fòlic), i un contingut 
moderat en vitamina K. En les fulles predomina l’àcid 
α-linolènic, mentre que en brots, tiges i inflorescències, 
predomina l’àcid linoleic, ambdós precursors dels àcids 
grassos essencials Omega-3 i Omega-6 respectivament.

La capacitat de germinació de les llavors és elevada, i 
tot i que es pot fer planter, la sembra directa també és 
recomanable ja que maximitza l’adaptació a la sequera. 
Tanmateix, en ambients relativament fèrtils i humits és 
millor fer planter, ja que en els estadis inicials de cultiu la 
competència exercida per altres espècies pot ser elevada. 
Per contra, en zones amb una menor fertilitat i més se-
ques, la sembra és una bona opció, especialment a finals 
d’estiu per tal que els individus germinin amb les prime-
res pluges de tardor. Un cop establert el cultiu, i en trac-
tar-se d’una espècie de gran alçada i amb una extrema 
resistència a la sequera, tan sols caldrà dur a terme una 
sega anual, cap a finals de tardor (un cop s’hagi acabat 
la fructificació) per tal de controlar la competència que 
podrien exercir espècies de caràcter llenyós. Alhora, és 
fàcil que al llarg de la tardor o la primavera es produeixi 
la germinació espontània de nous individus. En general 
no és necessari adobar, i si ho fem que sigui quan el cultiu 
ja està ben instaurat i com a molt amb dosis similars a les 
d’un cultiu cerealístic, mai com si fos un hort.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció
Part emprada: Fulles, tiges tendres, flors i llavors.

Forma de consum: Tant crua com cuita.

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: No. 
Està perfectament adaptada a les sequeres del clima mediterrani.

On la podem trobar: Molt abundant en ambients mediterranis d’arreu 
del país, des del nivell del mar fins als 1.300 m d’alçada. Gràcies a les seves 
arrels pivotants presenta una gran resistència a la sequera i una elevada 
capacitat de créixer en sòls compactats. Apareix en fenassars, herbassars 
xeròfils, descampats, conreus abandonats i marges de camins, tots ells am-
bients secs però generalment amb sòls profunds.

+ ÀCID FÒLIC

+ VITAMINA C

Moment de plantació

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

Època de recol·lecció de la part útil

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

Tiges tendres

Flors

Fulles

(tardor plujosa)(hiverns suaus) (arreu)
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Peix carboner a la salsa de fonoll Bunyols d’avellana amb fonoll

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

25” 20”Dificultat mitjana Dificultat baixa

2 filets de carboner (Pollachius virens), una cullerada de farina, 2 gots de llet, un 
manat de fulles i tiges tendres de fonoll (al gust de cadascú), 1 ceba, sal, pebre 
negre, oli d’oliva i un raig de vi blanc.

1 l de llet, 300 g d’avellanes torrades i pelades, 200 g de sucre, oli d’oliva, 70 g 
fècula o farina blat de moro, canyella, 6 rovells d’ou, 1 ou sencer, farina i flors 
de fonoll (poden ser també llavors, tiges tendres o fulles).

El primer pas és deixar marinar el peix durant unes hores amb un raig d’oli, 
pebre i fonoll picat. A continuació el posem en una paella i el coem com si fos 
a la planxa, amb poc oli. Quan ja és quasi cuit el retirem de la paella.
 
Per preparar la salsa primer de tot daurem la ceba a foc lent, en la mateixa 
paella on hem cuit el carboner, afegint un raig d’oli. Paral·lelament posem la 
llet en una olla a bullir, i quan arrenca el bull hi incorporem el fonoll, i ho infu-
sionem a foc lent uns 10 minuts, sempre amb l’olla tapada. Quan la ceba ja és 
cuita, afegim a la paella la farina i deixem que es cogui una mica, tot remenant 
bé. Després hi afegim també la llet infusionada, colada, i anem remenant per 
integrar la farina. Deixem que faci xup-xup a foc lent una estona, i hi afegim 
una mica de sal, pebre i un raig de vi blanc.  Veurem com la salsa es va reduint 
i espessint. Finalment hi incorporem el peix carboner i ho deixem fer xup-xup 
uns minutets més, fins que sigui cuit.

Primer de tot, agafem les avellanes torrades i les flors de fonoll i les triturem 
bé. Les barregem amb la resta d’ingredients, exceptuant la farina i l’ou sencer, 
i ho posem a coure en una olla, a foc lent. Ho anem remenant tota l’estona, 
sense parar, perquè no s’enganxi. Un cop la massa queda espessa, la retirem 
del foc i la deixem refredar.

Tot seguit, fem boletes amb l’ajuda de dues culleres, o directament amb les 
mans ben netes. Després les passem per la farina i l’ou batut, i les fregim en 
oli ben calent. Deixem escórrer els bunyols sobre uns tovallons de paper, per 
tal d’eliminar-ne l’excés d’oli. Finalment, per servir-los, els empolsinem amb  
una mica de sucre i de canyella en pols, al gust de cadascú.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Cuinar amb fonoll implica jugar amb els seus dos principals atributs: el gust 
anisat i la textura fibrosa. En el cas del gust, aquest es redueix amb la cocció, 
o bé si es combina el fonoll amb làctics. Una altra opció és utilitzar les tiges 
tendres o les fulles joves, de gust més suau. En general marida bé amb làctics, 
peixos, xocolata, fruits secs i tot tipus de fruita. En relació a la textura fibrosa 
de les fulles, una opció és la de picar el fonoll ben fi, i l’altra consisteix a acon-
seguir, gràcies a la cocció (al forn o fregida) que la fulla quedi cruixent.

El gust anisat del fonoll és conseqüència del principal component del seu oli es-
sencial, l’anetol, que es troba principalment a les llavors però també a la resta de 
parts de la planta. Les fulles joves són les que en tenen una menor concentració. 

Perfil  sensorial

Cruixent Fibrosa

Anisat Dolç
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

(la llavor) (principalment les fulles no tendres)

Gust i textura


