
Regalèssia
Regalíssia o regalís

Glycyrrhiza glabra

Quan anàvem a l’escola, passàvem per un pati on hi 
havia regalís, n’arrencàvem un tros i l’anàvem llepant 
i mastegant durant el camí.

Francesc Talavera
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L’arrel de la regalèssia és rica en sucres (entre 3 i 16% se-
gons les condicions de cultiu). Conté principalment glu-
cosa, fructosa i sacarosa. A més, és rica en midó (30%), 
dextrines i minerals com el K i el P. Té propietats antioxi-
dants. La saponina responsable del gust tan intens i par-
ticular d’aquesta planta és l’àcid glicirízic. Aquesta subs-
tància contribueix a augmentar la pressió  arterial  i, per 
aquesta raó, les persones amb problemes d’hipertensió 
han de moderar-ne el consum.

Cal agafar fragments de rizoma d’entre 20 i 40 cm, que 
haurem collit recentment i conservat en un ambient hu-
mit fins al moment de la plantació, i enterrar-los en po-
sició horitzontal a uns cinc centímetres de profunditat. 
Deixarem uns 20 cm de distància entre cada fragment de 
rizoma plantat. A la primavera, veurem com els rizomes 
broten i donen lloc a la part aèria de la planta. No reque-
reix fertilització, si més no en els primers anys de cultiu, 
i no podrem començar a recollir-ne els rizomes fins al-
menys al cap de tres anys de l’inici del cultiu. Convé es-
collir un indret amb un sòl profund i on, en períodes de 
precipitació, s’hi acumuli aigua que ameri totes les capes 
del sòl. En cas de no donar-se aquestes condicions, caldrà 
fer un reg de suport, si més no durant el primers anys de 
cultiu. La gestió agronòmica és molt senzilla, ja que, entre 
els mesos de novembre i gener, quan la part aèria de la 
planta s’ha assecat i encara no han sortit les noves tiges, 
caldrà que seguem tota la zona del cultiu, de tal forma 
que eliminarem les espècies que podrien competir amb 
la regalèssia en alçada, i deixarem el terreny lliure perquè 
torni a brotar a la primavera.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció
Forma de consum: Crua, cuita i seca (sencera o picada).

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: No. S’adapta a les sequeres del clima mediterrani.

On la podem trobar: Creix en àrees seques, amb poca precipitació, 
però, dins d’aquestes àrees seques, es troba en indrets on a les capes pro-
fundes del sòl s’hi acumula aigua. Durant els períodes de sequera, aprofita 
aquesta aigua gràcies a les potents i profundes rels pivotants. Al sud del país, 
la trobarem sobretot al costat de rambles i barrancs on creix de forma espon-
tània, mentre que, a la resta del país, la distribució és molt irregular i és pre-
sent sobretot en herbassars, molts cops propers a poblacions, on s’ha natura-
litzat fruit d’antics cultius. Sempre entre el nivell del mar i els 600 m d’alçada.

+ ANTIOXIDANTS

+ SUCRES

+ ÀCID GLICIRÍZIC

Moment de plantació

Època de recol·lecció del rizoma per plantar nous individus

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

Part emprada: Rizoma (tija subterrània que, en el cas de la regalèssia, 
creix de forma horitzontal i a pocs centímetres de profunditat).
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Flam de regalèssia 
amb xocolata de regalèssia

Gelat de regalèssia

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

40” 20”Dificultat mitjana Dificultat baixa

1 l de llet, 2 ous sencers, 6 rovells, 175 g de sucre, un bon tros de regalèssia (el 
rizoma, en cap cas la “pega dolça”) i xocolata.

450 ml de llet, 200 ml de nata líquida, un bon tros de regalèssia (el rizoma, en 
cap cas la “pega dolça”) i 50 g de sucre.

Fem bullir la llet i quan arrenca el bull hi afegim la regalèssia picada i ho 
deixem bullir, almenys, 15 minuts. Al mateix temps, batem bé els ous i els 
rovells, juntament amb el sucre. Transcorreguts els 15 minuts colem la llet per 
tal de retirar-ne la regalèssia i, quan encara és calenta l’afegim a la barreja dels 
ous amb el sucre, remenant contínuament. Si volem que el gust de regalèssia 
sigui més marcat, hi afegim una mica de regalèssia en pols, que haurem obtin-
gut fruit de picar el rizoma sec i passar el resultat per un tamís, i remenem de 
nou. Finalment, ho servim en motlles i ho coem al bany maria. Un cop quallat, 
ho deixem refredar.
 
Per fer la xocolata amb regalèssia, que substituirà el caramel dels flams clàs-
sics, desfem xocolata del 85% de cacau i hi barregem pols de regalèssia. Quan 
el flam ja sigui fred, el desemmotllem, el servim amb una cobertura de xoco-
lata de regalèssia, i a gaudir.

Posem la llet en un cassó i l’escalfem fins que bulli. Un cop hagi arribat al punt 
d’ebullició, hi afegim la regalèssia picada i deixem bullir, almenys durant 15 
minuts, per tal que la llet quedi ben aromatitzada. Parem el foc i deixem refre-
dar. Paral·lelament, muntem la nata amb el sucre, que barrejarem amb la llet 
ja freda i colada. Al colar la llet per eliminarne els fragments de regalèssia, cal 
que pressioneu bé tots els fragments si voleu potenciar el gust del gelat.
 
Ara ja només cal que posem la barreja a la geladera fins a obtenir la consis-
tència desitjada. Si no tenim geladera, podem posar la barreja en un recipient 
amb tapa i introduir-ho al congelador. Caldrà treure-ho cada 20 o 30 minuts i 
batre-ho, manualment amb una forquilla, perquè agafi una consistència cre-
mosa i no cristal·litzi.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Per traslladar l’aroma del rizoma de la regalèssia als nostres plats, podem 
transformar el rizoma en pols, mitjançant una picadora o molinet de cafè, i 
afegir-lo a la recepta corresponent. També podem fer una decocció (portar 
a ebullició, afegir la regalèssia, deixar bullir a foc lent 5 minuts i reposar 15 
minuts més), preferentment en un medi greixós (llet, nata, cacau o mantega) 
per extreure’n els components liposolubles. Marida molt bé amb tot tipus de 
dolços i làctics. Aporta una aroma molt característica gràcies a l’àcid glicirízic.

Tot i que ho trobareu en múltiples receptes, cal evitar utilitzar la llaminadura 
anomenada pega dolça o regalèssia com a substitut del rizoma de la regalès-
sia. El resultat no hi té res a veure.

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Fibrosa Dura

Dolç Amarg
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust


