
Ginebró
Ginebre o ginebrera

Juniperus communis

M’agrada rosegar les boletes que fa el ginebre, deix-
en un gust resinós molt bo. Abans, venien una gent a 
collir-ne per fer-ne ginebra.

Josep Prat
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El fruit del ginebró és ric en olis essencials amb activitat 
antioxidant, antimicrobiana i diürètica. Els estudis dis-
ponibles indiquen que la seva activitat antimicrobiana 
pot ser eficaç contra bactèries que presenten resistència 
a nombrosos antibiòtics. En relació amb els minerals, so-
bretot és ric en K i Ca.

La dormició de les llavors es trenca quan passen pel tracte 
digestiu d’un animal frugívor (mamífer o ocell) i, si no es 
trenca aquesta dormició, la germinabilitat és molt baixa. 
Podem fer que augmenti alternant una estratificació càli-
da (15ºC) durant tres mesos amb una estratificació freda 
(3ºC) durant tres mesos més. La sembra es realitzarà en 
alvèols forestals ,i a l’any següent, realitzarem la planta-
ció en l’indret definitiu. Cal escollir sòls preferentment 
forestals amb una fertilitat entre moderada i baixa (no 
adobarem, almenys, durant els primers anys de cultiu). 
En zones mediterrànies, escollirem, preferentment, zones 
obagues, mentre que, al Pirineu, seran els vessants solells 
i amb baixa acumulació de neu els indrets més adequats 
per al cultiu. Es recomana un marc de plantació de 2 x 2 m 
on, entre individu i individu, podem incorporar altres es-
pècies que requereixen condicions ambientals similars. El 
principal hàndicap és que han de passar més de 10 anys 
perquè el cultiu entri en producció. Una alternativa és la 
gestió de les zones forestals on el ginebró ja és present de 
tal forma que s’afavoreixi aquesta espècie i se’n faciliti 
l’aprofitament.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fruit.

Forma de consum: Crua, cuita i seca

Tipologia de cultiu: Perenne de gran longevitat.

Necessitat de reg: No, està perfectament adaptada a la sequera.

On la podem trobar: Molt abundant al terç nord del país i també és 
present en zones muntanyoses de la Catalunya central, Montserrat, mun-
tanyes de Prades i Ports de Tortosa – Beseit, entre els 500 i els 2.200 m d’al-
titud. És típica d’ambients forestals, tant boscs com matollars. A menor alti-
tud o en zones més seques, és substituïda per l’espècie Juniperus oxycedrus.

+ ANTIOXIDANT

+ ANTIMICROBIÀ

Moment de plantació

Època de recol·lecció de les 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

ambients mediterranismuntanya amb hiverns freds i estius plujosos



Xurrasco amb salsa de formatge i ginebró Pasta  de pisana amb saltejat de ceba,
pols de ginebró i formatge de ginebró

Ingredients Ingredients

Preparació
Preparació

30” 20”Dificultat mitjana Dificultat mitjana

200 ml de nata líquida, 20 g de fruits de ginebró, formatge de cabra, xurrasco 
de vedella.

2 cebes, ginebró picat, 400 g de pasta de pisana, formatge (preferentment que 
sigui curat o semi curat, d’ovella o cabra), 200 ml llet.

Posem la nata líquida en una olla, l’escalfem i, quan arrenca el bull, hi posem 
els ginebrons. Ho deixem a foc lent durant una bona estona (entre 10 i 15 mi-
nuts) per tal que l’aroma dels ginebrons vagi passant a la nata i, alhora, per 
tal que es redueixi. Un cop s’hagi reduït, hi tirem el formatge de cabra i ho 
deixem fer xup-xup una mica més.

En paral·lel, posem el xurrasco al forn i, quan ja està quasi fet, hi posem una 
mica de pols de ginebró per sobre. Simplement, cal agafar els ginebrons, po-
sar-los a la picadora o al molinet de cafè i convertir-los en pols.
 
Traiem el xurrasco del forn i el servim amb la salsa. Si volem potenciar-hi el 
gust dels ginebrons, podem triturar-los i incorporar-los a la salsa. Si no, els 
deixem sencers i servim la salsa de tal forma que els ginebrons siguin com 
grans de pebre i, a l’hora de menjar, els podem treure o ens els podem menjar, 
ja que queden tous i amb un gust molt agradable.

Posem la llet i el formatge ratllat en una olla a foc lent, de tal forma que es vagi 
desfent el formatge. Quan bulli, hi afegim els ginebrons i ho deixem coure 
mentre anem remenant, de tal manera que el component aquós de la llet es 
vagi evaporant. El resultat serà una massa sòlida amb textura de formatge, 
però diferent al formatge que haguem utilitzat inicialment: ara serà amb gust 
de ginebró, ja que els trossos de ginebró hauran quedat inserits i ben tendres. 
Per altra banda, en una paella, saltegem ceba i, quan ja és quasi cuita, hi afe-
gim ginebrons que prèviament hem picat amb la picadora o el molinet fins a 
obtenir-ne pols.
  
Finalment, fem bullir la pasta de pisana (Triticum dicoccum), un dels cereals 
més antics que hi ha, i que tant sols necessita 2 – 3 minuts de cocció, la barre-
gem amb la ceba i la pols de ginebró i ho acompanyem amb el formatge de 
ginebró. En cas que no tingueu pasta de pisana, podeu emprar qualsevol altre 
tipus de pasta.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

L’ús del ginebró en gastronomia cal concebre’l sempre com a condiment. Ma-
rida molt bé amb tot tipus de carns (especialment, les de caça i de gust intens), 
amb formatges i altres làctics i també amb molts tipus de pasta. Es pot incor-
porar als plats picant-lo i transformant-lo en pols i també sencer per acon-
seguir que la seva aroma impregni la resta d’ingredients del plat. En aquest 
segon supòsit, s’hi pot afegir el ginebró durant el procés de cocció i, després, 
retirar-lo, o bé deixar-lo al plat acabat per tal que pugui ser consumit.

Es pot considerar com una mena de pebre local, que en lloc d’aportar picant, 
proporciona un gust resinós, amb aromes forestals, un punt d’astringència i 
també matisos de dolçor.

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Dura Cruixent

Resinós Astringent
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

fruit cru


