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Malva
Mauva o panet

Malva sylvestris

De flors i panets sempre n’hem menjat, i ara també 
les fulles, que són delicioses. Ens ho van ensenyar 
uns amics berbers, allà en diuen bakkoula.

Àngela Giralt

“

KCa
POTASSICALCI

Les fulles de malva són font de fibra i d’àcids grassos po-
liinsaturats, sobretot els Omega-3. Té un elevat contingut 
en vitamina C i vitamina E. Presenta també un elevat con-
tingut en Ca, K i Mg, i una relació àcid oxàlic/Ca que afa-
voreix l’absorció d’aquest darrer. El contingut de compo-
nents fenòlics, principalment flavonoides és molt elevat 
i li confereixen capacitat antioxidant. També presenta un 
elevat contingut en polisacàrids de caràcter mucilaginós, 
i té certa capacitat antimicrobiana.

Podem sembrar-la directament o bé fer-ne planter, ja que 
en estadis de plàntula és força sensible a la competència. 
Sempre situarem les llavors a menys de 2 cm de profun-
ditat. El marc de plantació òptim per aconseguir una bona 
ocupació de l’espai en la fase d’instauració és de 20 x 20 
cm, però a mesura que els individus vagin creixent l’espai 
necessari serà molt superior, arribant a un marc d’almenys 
40 x 40 cm. Un cop el cultiu estigui ben establert, els in-
dividus rebrotaran sempre que les condicions ambientals 
siguin favorables. Els períodes més adequats per al creixe-
ment de la malva són, al litoral i prelitoral, l’hivern i la pri-
mavera; cap a l’interior, la tardor i la primavera; i al Piri-
neu, la primavera, l’estiu i en menor mesura la tardor. Per 
gestionar el cultiu tan sols caldrà, aprofitant en cada indret 
el moment en el qual la part aèria estigui seca, segar per 
eliminar o controlar les espècies llenyoses o de més alçada 
que podrien competir amb la malva. Es desenvolupa bé en 
sòls rics en nutrients, especialment si hi ha matèria orgàni-
ca poc compostada. Quan sigui necessari cal realitzar un 
adobat, però sempre amb fems (d’alliberació lenta), evitant 
així una sobreacumulació de N a les fulles.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Part emprada: Fulles, flors, i fruits immadurs.

Forma de consum: Cuita en el cas de les fulles, 
crua en el cas de les flors i fruits immadurs.

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: Està perfectament adaptada a la sequera i en general 
no cal regar, si bé pot tenir sentit en moments puntuals per afavorir el rebrot i 
creixement de les fulles (per exemple durant l’estiu). Si es rega cal evitar fer-ho 
en excés, i sempre sense mullar les fulles, ja que aleshores s’afavoreix la proli-
feració del fong Puccinia malvacearum.

On la podem trobar: Molt abundant en zones ruderals, solars, camps, 
horts abandonats, i en definitiva en tots aquells terrenys rics en nutrients, amb 
un sòl profund, preferentment calcari, i amb una notable intervenció humana. 
És també una de les espècies més presents dins de pobles i ciutats. Es distri-
bueix per tot el país, des de la costa fins al Pirineu, arribant als 1.600 m d’alçada. 

+ VITAMINA C i E

+ OMEGA - 3

Moments de plantació i recol·lecció

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

Flors i fruits
immadurs

Fulles

(litoral i prelitoral)

(litoral i prelitoral)

(arreu)

(arreu)

(arreu)

(arreu)

(Pirineu)

(Pirineu)
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Xips de malva i troncs de carxofa Malva a l’estil marroquí

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

15” 30”Dificultat baixa Dificultat mitjana

Un bol de fulles de malva, troncs de carxofa (d’aquesta forma aprofitem al 
màxim aquesta hortalissa), sal i oli d’oliva.

Un bon manat de fulles de malva, 3 alls, julivert, llimona confitada, olives mo-
rades, dues cebes, nous o pinyons, una culleradeta de comí o altres espècies, 
una culleradeta de pebre vermell dolç, sal, pebre negre i oli.

En primer lloc, separem el pecíol del limbe de les fulles de malva, i les rentem 
bé. Pel que fa als troncs de carxofa, el primer que hem de fer és pelar-los, i amb 
el mateix pelador en fem làmines ben fines.
 
Un cop tenim les fulles de malva i les làmines de troncs de carxofa a punt, 
les col·loquem en una safata amb paper de forn, vigilant que no estiguin so-
breposades. Hi afegim un bon raig d’oli (de forma que tota la superfície de 
fulles i troncs quedi impregnada), ja que sinó les xips quedaran massa seques, 
i una mica de sal. Posem la safata al forn preescalfat a 180 °C fins que siguin 
cruixents, vigilant que no es cremin, ja que el procés de cocció i deshidratació 
és molt ràpid.
 
Aquesta recepta també es pot fer fregint les fulles de malva i les làmines de 
carxofa en una paella o cassola amb oli, i el resultat serà igual de bo, però amb 
una mica més d’oli en el plat final.

La malva és una verdura molt consumida en països àrabs com el Marroc, on 
es coneix amb el nom de bakkoula, i aquí a Catalunya hem tingut la sort de 
poder aprendre de la seva experiència per tal d’obtenir els millors resultats 
possibles a l’hora de cuinar aquesta espècie. La recepta que us proposem n’és 
un exemple. Per començar, cal que agafem les fulles de malva i les coem al va-
por durant uns 15 minuts. El procés de cocció al vapor fa que la malva perdi, 
almenys en gran part, el seu característic mucílag, obtenint així una textura 
molt més agradable.

Posteriorment saltegem les fulles de malva a la paella juntament amb els alls, 
les cebes i els fruits secs, tot ben picat. Abans d’acabar la cocció hi afegim el 
pebre vermell, el pebre negre, el comí i les espècies que corresponguin. Final-
ment ho servim amb olives morades i llimona confitada.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

La malva és una excel·lent candidata per, com ja passa a diversos llocs del 
món, esdevenir un ingredient habitual de la nostra cuina. La clau és saber com 
cuinar-la per aconseguir que la textura no sigui un problema. És molt senzill si 
duem a terme una cocció al vapor (la fulla suarà i es perdrà el mucílag) i des-
prés o bé les tallem ben petitetes o bé les saltegem o marquem perquè quedin 
més aviat cruixents. També podem fer-ne xips, al forn o fregides en oli. Les 
flors i fruits immadurs (anomenats panets) tenen un elevat potencial decoratiu.

La textura mucilaginosa es deu a la presència de polisacàrids de caràcter mu-
cilaginós, mentre que la mica d’aspror que tenen les fulles, si les consumim 
senceres i en coccions on no quedin seques, prové de la cutícula. 

Perfil  sensorial

Cruixent Mucilaginosa

Amarg Aspra
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

(en xips) (es perd amb la cocció)

Gust i textura


