
Tarongina
Arangí, melissa o tarongí.

Melissa officinalis

Per Sant Joan, fèiem ratafia. Hi posàvem un parell de 
nous tendres, pinyes verdes de pi, tarongina, ruda, 
mata i moltes més herbes que ja no recordo.

Emilio Solé

“

No es disposa de dades fiables sobre el contingut nutri-
cional de les fulles de Melissa officinalis, ja que la majo-
ria dels estudis s’han centrat en analitzar el contingut i 
composició dels seus olis essencials. Aquests estudis in-
diquen que l’oli essencial de Melissa officinalis té propie-
tats antivirals, antibacterianes i antioxidants. També s’ha 
comprovat la seva activitat hipolipídica.

Gràcies a la gran capacitat d’arrelament, el mètode de 
multiplicació més fàcil consisteix en agafar, en el perío-
de indicat, un brot que inclogui també un tros de rel que, 
un cop plantat, agafarà amb molta facilitat. Entre gener   
i març, també podem agafar-ne brots tendres, d’uns 10 
cm de longitud, que posarem en una safata de fer plan-
ter d’alvèol gran o en una torreta ben petita. Tallarem les 
fulles més grans per evitar la deshidratació i col·locarem 
els brots en el substrat, assegurant-nos que, almenys, un 
dels nusos (indret on hi havia les fulles i d’on sortiran les 
rels) queda ben enterrat. Els situarem en un indret amb 
una temperatura elevada (hivernacle o dins de casa) i els 
mantindrem sempre molt ben regats. Al cap d’unes set-
manes ja hauran arrelat i podrem trasplantar-los allà on 
desitgem. El marc de plantació recomanat és de 20 x 20 
cm si volem que, ràpidament, ocupin tot l’espai i ofeguin 
les espècies adventícies. Un cop instaurat el cultiu, només 
caldrà que, quan la tarongina estigui seca (a causa del fred 
o a la calor), seguem per afavorir el rebrot i, alhora, con-
trolar les possibles espècies adventícies que competeixen 
en alçada. Podem dur a terme un adobat orgànic amb fem.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fulla.

Forma de consum: Crua, cuita i seca

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: En zones humides, es pot desenvolupar sense ne-
cessitat de reg, si bé en ambients mediterranis es recomana regar almenys 
durant el període estival.

On la podem trobar: Tradicionalment, cultivada com a medicinal; 
amb freqüència, s’ha naturalitzat en herbassars de zones humides i ombrí-
voles i als marges i clarianes de boscs caducifolis, majoritàriament en in-
drets propers a zones habitades. És freqüent en àrees humides i poc fredes 
fins als 1.000 metres d’altitud, mentre que escasseja al Pirineu i a les zones 
més seques del país.

+ ANTIMICROBIANA

+ ANTIVIRAL

Moment de plantació (sembra de llavors i multiplicació d’esqueixos)

Època de recol·lecció de les llavors/esqueixos

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

Llavors

Esqueixos

Esqueixos

Llavors

hiverns suaus

hiverns suaus

hiverns amb glaçades habituals

hiverns amb glaçades habituals

? ?

+ ANTIOXIDANT



Galetes de mantega amb tarongina Aigua d’arròs de tarongina

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

25” 45”Dificultat mitjana Dificultat baixa

125 g de mantega, 175 g de farina, 50 g de sucre, fulles de tarongina i suc de 
llimona.

2 litres d’aigua, 2 tassetes d’arròs (si és integral millor), tarongina i mel.

Primer de tot, desfem la mantega, ja sigui al microones o al bany maria, hi 
incorporem el 90% de la tarongina que, prèviament, hem picat i remenem bé. 
Tot seguit, hi afegim la farina i el sucre i amassem fins que quedi una massa 
homogènia. Sempre que pugueu feu servir tarongina fresca, però, si no en 
teniu, també en podeu utilitzar de seca. La quantitat dependrà de com de 
marcada voleu que quedi l’aroma.

Per donar forma a les galetes, nosaltres hem aprofitat les mateixes fulles de 
tarongina de motlle, però podeu ser tan creatius com vulgueu! Un cop tenen 
forma, es col·loquen al forn a 200ºC. Quan comencen a agafar un lleuger color 
torradet, les traiem del forn i les deixem refredar.

Paral·lelament, preparem la cobertura de les galetes amb el suc de mitja llimo-
na, un parell de cullerades de sucre i les fulles de tarongina picades restants. 
Finalment, ho escampem sobre les galetes quan ja siguin fredes.

En primer lloc, posem l’arròs a bullir en una olla amb molta quantitat d’ai-
gua, és a dir, molta més de la que hi posaríem habitualment. Quan comenci a 
bullir, hi afegim un bon menat de tarongina, que pot ser tant fresca com seca, 
tot i que, si en teniu a l’abast, sempre és millor que n’utilitzeu de fresca. Ho 
deixem bullir a foc lent durant mitja hora, amb l’olla tapada i procurant que 
no es quedi sense aigua, ja que l’interessant és l’aigua resultant de la cocció. 
Transcorreguda aquesta mitja hora, parem el foc i ho colem, pressionant sobre 
l’arròs per tal d’aprofitar-ne tota l’aigua.
 
Ja hem obtingut l’aigua d’arròs, molt emprada com a remei casolà en cas de 
descomposició. En aquest cas, afegint-hi la tarongina incrementarem encara 
més les seves propietats digestives i, alhora, ho transformarem en una beguda 
refrescant. I és que servirem l’aigua d’arròs de tarongina ben freda, emprant 
mel de farigola o romaní com a edulcorant. Pel que fa a l’arròs resultant de la 
cocció, es pot aprofitar per incorporar-lo a una crema o per fer-ne una sopa.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Cal escollir molt bé com i quan s’utilitza per tal que sigui un valor afegit als 
plats i no a la inversa. Podem utilitzar-la per fer-ne infusió –molt emprada, 
tradicionalment, com a digestiva–, ja que presenta una aroma cítrica i refres-
cant, però molt més suau que la de la planta fresca i, per tant, molt agradable 
al paladar. També podem incorporar-la en plats dolços amb un elevat compo-
nent greixós, com per exemple, la brioixeria, on si encertem la dosi aportarà 
un component de frescor que farà més lleugers pastissos i galetes.

La intensitat cítrica que desprèn recorda la llimona o la llima, però, social-
ment, també s’associa amb un producte de neteja, ja que molts incorporen 
l’aroma cítric per donar sensació de netedat i frescor.

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Seca Granulosa

Cítric Amarg
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

(concretament a llimona)


