
Menta borda
Herba-sana borda, madrastra o menta d’ase

Mentha suaveolens

A les faves estofades, sempre hi poso uns brots de 
menta: queden més bones i es paeixen millor. També 
en poso a l’aigua de les gallines; els va bé per als cucs.

Teresa Farrés

“

No es disposa de dades fiables sobre el contingut nutri-
cional de les fulles de Mentha suaveolens, 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 Mentha suaveolens té propie-
tats analgèsiques i antiinflamatòries, però també antioxi-
dants, antifúngiques i hipotensores.

Gràcies a la gran capacitat d’arrelament, el mètode de 
multiplicació més fàcil consisteix en agafar, en el període 
indicat, un brot que inclogui també un tros de rel que, un 
cop plantat, agafarà amb molta facilitat.
Entre gener i abril, també podem agafar-ne brots tendres 
d’uns 10 cm de longitud, que posarem en una safata de 
fer planter d’alvèol gran o en una torreta ben petita. Ta-
llarem 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 setmanes, ja hauran arrelat i podrem trasplan-
tar-los allà on desitgem. El marc de plantació recomanat 
és de 20 x 20 cm si volem que, ràpidament, ocupin tot l’es-
pai i ofeguin les espècies adventícies. Un cop instaurat el 
cultiu, només caldrà que, al llarg de l’hivern quan la part 
aèria de la menta està seca, seguem per, així, controlar les 
possibles espècies adventícies que competeixin 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: Sí, especialment a les zones més seques

On la podem trobar: Creix en herbassars humits i jonqueres, comuni-
tats vegetals majoritàriament situades prop de rius, rierols, recs i fonts. És 
l’espècie de menta silvestre més comuna a la major part del país, des del 
nivell del mar fins als 1200 m d’altitud, mentre que al Pirineu i Prepirineu, 
és més freqüent l’espècie Mentha longifolia.

+ ANTIINFLAMATÒRIA

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

? ?

+ ANALGÈSICA



Tabulé de Menta Mousse de menta i te verd 
amb granita de pera

Ingredients Ingredients

Preparació

Preparació

20” 40”
+2h

Dificultat mitjana

100 g de cuscús, 2 o 3 cebes grans, panses, 1 tomàquet gran, suc de mitja llimo-
na, menta, oli d’oliva, vinagre de vi negre i sal.

Aquesta amanida de cuscús és una variació d’un plat tradicional de Síria i, per 
preparar-la, primer de tot, pelem les cebes, les partim pel mig i, amb compte, 
separem les clofolles més grans, que reservarem per més endavant. Piquem la 
resta de la ceba, juntament amb les panses, i ho passem per la paella amb un 
raig d’oli. Paral·lelament, coem el cuscús en una olla amb una mica d’aigua i 
piquem el tomàquet. Un cop el cuscús és cuit, hi barregem la ceba, les panses, 
el tomàquet i el suc de llimona. Finalment, hi afegim menta picada al gust, un 
raig d’oli i una mica de sal.
 
Per servir el tabulé, agafarem les clofolles grans de ceba que havíem reservat, 
les separem una a una, i les fem bullir en vinagre de vi negre durant 2 minuts. 
D’aquesta forma matarem el picant de la ceba que, a més, agafarà un gust i 
color especials gràcies al vinagre. Un cop bullides, les escorrem i les passem 
un moment per aigua per tal d’eliminar l’excés de vinagre i, a continuació, 
omplirem cada clofolla amb el tabulé.

Per la granita, pelem i tallem les peres i les macerem en suc de llimona. En una 
olla, posem a foc lent l’aigua amb el sucre i, després, hi afegim els trossos de 
pera amb el suc de llimona. Ho deixem coure durant uns 10 minuts i esperem 
que es refredi. Un cop fred, hi afegim la menta fresca tallada a trossets i ho pas-
sem tot per la liquadora. Per aconseguir la textura granulosa, posem la barreja 
en un recipient ample (que no quedi molt gruix). Ho introduïm al congelador i, 
durant les dues hores següents, cada 20 minuts ho rasquem amb una forquilla.
 
Per la mousse, escalfem lleugerament la llet i hi dissolem la gelatina, prèvia-
ment hidratada. Batem la nata amb el formatge i el sucre. Quan està ben cre-
mós, hi afegim la llet amb la gelatina dissolta, el te verd en pols i la menta. Ho 
barregem tot bé, ho posem en els motlles i ho deixem refredar a la nevera fins 
que qualli. Per servi-ho, desemmotllem la mousse i l’acompanyem de granita.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Precisament, gràcies al fet que presenta una aroma suau, menys mentolada 
del que seria habitual en una menta, és especialment adequada per aportar 
un toc de frescor als plats però de forma subtil, sense que tot acabi tenint gust 
de menta i evitant generar una sensació d’artificialitat. Sempre que puguem, 
convé utilitzar-la fresca i, si l’assequeu, guardeu-la en un recipient ben tancat. 
Combina molt bé amb tot tipus de llegums, amb postres que incorporin làctics 
o xocolata, amb fruites com la pera i la poma i amb determinats plats de pasta.

Aquesta espècie de menta presenta una aroma menys intensa, menys mento-
lada, que la menta de les faves o del Carmel (Mentha x piperita), que és la més 
emprada a Catalunya.

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Seca Peluda

Mentolat Cítric
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

Granita: 2 peres, una tassa gran d’aigua, dues cullerades de sucre, fulles de 
menta i suc de llimona.
Mousse: 200 ml de nata de cuinar, 200 g de formatge per untar, 150 ml de 
llet, 2 cullerades de te verd en pols (o triturat), 3 cullerades de menta picada,             
1 cullerada sopera de sucre i 4 làmines de gelatina neutra.

Dificultat mitjana


