
Llentiscle
Mata

Pistacia lentiscus

Deien que la fulla de mata anava bé per a les berru-
gues si es feia servir la nit de Sant Joan. Ara, els veïns 
marroquins en fan servir els fruits com a pebre.

Miquel Serra

“

Es disposa de poques dades fiables sobre la composició 
nutricional del llentiscle. No obstant això, les seves fu-
lles contenen alts nivells de tanins (proantocianidines) i  
fenols amb activitat antioxidant. També s’ha demostrat 
que la seva resina té activitat antimicrobiana gràcies a la 
presència de verbenona, α-terpineol i linalol

La germinabilitat de les llavors és elevada sempre i quan 
s’hagi eliminat prèviament la polpa del fruit, que n’inhi-
beix la germinació. Podem fer la sembra en alvèols fores-
tals i a l’any següent, entre la tardor i l’hivern, plantar els 
individus a l’indret definitiu, o bé, sembrar directament a 
l’indret de cultiu. Sempre, situarem les llavors entre 0,5 i 
1 cm de profunditat. Inicialment, el creixement dels indi-
vidus és escàs, ja que destinen la major part dels recursos 
disponibles al desenvolupament del sistema radicular, 
que els conferirà una gran resistència a la sequera. Cal 
escollir sòls preferentment forestals amb una fertilitat en-
tre moderada i baixa (no adobarem, almenys, durant els 
primers anys de cultiu) i indrets assolellats. Es recomana 
un marc de plantació de 1 x 1 m i el seu cultiu es pot com-
binar amb espècies com el romaní (Rosmarinus officinalis) 
o l’esparreguera (Asapragus acutifolius), que requereixen 
condicions ambientals similars. També podem optar per 
gestionar les zones forestals on el llentiscle ja és present, 
de manera que s’afavoreixi aquesta espècie i se’n faciliti 
l’aprofitament. 

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fulla, fruit i resina.

Forma de consum: La fulla infusionada i el fruit, tant fresc com sec, 
per a condiment.

Tipologia de cultiu: Perenne de gran longevitat.

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

On la podem trobar: És molt abundant en màquies (comunitats ar-
bustives) i alzinars de les zones mediterrànies. Us serà molt fàcil de trobar 
en zones forestals del litoral i prelitoral entre el nivell del mar i els 1200 m 
d’altitud.

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

Fruit

Fulla

(només present en els individus femenins, ja que és una espècie dioica)

+ ANTIMICROBIÀ

? ?

+ ANTIOXIDANT



Arròs de colomí amb llentiscle Sil·ló de llentiscle

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

40” 25”Dificultat mitjana Dificultat mitjana

Un colomí –si no en trobem, el podem substituir per guatlles–, 2 tasses d’arròs, 
branques de llentiscle amb fruit, 3 grans d’all, 2 cebes, 3-4 tomàquets i sal.

1 tassa de farina, 1 tassa d’ametlles sense torrar senceres, dues culleradetes de 
fruits de llentiscle, 1 culleradeta de fulles de llentiscle sec, dues culleradetes 
de mel, mitja culleradeta de canyella i mitja d’anís mòlt, 50 g de mantega i sal.

En una paella amb una mica d’oli daurem uns quants grans d’all sencers pe-
lats. Els retirem del foc i, a la paella, hi posem el colomí. El marquem uns dos 
minuts per banda amb les branques de llentiscle –amb fulla i fruit– a sobre 
perquè vagi agafant una mica de gust. Retirem el colomí i, a la paella, hi salte-
gem ceba, all i tomàquet com si féssim un sofregit. En tot el procés, hi deixem 
les branques de llentiscle i salpebrem al gust.

Un cop la ceba, l’all i el tomàquet siguin cuits i s’hagin reduït, hi afegim de 
nou el colomí, ho cobrim d’aigua, retirem el llentiscle i hi afegim l’arròs. Ho 
deixem fer xup-xup fins que l’arròs sigui cuit, afegint aigua i sal si és necessari.
 
El colomí és la cria del colom, que es consumeix just en el moment en què els 
individus joves ja tenen les plomes d’adult, però encara no volen. Fins no fa 
gaires dècades, l’arròs de colomí era un dels plats tradicionals més apreciats 
de la gastronomia catalana.

El Sil·ló o Sfouf és un dolç típic del Marroc que no pot faltar a cap taula durant 
el Ramadà. És una menja molt energètica que, tradicionalment, és el primer 
aliment que s’ingereix quan cau el sol i acaba el dejuni diari.

Per preparar-ne l’adaptació que us proposem, primer de tot, posem la farina 
en una paella, sense res més, a foc fort, i anem remenant fins que quedi ben 
torrada. Ha de quedar de color marró fosc, però cal remenar bé perquè no es 
cremi. A continuació, piquem ¾ parts de les ametlles amb els fruits de llentis-
cle fins que quedi tot ben fi i també ho torrem en una paella sense res més. Un 
cop torrat, hi afegim l’anís, la canyella i la sal. Ho posem tot en un recipient on 
hi afegim la farina torrada que, prèviament, haurem tamisat. Hi incorporem 
també la mantega desfeta i ho barregem bé amb les mans. Finalment, hi afegim 
la mel i acabem de barrejar. En aquest punt, ja tenim la massa feta i només ens 
falta fer la forma que més ens agradi. Ho decorem amb les ametlles sobrants.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Tant les fulles com els fruits són molt interessants per la seva particular aroma 
resinosa. En el cas dels fruits, el més recomanable és triturar-los i incorpo-
rar-los picats o en forma de pols. Les fulles, podem afegir-les durant tot el 
procés de cocció i, després, les retirem tal i com faríem amb un farcellet de 
farigola, o bé, les podem infusionar amb un greix (oli, mantega...) per tal d’ex-
treure’n els components liposolubles. Combina molt bé amb tot tipus d’aus i 
carns de caça, fruits secs, xocolata, cafè i productes torrefactes.

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Seca Dura

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

fulla

Textura: Cruixent Dura + + + + + + + + + +
Intensitat del gust

fruit

Gust: Resinós Picant


