
Moment de plantació (sembra de llavors i multiplicació per esqueixos)

Època de recol·lecció de les llavors/esqueixos

Època de recol·lecció de la part útil
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Romaní
Romer

Rosmarinus officinalis

Com a condiment per als guisats i rostits, faig servir 
llorer, romaní, farigola i orenga. També en poso un 
brot al setrill de l’oli amb alls i bitxos.

Àngela Rossic
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La majoria dels estudis s’han centrat en analitzar el con-
tingut i composició dels olis essencial que tenen les fu-
lles. Dels seus components més rellevants, cal destacar-ne 
l’eucaliptol, ja que té acció antimicrobiana i amb propie-
tats antioxidants, és molt ric en K, i conté també Ca i Mg 
en quantitats considerables.

PEn podem fer planter si sembrem les llavors entre 0,5 i 
1 cm de profunditat, tot i que la germinabilitat és mode-
rada. També podem multiplicar-lo mitjançant esqueixos, 
agafant un fragment d’uns 10 cm de les tiges de l’any 
anterior –les més vigoroses–. N’enterrarem la meitat al 
substrat i situarem les safates de planter o petites torre-
tes en un indret amb humitat constant i una temperatura 
més elevada que la de l’exterior. Quan hagin arrelat, ho 
trasplantarem a l’indret definitiu amb un marc de plan-
tació de 40 x 40 cm. Escollirem indrets assolellats i sòls 
forestals o agrícoles, amb una fertilitat entre moderada i 
baixa. El primer i segon any, caldrà controlar les espècies 
adventícies per evitar que competeixin de forma elevada 
amb el romaní. En tractar-se d’una espècie que envelleix 
ràpidament, sobretot si se’n cull la part aèria de forma 
reiterada, és recomanable no collir mai més d’una tercera 
part de cada individu i permetre la germinació i establi-
ment de nous individus que aniran rejovenint la pobla-
ció. Una altra opció és la gestió de les zones forestals on el 
romaní 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.

Forma de consum: Crua, cuita i seca (sencera o picada).

Tipologia de cultiu: Perenne.

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

On la podem trobar: Molt abundant pràcticament arreu del país, lle-
vat del Pirineu i alguns indrets del nord-est. És una de les espècies do-
minants en brolles i màquies (comunitats arbustives típicament mediterrà-
nies) i també al sotabosc de pinedes de pi blanc poc denses, mentre que 
rareja per sobre els 1400 m i en ambients humits.

+ ANTIMICROBIÀ

+ ANTIOXIDANT



Xai al forn amb romaní Gelat de romaní

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

15”
+1h

25”Dificultat mitjana Dificultat baixa

8 cebes petites, branques de romaní, una espatlla de xai, una cabeça d’alls, 
unes gotes de suc de llimona, 250 g de fredolics frescos, oli d’oliva, sal i pebre.

450 ml de llet, 200 ml de nata líquida, 3 branquetes de romaní i 80 g de sucre.

Posem un raig d’oli a la safata del forn, la cobrim amb 4 cebes tallades a ro-
danxes i, a sobre, hi fem una segona capa amb les branques de romaní. Des-
prés, salpebrem l’espatlla de xai, la col·loquem sobre la base de ceba i romaní 
i hi posem unes gotes de suc de llimona.

Paral·lelament en una paella amb bastant oli, saltegem els alls un moment, 
sencers i sense pelar, només amb un tall, juntament amb els fredolics. Un cop 
cuit, ho tirem per sobre l’espatlla de xai.
 
Ara, ja ho tenim llest per posar-ho al forn a 180º durant 30 minuts. Transco-
rreguda aquesta mitja hora, afegim les 4 cebes restants tallades a rodanxes i 
alguna branqueta de romaní, i ho posem de nou al forn almenys durant mitja 
hora més, tot i que el temps de cocció dependrà de la mida de l’espatlla de xai.

Per començar, fem bullir la llet i, quan arrenqui el bull, hi afegim les branque-
tes de romaní. Abaixem el foc, tapem l’olla deixant una respiració per tal que 
no vessi i ho deixem bullir 15 minuts ben bons perquè infusioni i la llet agafi 
gust de romaní. Paral·lelament, batem la nata amb el sucre i hi afegim la llet 
infusionada –un cop sigui freda i colada–.

I ja ho tenim tot preparat per posar-ho a la geladera, fins que n’obtinguem 
la consistència desitjada. Si no tenim geladera, podem posar la barreja en un 
recipient al congelador i ho batem cada 15-20 minuts per evitar que es formin 
cristalls i fins que agafi consistència de gelat.

Per fer aquesta recepta, podeu emprar tant romaní fresc com sec, però procu-
reu sempre que no sigui de jardineria, ja que és molt menys aromàtic que el 
silvestre. Pel que fa referència a la dolçor del gelat, la podeu ajustar tot modi-
ficant la concentració de sucre al vostre gust.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Tant si s’empra fresc com sec, combina molt bé amb tot tipus de guisats, carns 
vermelles i de caça, on aporta un matís resinós amb un punt dolç i aromes cla-
rament forestals. Més desconegut és el seu potencial en l’elaboració de gelats 
i sorbets, per al qual cal que realitzem una infusió de les fulles, en llet o aigua 
respectivament, per tal d’extreure’n l’aroma. També convé tenir en compte 
el seu ús en brioxeria i en la fabricació de pans, casos en què és recomanable 
utilitzar-ne la fulla seca picada per tal d’incorporar-l’hi en forma de pols.

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Dura Seca

Resinós Dolç
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

El romaní és àmpliament conegut i utilitzat com a condiment, si bé les seves 
possibilitats gastronòmiques van força més enllà dels usos pels quals estem 
més habituats a fer-lo servir.


