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Com en altres plantes aromàtiques, la majoria dels estu-
dis se centren en l’anàlisi de la composició dels seus olis 
essencials, presents a les fulles. Té nombroses propietats 
farmacològiques, entre les quals destaquen els seus efec-
tes antiinflamatoris i antioxidants. També pot tenir activi-
tat antitumoral. Nombrosos estudis apunten també que 
podria ajudar en tractaments de malalties relacionades 
amb problemes de demència i cognició com l’Alzheimer. 
Els minerals més presents són K, Ca i Mg.

Podem sembrar-la directament, però es recomana fer-ne 
planter i, després, trasplantar-la sempre situant les llavors 
entre 0,5 i 1 cm de profunditat. Una altra opció és, amb 
tiges de l’any anterior –les més vigoroses–, fer estaque-
tes d’uns 10 cm, la meitat de les quals les enterrarem al 
substrat, i tallarem també part de les fulles per evitar una 
excessiva transpiració. És recomanable fer servir safates 
de fer planter d’alvèol gran, o bé, torretes ben petites, ja 
que, com més petit sigui el recipient, menys fred estarà el 
substrat, un fet que en facilitarà l’arrelament. Situarem els 
esqueixos en un indret amb humitat constant i una tempe-
ratura més elevada que la de l’exterior i, quan hagin arre-
lat, els trasplantarem a l’indret definitiu. Durant el primer 
any de cultiu, caldrà controlar les espècies adventícies per 
evitar que competeixin de forma elevada amb la sàlvia, 
sobretot si la fertilitat és elevada, mentre que després la 
gestió serà mínima. És recomanable no collir mai més 
d’una tercera part de cada individu i respectar sempre la 
base llenyosa de les tiges per tal d’afavorir-ne  el rebrot.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

+ ANTIOXIDANT

+ ANTIINFLAMATORISàlvia
Sàlvia bona

Salvia officinalis

En poso unes fulles a l’amanida; m’agrada el gust 
que donen. I, quan està florida, també n’agafo les 
flors, que són maques i tenen bon gust.

Sisquet Sendiu

“

Part emprada: Fulla i flor

Forma de consum: Crua, cuita i infusionada.

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: Tot i que l’espècie està adaptada a viure en am-
bients secs, el rec és recomanable a les zones amb menys precipitacions i 
durant l’estiu.

On la podem trobar: És una espècie cultivada, des de fa molts i molts 
anys, pel seus usos medicinals i culinaris i que no creix de forma espontània 
a Catalunya. En conseqüència, la trobareu sempre cultivada o com a vestigi 
d’un antic cultiu en ciutats pobles i masies de pràcticament tot el país, pre-
ferentment en ambients mediterranis.

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

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

(la fulla durant tot l’any i la flor entre el maig i l’agost)

cultivada
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Batut de poma, pera, sàlvia i mel. Tempura de fulles de sàlvia

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

5” 15”Dificultat baixa

1 poma, 1 pera, unes 20 fulles de sàlvia, un got d’aigua i una cullerada de mel. 20 fulles de sàlvia, 3 cullerades soperes de farina, un raig de cervesa, aigua i 
oli d’oliva. 

Tallem la pera i la poma a trossos amb pela, ja que, així, aprofitem els nutrients 
de la pell, tot i que, si ho preferim, també les podem pelar. Posem els trossos 
dins la batedora de vas, juntament amb l’aigua, les fulles de sàlvia ben netes 
i la mel i ho batem tot fins que no  en quedin grumolls. Servit ben fresquet a 
l’estiu, és un batut refrescant i d’allò més bo!

Per aquesta recepta, és aconsellable fer servir fulles de sàlvia fresques, que 
podrem recollir en qualsevol moment de l’any si tenim una sàlvia plantada en 
una torreta de casa o a l’hort.

Una variant que també recomanem consisteix en substituir l’aigua per llet, 
que pot ser tant vegetal (per exemple, d’ametlles) com animal (preferentment, 
llet de vaca fresca). Així, donarem més cos al batut i el farem més atractiu per 
als infants, essent una bona manera d’incorporar la fruita i la sàlvia a la seva 
alimentació.

Per fer tempura, és recomanable emprar farina blanca –no integral–, ja que 
permetrà que la textura de la massa sigui més fina i la cobertura resultant, més 
uniforme. Barregem la farina amb aigua ben freda i una mica de cervesa, que 
contribuirà a donar una textura més esponjosa a la tempura. Barregem bé els 
ingredients fins a obtenir una massa clareta i sense grumolls.
 
Hi submergim les fulles de sàlvia, les deixem escórrer una mica i les fregim 
amb oli d’oliva ben calent. Un cop estan torrades i cruixents, les retirem del 
foc i n’eliminem l’excés d’oli. És un entrant boníssim per picar abans de dinar 
i molt fàcil de fer.

És important menjar-nos-les recent fetes; així mantenen la textura cruixent. 
Amb la cocció, el gust de les fulles de sàlvia, molt intens en el cas de les fulles 
fresques, es torna molt més suau i combina perfectament amb el gust de la 
tempura.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Les fulles fresques (que utilitzarem tant crues com cuites) combinen molt bé 
amb tot tipus de làctics, especialment aquells que són més greixosos, als quals 
atorga frescor tot fent que les receptes resultants siguin molt més lleugeres 
al paladar. D’altra banda, també és molt adequada la seva combinació amb 
fruites com la pera i la poma, mentre que el gust amargant de la infusió de 
fulles de sàlvia combina molt bé amb unes gotes de suc de llimona. Per últim, 
en tempura o com a xips, són un aperitiu molt interessant.

És encara poc utilitzada en l’àmbit gastronòmic, si bé ofereix un gran nombre 
de possibilitats. Cal tenir en compte que, amb la cocció, el gust de les fulles 
esdevé molt més suau que el que presenten en cru. 

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Seca Cruixent

Amarg Picant
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

Dificultat baixa

(en cru) (com a xip o bunyol)


