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Pimpinella
Enciam de cavaller o esparcet bord

Sanguisorba minor

Abans es collia per donar als conills, i ara ens la men-
gem amb amanides i fins i tot en gelats! Deixa un re-
gustet de cogombre molt bo.

Rosario Cortina

“

FeK
FERROPOTASSI

Les fulles de pimpinella presenten un elevat contingut en 
K, Mg i Fe, un contingut moderat en Ca i Zn, i un baix 
contingut de Na (< 70 mg / 100 g). També presenten un 
contingut baix en àcids oxàlics. Hi destaquen, els compo-
nents fenòlics (> 500 mg / 100 g), que aporten a aques-
ta espècie capacitat antioxidant. No es disposa de dades 
fiables sobre el contingut de vitamines d’aquesta espècie.

Podem sembrar-la directament o bé fer-ne planter i, des-
prés, trasplantar-la, sempre situant les llavors entre 0,5 i 
un cm de profunditat amb un marc de plantació de 20 x 20 
cm. D’entrada, convé no realitzar cap tipus de fertilització 
per tal de no afavorir les espècies adventícies, i en tot cas 
adobarem un cop els individus estiguin ben instaurats. 
De fet, fins aleshores caldrà controlar periòdicament les 
espècies adventícies, sobretot les entapissants i les de més 
alçada, ja que la pimpinella té un creixement relativament 
lent i poca alçada i, per tant, quedaria fàcilment ofegada 
sobretot en ambients mitjanament fèrtils i humits. Tanma-
teix, un cop els individus ja estiguin ben instaurats i sem-
pre que l’indret de cultiu sigui l’adequat, només n’haurem 
de realitzar una sega quan la part aèria de la pimpinella 
estigui seca (generalment a l’estiu) per tal de mantenir-ne 
el cultiu. També és important que deixem fructificar part 
dels individus, ja que així la població s’anirà regenerant 
amb els nous individus que germinin.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fulla.

Forma de consum: Crua.

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: Està perfectament adaptada a la sequera i, en general, 
no requereix reg, si bé en ambients mediterranis amb un dèficit hídric estival 
(sequera) marcat, el reg pot ser interessant per estimular el creixement de les 
fulles i allargar el període de collita.

On la podem trobar: És present arreu del país, des del nivell del mar 
fins als 1.500 m d’alçada, i representada per diferents subespècies. Princi-
palment es troba en brolles, fenassars, marges forestals, i pastures de caràc-
ter xeròfil (sec). Li agraden els ambients amb un cert caràcter forestal i sem-
pre en zones no llaurades.

+ ANTIOXIDANTS

+ VITAMINES?

Moment de plantació

Època de recol·lecció dels elements de propagació (llavors)

Època de recol·lecció de la part útil (fulles)

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

(només a les zones 
amb estius més plujosos)

(arreu) (arreu)
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Tzatziki de pimpinella Sorbet de pimpinella i meló

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

10” 15”Dificultat baixa Dificultat baixa

2 iogurts grecs, mig cogombre, un manat de fulles de pimpinella, 1 cullerada 
d’oli d’oliva, 1 gra d’all, ½ llimona, pebre i sal.

1 kg de meló ben dolç (per exemple la varietat de meló del pinyonet o de la 
mel), una llimona, 180 g de sucre, 250 ml d’aigua i 100 g de fulles de pimpinella.

El tzatziki és una salsa o dip molt típica de Grècia, a base de iogurt i cogom-
bre. Però en la variant aquí proposada part del cogombre serà substituït per 
pimpinella, creant així un entrant original, amb personalitat pròpia, i bonís-
sim per compartir.
 
El primer que hem de fer és pelar el cogombre, i ratllar-lo. Després hi posem 
una mica de sal i el deixem una bona estona en un colador perquè s’escorri bé. 
Paral·lelament piquem la pimpinella i l’all, a trossets molt petits, i ho barre-
gem amb el iogurt, l’oli i el suc de llimona (en funció dels gustos de cadascú 
podeu posar-n’hi més o menys). Ara ja només cal incorporar el cogombre, 
afegir-hi una mica de pebre i barrejar bé.
 
Podem acompanyar aquest tzatziki de pimpinella amb palets de pastanaga, 
pa, xips, “fajitas”...

Tallem el meló a trossos i el  posem a la batedora, juntament amb les fulles de 
pimpinella. Un cop triturat hi afegim el suc de llimona. En paral·lel, posem 
l’aigua al foc i hi afegim el sucre i la pela de llimona. Ho deixem bullir durant 
un parell de minuts, remenant bé tota l’estona perquè no s’enganxi. Després 
ho deixem refredar i ho barregem amb el meló i la pimpinella liquats.
 
Posem el recipient a la geladora i esperem que estigui fet el sorbet. Si no tenim 
geladora ho podem posar al congelador i cada mitja hora anem remenant per 
evitar que es formin cristalls. Ho servim decorat amb unes fulles de pimpine-
lla i trossos de meló, i ja podem gaudir d’aquesta refrescant recepta!

Valor organolèptic/recomanacions de consum

Les fulles de pimpinella tenen un potencial decoratiu molt elevat, però a més 
aporten, en termes organolèptics, matisos d’allò més interessants, sobretot quan 
es combinen amb làctics, meló, fruits secs, o altres fulles de gust més neutre. 
Una estratègia interessant és incorporar la fulla, triturada o trossejada en salses 
o sorbets, que després decorarem amb uns quants folíols. D’aquesta manera 
evitem el handicap que suposaria la textura seca de la fulla si la incorporéssim 
sencera i de forma abundant, i alhora en mantindrem l’atractiu visual.

També és destacable el seu gust suau de cogombre, i en menor mesura de 
nous tendres. La textura seca es fa evident sobretot al raquis de la fulla (nervi 
central), que també és fibrós, mentre que els folíols són molt més tendres.

Perfil  sensorial

Gust i textura

Astringent Seca

Àcid Amarg
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust


