
Sajolida
Herba de les olives

Satureja montana

Les olives grossals, les fem trencades. Dos o tres 
talls, sajolida i un tros de pell de llimona i, en sal-
morra, durant un mes. Abans, els hem canviat l’aigua 
durant 9 dies.
Mercè Closa

“

MgCa
MAGNESICALCI

Aquesta planta aromàtica conté olis essencials amb pro-
vada acció antimicrobiana i antifúngica i amb propietats 
antioxidants, que es localitzen principalment a les fulles. 
L’element majoritari de l’oli essencial de la Sajolida és el 
carvacrol que, a part de la capacitat antimicrobiana, aporta 
el gust picant a la planta. Gràcies a aquesta activitat anti-
microbiana, ha estat tradicionalment utilitzada com a con-
servant i per purificar aigua. Presenta concentracions ele-
vades de Ca i Mg i concentracions moderades de K i Na.

Podem sembrar-la directament, però es recomana fer-ne 
planter i, després, trasplantar-la situant sempre les llavors 
entre 0,5 i 1 cm de profunditat. Entre febrer i març, 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, ja que, com més petit sigui  el 
recipient, menys fred estarà el substrat, fet que en facili-
tarà l’arrelament. Ens assegurarem que, almenys, un dels 
nusos 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 set-
manes, ja hauran arrelat i podrem trasplantar-los allà on 
desitgem. Cal plantar-la sempre en indrets ben assolellats 
i sobre sòls calcaris –preferentment prims o pedregosos– i 
poc fèrtils. Durant els primers anys de cultiu, caldrà con-
trolar les espècies adventícies per evitar que competeixin 
de forma elevada amb la sajolida, però les necessitats de 
gestió s’aniran reduint fins a esdevenir mínimes. A l’hora 
de fer la collita, és recomanable que els individus que co-
llim un any –sobretot si en collim tota la part aèria– no els 
collim l’any següent per tal de deixar que es recuperin.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Moments de plantació i recol·lecció

Part emprada: Fulla.

Forma de consum: Crua, cuita, seca i infusionada.

Tipologia de cultiu: Perenne.

Necessitat de reg: No, està perfectament adaptada a la sequera i a 
créixer en ambients pedregosos amb poc sòl.

On la podem trobar: Creix només sobre sòls calcaris, que són els més 
habituals en el conjunt del país. Es troba des de pràcticament el nivell del mar 
fins els 1800 m d’altitud, en pastures seques, brolles, timonedes, i sòls prims 
o pedregosos, ambients sempre de caràcter mediterrani on és molt abundant.

+ ANTIMICROBIANA

+ ANTIFÚNGICA

+ ANTIOXIDANT

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

(si es vol consumir fresca recomanable entre gener i juny ja que les fulles són més tendres)



Entrepà de formatge fresc, 
sajolida fresca i tomàquet

Pasta fresca amb bolets, 
sajolida i avellanes

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

5” 15”Dificultat baixa

Llesques de pa de pagès (o el pa que preferim), formatge fresc, tomàquet de la 
varietat que més ens agradi, sajolida fresca, oli d’oliva i sal.

150 g pasta fresca, 200 g de fredolics i llenegues fresques, 1 ceba gran, 1 manat 
de sajolida, 50 g d’avellanes sense torrar, oli, sal i pebre.

Primer de tot, torrem una mica el pa i l’amanim amb un raig d’oli. A continua-
ció, tallem el tomàquet a rodanxes i el posem sobre el pa. Agafem el formatge 
fresc, l’esmicolem amb les mans mateix i el col·loquem sobre el tomàquet. 
Ara, tan sols ens queda afegir-hi les fulles de sajolida fresques i amanir-ho al 
gust de cadascú amb una mica de sal i pebre i un raig d’oli d’oliva.
 
El gust picant i, alhora, refrescant i cítric de la sajolida fresca combina molt 
bé amb el formatge fresc, el tomàquet i el pa. Podem preparar-ho en format 
torrada o en format entrepà. Fins i tot, hi ha una variant que consisteix a cobrir 
la torrada amb una mica de formatge ratllat (de gust suau) i gratinar-ho al 
forn, obtenint així una pizza de pa de pagès de tomàquet, formatge i sajolida.
 
Així que us convidem a ser creatius i a jugar amb les formes i els colors dels 
diversos ingredients d’aquesta recepta, per crear-ne tantes variants com vul-
gueu i aconseguir un resultat que, a més de bo, també sigui ben artístic.

En una paella, saltegem la ceba, els fredolics i les llenegues, amb un raig d’oli, 
sal i pebre. Paral·lelament, posem aigua a escalfar en una olla. Quan arrenca el 
bull, hi posem unes quantes branques de sajolida (que pot ser tant fresca com 
seca) i ho deixem infusionar. Retirem la sajolida de l’aigua i hi fem bullir la 
pasta fresca, de tal forma que quedarà impregnada de l’aroma de la sajolida.
 
Per altra banda, agafarem les avellanes i unes quantes branques de sajolida 
(que desfullarem per tal d’utilitzar-ne només la fulla i descartar-ne la tija) que, 
juntament amb una mica d’aigua i un bon raig d’oli, triturarem per tal d’obte-
nir-ne una picada. En aquest cas, és recomanable que la sajolida sigui fresca, 
tot i que si no en tenim també en podem emprar de seca.

Un cop la pasta és cuita, l’afegim a la paella on abans hem cuit la ceba i els 
bolets, posant-hi també la picada d’avellana i sajolida. Ho barregem bé per-
què s’integrin tots els components i acabem de salpebrar al gust de cadascú.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

És una de les espècies aromàtiques amb un major potencial en l’àmbit gas-
tronòmic i, alhora, una de les més infrautilitzades. S’utilitza de forma gene-
ralitzada en l’elaboració d’olives en conserva, i també és comú afegir-la en 
determinats guisats. Tanmateix, és molt poc utilitzada com a producte fresc, 
si bé aquesta és la forma de consum que ofereix un major nombre de possibili-
tats. Les fulles fresques i tendres de sajolida són molt adequades per ser afegi-
des en amanides (verdes o de llegums), entrepans de tot tipus i plats de pasta.

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Seca Dura

Picant Cítric
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

Dificultat baixa

El particular gust picant i, alhora, refrescant es deu a l’elevada concentració 
de carvacrol, un oli essencial. En relació amb la textura, a la primavera les 
fulles són tendres i es van endurint al llarg dels mesos.


