
Mostassa
Mostassa blanca o senabre

Sinapis alba subsp mairei

Amb les flors de mostassa, oli, vinagre i sal, faig una 
vinagreta que va molt bé per amanir llegums o plats 
de pasta.

Albert Castells
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Tota la planta és rica en glucosinolats, que són els respon-
sables de donar-li el gust picant. Es tracta d’uns compos-
tos cada cop més estudiats, atès que certs estudis apunten 
que poden contribuir a una reducció del risc de carcino-
gènesi (el procés pel qual les cèl·lules normals es trans-
formen en canceroses) i malalties del cor. No es disposa 
de més dades fiables sobre el contingut nutricional de les 
fulles, però les llavors són, a més, una bona font de fibra 
i proteïnes de molt bona qualitat nutricional. També pre-
senten antioxidants naturals i són riques en Ca i K.

Es recomana sembrar-la directament, sempre situant les 
llavors entre 0,5 i 1 cm de profunditat, amb un marc de 
plantació de 20 x 20 cm o, fins i tot, inferior si desitgem 
obtenir una cobertura elevada que competeixi eficient-
ment amb la resta d’espècies. Cal sembrar-la sobre sòls 
agrícoles, especialment si tenen una fertilitat baixa o mit-
jana. Té una gran capacitat de creixement en aquests am-
bients, a causa de la presència de colònies de bacteris a les 
rels que li permeten fixar N atmosfèric i, per tant, créixer 
esplendorosament en ambients més aviat pobres. És pre-
cisament per aquest motiu que, més enllà del seu interès 
alimentari també s’utilitza com a adob verd. Per tal que 
germini correctament i les plàntules s’estableixin amb fa-
cilitat, és important sembrar-la en un indret lliure de ve-
getació, sigui perquè s’ha segat o bé perquè s’ha llaurat. 
Si deixem que part dels individus llavorin i disseminin 
les llavors, l’any següent, només caldrà que seguem la 
vegetació o realitzem una llaurada superficial cap al mes 
d’agost, abans de les primeres pluges de tardor, per tal de 
tornar a tenir un cultiu de mostassa.

Composició nutricional

Mètode de cultiu

Part emprada: Fulla, flor i llavor.

Forma de consum: Crua.

Tipologia de cultiu: Anual.

Necessitat de reg: El seu cicle coincideix amb els períodes de l’any 
amb major disponibilitat hídrica i, per tant, el reg en general no és necessa-
ri, si bé pot ser recomanable en ocasions puntuals.

On la podem trobar: Creix principalment en àrees del litoral i prelito-
ral, des del nivell del mar fins els 600 metres d’altitud, amb poblacions, en 
general, petites i disperses i de distribució erràtica.  Cal cercar-la en  camps  
de conreu, marges i comunitats ruderals (zones properes a pobles i ciutats 
amb elevada intervenció humana).
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Moments de plantació i recol·lecció

Moment de plantació

Època de recol·lecció de les llavors

Època de recol·lecció de la part útil
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Torrades de mostassa gratinades Secret de porc a la mostassa 
amb cruixents de mostassa

Ingredients Ingredients

Preparació Preparació

20” 20”

Llesques de pa de pagès (1-2 per persona), fulles fresques de mostassa silves-
tre, formatge per untar, formatge ratllat i pebre.

Secret de porc, mostassa, oli d’oliva, pebre, llimona, mel i farina integral.

Us presentem una recepta d’allò més senzilla i bona. Per preparar-la, primer 
de tot cal que rentem les fulles de mostassa que, a continuació, picarem ma-
nualment amb el ganivet tot procurant que els fragments resultants no si-
guin massa petits. Tot seguit, untem les llesques de pa amb formatge (si ho 
preferim també podem fer servir mató) i les cobrim amb fulles de mostassa 
picades. Per sobre, hi posem una capa de formatge ratllat i també una mica de 
pebre, sempre d’acord amb l’afinitat pel picant de cadascú.

Ja només cal posar-les al forn durant uns 10-15 minuts a 200 ºC fins que que-
den ben torrades i cruixents per sota i amb el formatge ben gratinat per sobre.

Una variant d’aquesta recepta consisteix a barrejar les fulles de mostassa amb 
ceba i pastanaga, que haurem de tallar ben petita i que posarem directament 
sobre la llesca de pa de tal forma que es cogui dins el forn.

Per a fer els cruixents de mostassa, barregem a parts iguals fulles de mostas-
sa i farina integral que, juntament amb un raig d’oli i d’aigua, passem per la 
batedora. Un cop triturat i havent obtingut una massa homogènia que pugui 
estirar-se amb facilitat, ho escampem en una safata de forn tot creant una capa 
molt fina. Ho posem al forn a 180ºC fins que estigui ben torrat i cruixent. Hem 
d’estar alerta perquè, en tractar-se d’una capa tan fina la frontera entre el punt 
òptim de cocció i que quedi totalment cremat és molt estreta.
 
Mentrestant, posem el secret de porc (sempre que puguem ecològic) a la planxa 
a foc ben viu amb un raig d’oli, pebre i una mica de llimona.

Per preparar la salsa, només cal que barregem les fulles de mostassa, oli i mel i 
que ho triturem amb la batedora. Podem donar un toc àcid amb suc de llimona.

Servirem el secret de porc acompanyat de la salsa i els cruixents de mostassa.

Valor organolèptic/recomanacions de consum

La salsa de mostassa és coneguda universalment, però el que molts no co-
neixem és que, a Catalunya, hi creix l’espècie silvestre a partir de la qual s’han 
seleccionat les varietats cultivades de mostassa. Podem elaborar una vinagre-
ta o salsa a base de llavors, fulles o flors,  i també podem incorporar les fulles 
fresques i flors directament als nostres plats. Amb la cocció, el picant desa-
pareix i, per tant, si posem les fulles en pizzes, les saltegem per acompanyar 
pasta o en fem xips, descobrirem un gust totalment diferent.

Tot i que la salsa de mostassa s’obté tradicionalment a partir de les llavors, el 
característic gust picant és també present a les fulles i les flors, si bé cal tenir 
en compte que desapareix amb la cocció.

Perfil  sensorial

Textura:

Gust:

Seca Cruixent

Picant Astringent
+ + + + + + + + + +
Intensitat del gust

Dificultat baixa Dificultat mitjana

(en amanida) (com a xip)


