
ALFÀBREGA 

Herba aromàtica molt utilitzada a la cuina mediterrània, tailandesa i vietnamita. És 

l’herba per excel·lència per aromatitzar el tomàquet i la pasta, i és el condiment bàsic 

per elaborar la SALSA PESTO. També és ideal per aromatitzar delicadament l’ oli 

d’oliva, i les seves fulles barrejades a l’ amanida són excel·lents. 

Com totes les herbes aromàtiques fresques la millor manera de conservar-la és a la 

nevera, sense rentar-la fins al moment d’ utilitzar-la. Emboliqueu el manat amb paper 

de cuina una mica humit i guardeu-la dins una bossa de plàstic o un tupper, d’aquesta 

manera és conservarà uns quants dies en perfecte estat.  

També és pot congelar picada, en aquest cas serà important que les fulles s’ hagin 

rentat i assecat cuidadosament abans de ser picades i congelades. Una altre manera 

de conservar l’alfàbrega congelada és picar-la i barrejar-la amb oli d’oliva, desprès 

ompliu glaçoneres amb la barreja i ja teniu alfàbrega en porcions monodosi per 

aromatitzar sopes, pasta, salsa de tomàquet o vinagretes. (aquest procediment també 

es pot seguir amb la salsa pesto) 

Recordeu que l’alfàbrega té un aroma molt delicat que es perd amb les coccions 

prolongades, per tant és millor afegir-la al final de la cocció o utilitzar-la en cru. 

 

SALSA PESTO 

 1 dent d’all 

 1 manat d’alfàbrega 

 1 grapat de pinyons 

 1 cs de formatge Parmesà 

 1/2 got d’ oli d’oliva verge 

Rentar les fulles d’alfàbrega i assecar-les bé. Posar-les al vas del turmix  amb l’oli, el 

gra d’all, els pinyons i un pessic de sal i una mica de pebre . Triturar-ho breument a 

potència mitja. Afegir el formatge i tornar a triturar. Tastar-ho i afegir més formatge o 

sal segons el gust de cada persona, i si el voleu menys espès afegiu-hi més oli. 

Si preferiu fer-lo al morter: 

Trinxeu l’all amb una mica de sal al morter, afegiu les fulles d’alfàbrega i trinxeu junt 

amb l’all, afegiu els pinyons i continueu picant (això es divertit fer-ho amb els nens...els 

encanta picar coses amb la mà de morter !!!). Quan tot sigui ben picat poseu la pasta 

en un bol i afegiu el Parmesà ratllat, barregeu-ho bé i afegiu l’oli d’oliva verge fins 

aconseguir la textura que més us agradi. 

Petits trucs: 

 Per aconseguir un pesto d’un color verd intens és aconsellable escaldar les 

fulles d’alfàbrega 5 segons en aigua bullint i refredar-les ràpidament en aigua 

molt freda (millor aigua amb algun glaçó de gel). D’ aquest manera 

aconseguireu fixar el color verd de la clorofil·la evitant-ne l’oxidació. 

 Si sou sensibles a l’all cru una bona manera d’ utilitzar-lo en aquest tipus de 

salses és escaldar-lo un minutet en aigua bullint. 

 


