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PLANTES SILVESTRES

FITXA   

NOM : SÀLVIA  (SALVIA OFFICINALIS) 
El terme Salvia officinalis és una redundància de "planta medicinal que cura". Així Sàlvia prové de 

la combinació del mot llatí salvare (que cura) i l'epítet officinalis (medicinal) que s'aplica a moltes 

espècies que des de fa molt temps han estat considerades medicinals. 

Té un tija llenyosa en la base de què parteixen tiges herbàcies que es renoven cada any. Se 

n'utilitzen les fulles, grans, estretes, dentades, blanquinoses i amb la vora arrugada, que contenen un

oli coent utilitzat per a aromatitzar carns, aus i embotits; també es consumeixen en infusió com a 

planta medicinal. La sàlvia s'utilitza, a més, com a inhibidora de la transpiració i per les seues 

propietats estrogèniques. 

FOTOS:

 

                  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llat%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Planta_medicinal
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fotos:  -Gleva Riera (romaní sobre el terreny)
            .Teresa Casals ( romaní microscopi)

          
    LOCALITZACIÓ

FLORACIÓ:

 Floreix des de la primavera i durant tot l’estiu i les llavors maduren d’agost a setembre. 

RECOL·LECCIÓ :

• Les fulles per ser conservades han de ser recollides entre maig i juliol abans o al principi de 

la floració. S’utilitzen també els àpexs florals que han de ser recollits al principi de la 

floració.

• Per a l’ús quotidià en la cuina, les fulles poden ser recollides entre la primavera i la tardor. 

Les millors són les dels cims i no han de ser rentades sinó fregades amb un drap humit.

• Les fulles i les flors es deixen assecar a l’ombra.
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PROPIETATS 

 Composició química

Conté fins a un 2,5% d'olis essencials que contenen: 

• Tuiona  : component principal (40% a 50%) 

• Àcid ursòlic   (1% a 2%) 

• Flavonoides  : glucosídics de luteolina i de l'apigenina. 

• Àcids  : rosmarínic (2% a 3%), cafèic i clorogènic. 

• Tanins   catèquics 

• Carnosol: és la forma lactònica de la salvina (0,35%) 

• Estrògens   (hormones femenines) 

• Vitamina B   i C.

• Elements minerals.

 La planta de romer té grans quantitats de ferro, 

 calci (Una cullerada petita (5 grs.), conté 64 mg de Ca, tant com 1 culleradeta de sèsam! )

   vitamina B6. 

 Potasi

 Cornosol , substància, que segons estudis recents, és un potent conservant dels aliments, 

molt adequat per les amanides de pasta, arròs o patata que es fan en aquestes 

èpoques  d'estiu. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hormones_femenines
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B2gens
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tan%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cid
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%80cid_glucos%C3%ADdic&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cid_urs%C3%B2lic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tuiona
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BENEFICIS  MEDICINALS

• Cicatritzant i bactericida: Per curar les ferides i les úlceres, afavoreix la cicatrització i 

impedeix que una ferida es pugui infectar. 

• Estomacals, antidiarreiques i antivomitives: Contra les digestions pesades, la diarrea i els 

vòmits és un bon remei prendre tres tasses repartides al llarg de tot el dia de la infusió de 

fulles seques amb aigua. 

• Emmenagog: Rebaixa lleugerament els dolors de la menstruació i facilita el buidat, evitant 

els problemes que tot això ocasiona, com ara el mal de cap, mal d'estómac i retenció de 

líquids. 

• Diürètica: Afavoreix l'eliminació de líquids del cos, per la qual cosa resulta interessant pel 

conjunt de malalties que milloren amb l'eliminació d'aigua i la consegüent eliminació de 

toxines, especialment l'àcid úric: malalties circulatòries, hepàtiques, artritis, reumatisme, 

cel·lulitis, etc. 

• Hipoglucemiant: El seu ús disminueix la quantitat de sucre a la sang, resultant interessant a 

la diabetis. 

• Dolors musculars: Resulta molt útil com a relaxant de la musculatura per tal de tractar 

malalties com la fibromiàlgia. 

• Antisudoral: La thuyona, principi actiu principal, bloqueja les terminacions nervioses de les 

glàndules sudorípares. 

• Abortiu: En certes quantitats ha estat utilitzat al llarg dels anys per dones per a evitar 

embarassos no desitjats. 

• Tracta la depressió, l'insomni i la pèrdua de memòria. 

• És molt utilitzat contra refredats forts, gola inflamada i tos. 

CONTRAINDICACIONS

 om que presenta una gran concentració de principis actius, cal utilitzar-la exclusivament en 

la dosi adequada i en ús extern, ja que si se supera la quantitat permesa resulta 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Thuyona&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fibromi%C3%A0lgia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diabetis
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cel%C2%B7lulitis
https://ca.wikipedia.org/wiki/Reumatisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Artritis
https://ca.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/V%C3%B2mits
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diarrea
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extremadament verinosa. 

Pot afectar externament a la pell produint dermatitis, al sistema nerviós central, al fetge i pot produir
avortaments. 



USOS: 

• En infusions, per excitar les secrecions i tonificar el sistema nerviós. 

• En perfumeria, cosmètica. 

• En preparats farmacèutics. 

• En l'àmbit culinari: les fulles potencien el gust d'alguns menjars. 

• Als licors. 

• Als sabons: la infusió de les fulles de sàlvia, barrejat amb farigola i romaní, vigoritza i dóna 

lluentor als cabells. 

• Per enfortir les genives i pel tractament d'úlceres.

Ús en medecina popular:

• La infusió de sàlvia es molt digestiva i combat l´acidesa 

• Una infusió amb sàlvia alivia la gingivitis i llagues bucals ( glopejar i gàrgares)

• Un cataplasma preparat amb fulles de sàlvia bullides am vinagre durant uns minuts alivia els
dolors de las articulacions.

• Per cicatritzar ferides, s'utilitza col·locant directament sobre les ferides. Això va genial per a 

petits rascades i talls lleus (ja sanes, però en procés de cicatrització).

• Com bany herbal és excel·lent, ja que ell ajuda a relaxar el cos i produir en el nostre cervell /

ment una sensació de plenitud, pau i tranquil·litat. Aquest bany és molt senzill de realitzar 

s'ajunta la sàlvia amb altres herbes (romaní, farigola i revetlla) en parts iguals, es bullen en 

un litre d'aigua i es deixa reposar. Després s'afegeix a la banyera i es procedeix a rentar-se 

amb aquesta barreja.
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•  També es pot fer servir com gargarismo. 

•

Altres usos: 

• CUINA

En tots els països europeus és una de les espècies principalment utilitzada en cuina com 

aromatitzants de carns, peix, sopes i hortalisses. Són famosos els raviolis llard i sàlvia, i les 

fulles de sàlvia fregida (les fulles fresques van fregides amb tempura).

• Generalment s’usa sola com a espècia perquè en tenir una aroma tan forta, es comporta com 

una primera dama: anul·la el sabor de les altres espècies.

RECEPTES

TE DE SALVIA

El te de sàlvia és una infusió herbal molt fàcil de fer. Només cal posar un got d'aigua bullint sobre 

una cullerada de fulles de sàlvia i deixar en infusió, després és només colar, esperar que es refredi 

una mica i està llest per al consum. 

TINTURA DE SALVIA

• La tintura de Salvia és molt efectiva com revitalitzant, no només de el cos físic sinó també 

de la ment. Aquesta tintura ens permet mantenir la calma, obrir la nostra ment a nous 

coneixements i a potencializar la saviesa i intel·ligència. A la part física, l'ajuda a el cos a 

mantenir allunyades les malalties respiratòries i gastrointestinals.

•  Per realitzar la tintura es prenen parts iguals de sàlvia i orujo, es barregen amb tres parts 

d'aigua destilada.se col·loquen en una ampolla color ambre o verd (amb tapa) i es deixa 

macerar per 15 dies. Aquesta s'ha d'agitar cada dia per fer que els components es vagin 

fusionant amb més intensitat. A l'concloure aquest temps ja es pot començar a prendre 
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aquesta tintura, per a això n'hi ha prou amb diluir en un got d'aigua freda 30 gotes de la tinta 

i prendre un cop a el dia, per una setmana. Es pot repetir a el mes.

"VI DE SALVIA", 

es posa un grapat de sàlvia (uns 50 grams) en un litre de vi blanc. Es deixa macerar durant 9 dies a 

l'ombra (agitant cada dia). Passat aquest període es cola i s'esprem prou perquè la planta alliberi els 

seus principis actius. 

EPAGUETIS AMB SÀLVIA

Per a  4 persones

• Espaguetis 320 g 
• Mantequilla 75 g 
• Salvia fresca 16 hojas 
• Sal y pimienta al gusto 

Posem una cassola amb aigua abundant a escalfar i hi afegim un grapadet de sal, coent la pasta 

segons les indicacions de fabricant. Podeu utilitzar espaguetis tallarines o qualsevol pasta llarga que

us agradi.

Traiem un minut a les indicacions de paquet, per deixar una mica al dente la pasta ja que després 

l'anem a acabar saltejant-la en la salsa que farem amb la mantega i les fulles de sàlvia fresca.

Mentre es couen els espaguetis, rentem i assequem bé les fulles de sàlvia i les piquem en tres 

trossos. En una paella amb bona capacitat, posem la mantega i esperem a que es fongui i comenci a 

escumar. Afegim les fulles de sàlvia i les ofeguem lleugerament durant un parell de minuts, gaudint 

amb el seu aroma. 

Escorrem bé  els  espaguetis  ja  cuits,  els  afegim a  la  paella  i  saltegem donant  uns  moviments

envoltants perquè la salsa de mantega i sàlvia impregni bé tota la pasta. Assaonem amb pebre negre
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i  cobrim  amb  formatge  ratllat,  si  pot  ser  parmesà  Riggiano  o  Pecorino  romà,  servint

immediatament. 

 

https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-pasta/receta-de-spaghetti-al-burro-e-salvia 

PATATES FREGIDES AMB SÀLVIA

La sàlvia només és una de les opcions, pots utilitzar fulles de romaní, menta, alfàbrega, orenga. 

L'estar en contacte amb la patata de manera tan directa aquesta queda impregnada amb l'aroma de 

l'herba. El curiós d'aquesta recepta és que necessitem una 'tècnica' alguna cosa rudimentària però 

fàcil d'aconseguir. Te la conte amb detalla en la preparació.

•

Ingredients per a 20-25 peces

- patates grans, (perquè a el tall ens vinguin bé amb les fulles de sàlvia)

-20 o 25 fulles de sàlvia fresca

-pebre negre

-sal

-Oli d'oliva verge extra

-estris

• -2 safates o recipients aptes per al forn.

•

Una pedra o alguna cosa metàl·lic pesat que podem ficar al forn. Es tracta de fer les patates 

en una safata i col -locar sobre una altra sobre la qual donem suport un objecte pesat (com 

una pedra) perquè amb el pes 's'aplane' les patates.

És com si féssim un sandvitx i la patata estigués al centre. La calor de la superfície' 

metàl·lica i el pes ajuda a que el full de sàlvia es quedi com quan posem un full entre les 

pàgines d'un llibre.

Un ratllador amb opció de tall per tallar les patates a rodanxes fines i similars preparació

https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-pasta/receta-de-spaghetti-al-burro-e-salvia
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Preescalfar el forn a 200 graus, cobrir una safata de forn amb paper pergamí i una mica d'oli 

d'oliva. Tallar les patates en vertical a rodanxes d'uns 1 cm si és possible. Amb ajuda d'una 

brotxa posem oli d'oliva per ambdues cares de les llesques de patates. Després col·loquem 

un full de sàlvia en cadascuna de les rodanxes de patates.

Escampar sal i pebre. Tallar un altre tros de paper de forn i col·locar-sobre. Després posem 

un recipient pressionant les patates (una altra safata o un motlle i dins un objecte pesat), per 

exemple una pedra. Enfornar 35 minuts, i a meitat de el temps donar-li la volta a les patates. 

Deixar reposar a l'interior del 'forn uns minuts. 

PASTA DE DENTS: 

4 cullerades d´argila verda 

1 infusió de sàlvia (1 cullerada per un got d´aigua) 

1 cullerada de cua de cavall en pols 

6 gotes de essència de menta 

Es posa l´argila en un recipient,es triture ben fina la cua de cavall i s´afegeix a l´argila. Es fa l

´infusió e sàlvia i es filtra. Poc a poc es va afegint a la barreja fins que tinguem una pasta consistent.

S´afegeixen las gotes de menta i s´envasa en un pot. 

Fregar-se simplement las dents amb una fulle de sàlvia fresca neteja i refresca la boca

AMBIENTADOR NATURAL 

Cremar damunt d´una pala de ferro amb brases enceses,fulles seques de sàlvia, artemisa i brots de 

romaní. Serveix per desinfectar las habitacions  

Els fums de sàlvia són excel·lents per a la neteja energètica dels ambients i per millorar el seu estat 
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d'ànim. Per això, cremi una branca seca de sàlvia, amb les seves fulles, i passegi amb ell per la casa.

Es diu que els mals esperits s'allunyen de la casa que fa servir sàlvia com fumador. I per cert, el seu 

aroma és deliciós. 

CULTIU

La sàlvia és fàcil de conrear. Es pot plantar sàlvia a través de llavors (la Salvia officinalis, ja que hi 

ha innombrables varietats ornamentals, amb flors vermelles, que no tenen les mateixes qualitats 

curatives) o per esqueix (amb les branques). 

• no li agrada és d'excés d'humitat. 

• Terrenys secs i ben drenats

• li agrada el sol però també pot estar a la  semiombra

• Creix a final de primavera

• S'ha de plantar a la primavera

• Es una planta molt bona per cuidar la resta de les plantes/ contra el pulgo i mosques 

blanques,  aixi conta les baboses  i els llimacs,

La sàlvia és una planta bastant rústica que viu bé si s’exposa a ple sol. Són en efecte plantes 

termòfiles i heliòfiles, és a dir que volen la calor i el sol. Generalment l’àrea de cultiu arriba fins a 

900 m d’altitud sobre el nivell del mar, no més perquè no toleren els climes massa freds. Sobreviu 

amb dificultat en els entorns amb hiverns llargs i freds.

És una planta que pot ser també conreada en test mentre es respectin les seves exigències de cultiu 

encara que és a l’exterior i en plena terra on creix de millor manera.

Agraeix una bona circulació de l’aire.

Generalment després de 4-5 anys tendeixen a degenerar pel que després de tal període és millor 

reemplaçar-la.
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PODA: Una vegada acabada la floració, es realitza una poda que estimula el nou creixement de la 

planta. 

MULTIPLICACIÓ PER LLAVORS

S’efectua al principi de la primavera distribuint les llavors en files paral·leles sobre un substrat per a

llavors. Ja que les llavors són petites, per enterrar-les lleugerament, empenyi-les sota el substrat 

utilitzant un tros de fusta plana o bé pot abocar damunt nou substrat.

El recipient que conté les llavors ha de ser mantingut a l’ombra, a una temperatura al voltant de 

18°C i constantment humit.

MULTIPLICACIÓ PER ESQUEIX

Els esqueixos es poden retirar o al març-abril o al juny-juliol. Es retiren àpexs vegetatius llargs 

d’uns 8-10 cm de plantes de 2-3 anys d’edat.

Es recomana tallar amb una fulla d’afaitar o amb un ganivet afilat anant amb compte que l’utensili 

que s’usa per al tall estigui net i desinfectat (preferiblement a la flama) per evitar infectar els teixits.

Després d’haver eliminat les fulles més baixes, s’enfonsa la part tallada en una pols per afavorir 

l’arrelament.

Aquesta operació no és molt important perquè els esqueixos generalment tenen una bona capacitat 

d’arrelament.

Posteriorment s’instal·len els esqueixos en una mescla formada d’una banda de torba i una de sorra 

gruixuda.
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SIMBOLOGIA , MÀGIA I ESPIRITUALITAT 

Significat esotèric de la Sàlvia 

El significat en l'esoterisme de la sàlvia és el de la purificació de les ànimes i els ambients. Ella té la

capacitat d'eliminar les males energies i els esperits foscos. És una excel·lent ajuda per mantenir 

l'ànima i esperit nets, per poder realitzar les sessions de meditació amb més serenitat i tranquil·litat. 

A més, vol dir o simbolitza la immortalitat, la longevitat, la saviesa, la protecció i els desitjos. 

Per a què serveix la sàlvia en la màgia

 És una planta amb alt grau de poder màgic causa de les seves múltiples propietats tant curatives 

com esotèriques. La sàlvia pel seu alt poder esotèric-màgic és àmpliament utilitzada en encanteris 

per atreure la sanació, protecció espiritual, neteja àurica i l'abundància. Les seves fulles es porten a 

sobre per generar la saviesa i per protegir-se contra el mal d'ull. Per a això podem fer bossetes 

màgiques, preferiblement de vellut per portar amb nosaltres sempre. Quan s'enrotllen com una vela 

són ideals per iniciar els rituals i encanteris, també poden formar part de banys espirituals. És per 

tots conegut el poder esotèric d'aquesta planta, per la qual cosa és molt utilitzada per flaires de 

purificació. El fum resultant de cremar les seves fulles és excel·lent com purificador d'ambients, 

especialment en els establiments comercials ja que ajuda a generar pau i prosperitat econòmica. Un 

altre ús molt comú de la sàlvia és la fabricació de preparats per a usar com desinfectants o 

"netejaterres". A punt a "aigua de bany" juntament amb el romaní, la ruda, la trenca pedra, l'espígol, 

l'alfàbrega, la calèndula o el llorer, serveix com rentat de descàrrega energètica. Amb això 

s'aconsegueix alliberar les males energies i generar sanació física i mental. 

Amulet de Sàlvia 

La sàlvia compta amb una gran varietat de poders màgics-esotèrics per la qual cosa és efectiva com 

a amulet. Aquest amulet servirà per allunyar les males energies i el mal d'ull o "yuyu", l'enveja, la 

mandra i la foscor de l'ànima. Per a això només és necessari conservar una branqueta d'aquesta 
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planta a la nostra cartera o cartera, en el cas de la llar es recomana col·locar una petita corona de 

sàlvia sobre la porta principal. Si es té algun malalt a casa, col·locar la sàlvia a la paret sobre el llit 

de l'individu. Si es vol aconseguir alguna meta i es busca que tot surti bé, es recomana col·locar una

branca sota la nostra coixí i a l'dormir concentrar tota la nostra energia en visualitzar el resultat 

final, la sàlvia envoltarà la nostra visió amb prosperitat i bona sort. 

Protecció o defensa de la sàlvia 

És conegut el seu poder esotèric causa de la capacitat de netejar i allunyar les males energies. a més,

de neutralitzar de manera eficaç l'enveja i les males vibracions allunyant els obstacles i contratemps 

de la nostra vida pel que és ideal sempre col·locar a la nostra llar negoci o oficina alguna branqueta.

I en el cas de ser estudiant carregar-la dins de l' Encesa: encén la sàlvia dins el bol, bufa una mica 

per avivar el foc i deixa que s'apagui, no hem bufar les fulles de sàlvia quan estiguin enceses doncs 

no s'allibera la nostra vida del que volem allunyar. Sahumar: pots apropar el fum a les persones que 

participin en el ritual. Dirigir- lo  al capdavant, els braços, les cames, l'esquena. Aquest ritual ha de 

ser utilitzat per netejar la nostra llar per ajudar-nos a allunyar les males vibracions i el mal d'ull, 

aperturar en les nostres vides i en la llar la prosperitat, l'abundància, a més, de protegir els llaços 

familiars. 

Fórmula del Vinagre dels 4 Lladres 

ingredients: 

2 caps d'alls pelats ½ tassa de Vinagre de vi 

2 fulles de Salvia 

1 branca de Romaní 

1 branca de Farigola

 1 manat de Espígol
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 preparació:

 Es pelen els alls i es posen en un pot ample. S'afegeix 1 grapat de cada planta seca i trossejada. Es 

cobreix amb vinagre i es deixa macerar 1 mes. Passat el temps ja està llest. Serveix com vulnerari i 

bactericida. És bo per a evitar infeccions, curar ferides i prevenir contagis. És veritat que un cop 

preparat fa olor fatal (a all), i no ve de gust fer-lo servir en la teva pell, però com a desinfectant és 

genial. Per a purificar la nostra casa i allunyar les males influències d'ella, s'omple la galleda amb el

que normalment netegem la nostra casa, s'afegeix un grapat de sal fina i un raig de vinagre preparat,

per després refregar el pis amb aquesta barreja. És recomanable fregar el terra des de dins cap a fora

per expulsar la negativitat, l'aigua resultant es tira al carrer o a l'wc, tirant diverses vegades de la 

cadena perquè baixi bé i es vagin les males energies. 

D'altra banda, la sàlvia es fa servir en rituals per potenciar la saviesa. Les persones solen recórrer a 

aquesta propietat pels seus excel·lents resultats. Aquelles persones que necessiten ser més efectius a

la feina o en els estudis que una infusió de sàlvia abans d'anar a aquesta reunió important o abans de

presentar aquesta avaluació decisiva, la claredat de pensament s'activa i la saviesa és present 

potencialment. També és bo guardar una branqueta a la butxaca dreta de l'pantalons per enfortir la 

claredat de pensament, la saviesa i allunyar l'enveja dels que ens envolten. No obstant això, disposar

d'un bon instint també és útil per detectar els enganys i intencions de les persones que estan al 

nostre voltant. La saviesa atorgarà a les nostres vides el poder de recapacitar abans de donar alguna 

resposta, també ens proveeix d'una increïble capacitat de reacció. Les persones sàvies saben quines 

paraules utilitzar en cada moment per sortir airosos de les situacions. De la mateixa manera, la 

sàlvia és útil per eliminar els estats d'estrès i depressió. Submergeix a el cos en un estat de relaxació 

absoluta. Allunya els problemes de la ment i obre camí cap a una vida molt més feliç i plena 

d'energies positives 
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