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ada poble, cada contrada, ha resolt de manera original i diferent
el problema de la seva alimentació i, més en concret, el de conservar

els aliments poc durables. L’home, en tant que organisme consumidor, està 
obligat a obtenir els seus aliments del medi en què viu, i com que aquest no 
ofereix sempre els mateixos recursos, ni en quantitat ni en qualitat, el problema 
de com conservar l’escreix d’aliments no consumibles immediatament però que 
poden esdevenir inutilitzables si es guarden gaire temps es plantejà sens dubte 
ja en temps molt reculats. Poder conservar els aliments de manera còmoda i 
senzilla representava no solament la possibilitat d’atresorar menjar a les èpoques 
favorables, sinó també estalviar-se la recerca continuada dels aliments frescos. Els 
primers mètodes, coneguts fins i tot dels caçadors i recol·lectors paleolítics, foren 
els més obvis: el fred i la dessecació. No cal dir que el fred només era aplicable 
allí on era possible de trobar neu o glaç a una distància prudencial; tanmateix, 
val la pena de recordar que els pous de glaç o de neu han persistit a casa nostra 
fins a dates ben recents i són encara ben presents en la toponímia; en ells es con-
servava una quantitat suficient de glaç per a satisfer tot l’any els requeriments de 
la població. La dessecació podia ésser aconseguida per mitjà del sol, l’aire sec, la 
pressió i el fum, tècniques totes que encara tenen vigència. Més tard aparegue-
ren tècniques més elaborades, com la salaó i la conservació en mel.

UNA MICA D’HISTÒRIAr r
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La conservació del peix i de la carn en sal marina era coneguda amb tota 
perfecció per molts pobles de l’antiguitat. Homer i Hesíode en donen tes-
timoniatges indubtables en els seus escrits, i també ho fan d’altres autors. 
Sembla que grecs i fenicis consumien una gran quantitat de peix salat, espe-
cialment tonyina, procedent de la mar Negra, tot i que, d’altra banda, ells 
mateixos en preparaven a les seves costes. Al port del Pireu, per exemple, hi 
hagué una indústria molt important de salaó.

Els romans també apreciaren molt el garum (condiment que consistia en 
una mena de conserva de peix de gust salabrós). El De Re Coquinaria —el 
més antic dels llibres de cuina que ens ha pervingut i que és un recull de 
les receptes dels banquets que oferia Gavi Apici, gastrònom romà del temps 
d’August i de Tiberi— no deixa dubte de la importància que tenia el garum 
en la cuina romana. Qualsevol preparació culinària en portava —juntament 
amb una gran quantitat d’herbes aromàtiques, de vegades més de vint— i 
hom l’usava com a sal, fins i tot en plats que també se salaven. Hom picava 
les herbes al morter i les amania amb oli, vinagre, mel, vi i garum per a fer les 
salses que acompanyaven plats tant de carn com de peix, sovint ja prèviament 
assaonats amb garum.

L’interès per aquest producte fou la causa que els romans creessin factories 
de garum a moltes de llurs colònies. Així, per exemple, s’han descobert restes de 
factories d’aquest tipus al sud del País Valencià, principalment la de Xàbia (Ma-
rina Septentrional), que sembla que funcionà a ple rendiment fins al segle ii i és 
una de les més ben conservades.
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Els romans conservaven també la carn en sal després d’extreure’n la sang per 
pressió. Els artesans dedicats a aquest ofici eren anomenats salsamentaris (de 
salsamentum, ‘salaó’).

A les costes del sud-est d’Àsia, el peix salat i els seus derivats han tingut un 
paper molt important en l’alimentació, i l’hi tenen encara. El naoc mam vietna-
mita té probablement no poques concomitàncies amb el garum romà.

De l’Edat Mitjana hi ha també testimoniatges de salaó de peixos a molts in-
drets, però més particularment a la muntanya pirinenca. Documents del bisbat 
d’Urgell i de l’arxiu comtal de Barcelona enregistren, del segle ix al xii, diverses 
contribucions en peix salat, ja sigui al capítol, ja al comte. Els habitants de Llí-
via, de Molló, de Prats de Molló i de tants i tants pobles de les ribes dels nostres 
rius pirinencs hagueren de pescar per a satisfer llurs necessitats i les exigències 
de llurs senyors al llarg de centenars d’anys i aprofitaren els temps més produc-
tius per a conservar una bona part del producte de la pesca amb la sal de Gerri, 
de Cambrils i de Cardona.

La dessecació ha estat practicada per pobles molt diversos i amb tècniques 
tan variades com puguin imaginar-se. Entre els pobles caçadors d’Amèrica era 
general el costum d’assecar la carn, tallada a tires fines, al sol i a l’aire; a més, 
molts pobles l’aromatitzaven amb petits fruits silvestres o herbes aromàtiques 
per millorar-ne el gust. Aquesta tradició es manté encara a molts indrets de 
l’Amèrica llatina, on el tasajo —tires de carn primes i deixades assecar al sol i a 
l’aire sobre uns encanyissats, després d’haver-les empolvorat amb farina de blat 
de moro— té un paper important en l’alimentació.
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escriurem aquí únicament els procediments casolans que po-
den ésser aplicats més o menys fàcilment a escala familiar, sense

entrar, per descomptat, en els sistemes industrials de conservació.

Conserves per esterilització

Són, de bon tros, les més difoses, tot i que el procediment és el més «mo-
dern» de tots els que han passat a la tradició casolana. L’introductor d’aquest 
procediment, efectivament, fou Appert, i per això a França l’esterilització de 
conserves encara s’anomena «appertisation». El procediment consisteix a sot-
metre al bany maria els recipients —normalment bocals de vidre trempat— 
plens del producte que es pretén conservar i hermèticament tancats. Segons 
els tipus de producte, la durada del bany en aigua bullent variarà, per tal que 
els bacteris que puguin contenir, susceptibles de fer malbé el menjar, quedin 
totalment destruïts. A cada una de les receptes que donem en aquest llibre 
indiquem els temps d’ebullició adequats. Aplicada correctament, l’esterilit-
zació és el procediment més segur per a conservar els aliments de tota mena 
(especialment els d’origen vegetal), i, d’altra banda, podem disposar fàcilment 

ELS PROCEDIMENTS DE CONSERVACIÓr r

D
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—perquè es troben a les botigues— dels atuells més indicats per a obtenir-ne 
els millors resultats (bocals, olles hermètiques, etc.).

Conserves per dessecació

La base d’aquesta forma de conservació consisteix a eliminar totalment o 
parcialment l’aigua que contenen els aliments frescos, de tal manera que, per 
la concentració en sucres dels sucs parcialment dessecats (cas de fruites com 
les panses, les figues o els dàtils) o per altres característiques fisicoquímiques 
que adquireixen els productes dessecats, deixen de constituir un substrat ade-
quat per als microorganismes que són causa de les putrefaccions.

Ultra el peix i la carn, als quals hem fet referència abans, podem aplicar la 
dessecació a molts d’altres productes, com les hortalisses, les fruites i moltes 
herbes aromàtiques. Es pot practicar per simple exposició a l’aire sec o al sol, 
però també es pot acudir a procediments més ràpids amb l’ajut de fonts d’es-
calfor artificials (forn, etc.).

Podem considerar com una variant molt peculiar de la dessecació per aire 
la pràctica, tan corrent en la nostra ruralia, de penjar tomàquets de deter-
minades varietats («de penjar») encara verds en un rebost o en una cambra 
prou ventilada: es cullen els tomàquets amb una mica de cua que serveix per 
a lligar-los i per a penjar-los en filferros, i es consumeixen a mesura que van 
madurant.
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er conserves no és una tasca difícil, però requereix una certa
atenció per a evitar errors que comportin una mala conservació

dels productes. Una conserva en mal estat pot ésser perillosa per a qui la 
menja sense adonar-se’n (cosa difícil, tanmateix, en molts casos —però no 
en tots—, per tal com l’olor o el tast ja solen advertir del perill); per això cal 
vigilar molt que el procés de conservació sigui perfecte i, en tot cas, refusar 
sempre qualsevol conserva sospitosa. A les pàgines que segueixen passarem 
revista a una sèrie de dades elementals però indispensables en relació amb les 
conserves.

Els estris

Per a fer conserves us caldran diferents bocals de vidre trempat, és a dir, 
de vidre que resisteixi sense trencar-se escalfaments i refredaments sobtats, i 
amb tanca hermètica. Hi ha diferents menes de tanques hermètiques: a pres-
sió (fig. 1a); amb rosca d’un quart de volta (fig. 1b), i amb rosca i a pressió 
alhora (fig. 1c). Aquests pots hermètics us serviran fonamentalment per a les 
conserves que hàgiu d’esterilitzar.

QUÈ CAL SABER PER A FER CONSERVESr r
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Fig. 1b

Fig. 1c
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nomenem hortalisses les plantes herbàcies comestibles (tant si
les consumim crues com cuinades) conreades als horts. N’hi

ha de moltes menes, i de cada una se n’aprofita una part diferent. D’unes, se 
n’aprofita el fruit (tomàquet, albergínia, pebrot, carbassa, cogombre); d’altres, 
com és el cas dels llegums, se n’aprofita el fruit sencer o només les llavors, 
segons els casos (pèsols, faves, mongetes); d’altres, com l’all o la ceba, el bulb; 
d’altres, encara, les fulles i les tiges joves (col, coliflor, enciam, escarola, es-
pinacs, bledes), les inflorescències (carxofa), les arrels (nap, rave, pastanaga, 
bleda-rave) o els brots tendres (espàrrecs, api). Tot i que el seu valor com a 
aliments energètics sol ésser petit, són una font important de vitamines (espe-
cialment la C, bé que disminueix gradualment al cap d’un temps d’haver estat 
collides les hortalisses), de provitamines A i de minerals. Les arrels i altres 
òrgans subterranis (com els tubercles de patates i moniatos) contenen glúcids, 
i els llegums són rics en proteïnes.

Són, també, els productes més agraïts a l’hora de fer conserva. Per una 
banda es tracta d’articles de temporada, l’oferta dels quals al mercat (i per 
tant el preu) és molt variable d’una estació de l’any a una altra; resulta, doncs, 
ben factible d’adquirir-ne les quantitats necessàries per a fer conserva a bon 
preu i al seu punt just, acabats de sortir de l’hort, per a consumir-los en 

A
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conserva quan el preu o la qualitat dels que trobareu al mercat siguin menys 
satisfac toris. Per una altra banda, es tracta d’articles constantment utilitzats a 
la cuina, tant perquè se’n pot fer un plat com perquè es poden fer servir com 
a condiment o acompanyament, i va bé de tenir-ne sempre de disponibles 
encara que no en sigui el temps. I encara podríem afegir que no costa gaire a 
ningú que disposi d’un petit tros de terra i que pugui regar-lo degudament de 
conrear algunes hortalisses per a consumir-les en fresc i, si en fa prou quanti-
tat, per a conservar-ne una part.

Les hortalisses admeten quasi totes les variants de les tècniques de con-
servació; es poden conservar soles o complementades amb d’altres productes 
o, fins i tot, barrejades entre elles. Se’n fan conserves al bany maria (de molt, 
les més generalitzades), en salmorra, en sal en gra, en vinagre, en oli i per 
dessecació; fins i tot se’n fan conserves en sucre; i en el cas dels tomàquets, 
simplement pel procediment de penjar-los encara verds, en llocs secs i om-
brejats fins que maduren.
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