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A tu, Laia.

aquest és el romaní: per al record. 
Et prego, amor meu, que recordis.

Hamlet, Shakespeare
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Presentació

Presentació

no hi ha mal que per bé no vingui.

Refrany

L’ésser humà ha buscat recursos des de sempre per trobar remei a les seves 
xacres i malalties.

Però, fins fa relativament poc, la gent no disposava de les atencions de met-
ges, farmàcies i hospitals. totes les cures es feien a casa amb uns recursos fruit 
de coneixements assolits seguint el mètode d’assaig i d’error, transmesos oral-
ment generació rere generació.

així, els nostres avantpassats descobriren que la mare natura proporciona 
els suficients ingredients per obtenir solucions senzilles, pràctiques i molt as-
sequibles que ens ajuden o ens faciliten un bon restabliment de la nostra salut.

substàncies com ara l’aigua, l’oli, la sal, l’argila, la llet, les fruites, les ver-
dures, les herbes o el bicarbonat, entre d’altres, que la majoria tenim sempre a 
casa, a la cuina o al rebost, constitueixen la nostra farmaciola natural amb què 
podem elaborar remeis útils i eficaços per tractar els petits accidents domèstics 
i alleugerir xacres cròniques, a la vegada que ens pot oferir solucions pràctiques 
en la cura de la llar, del jardí, dels animals domèstics, etc.

i han estat aquests coneixements els que, amb els segles, han esdevingut, 
juntament amb els avenços científics, els fonaments de la medicina actual. Grà-
cies a aquesta medicina, disposem de vacunes, antibiòtics, tècniques quirúrgi-
ques i fàrmacs potents que ens han proporcionat una alta “qualitat de vida”. 
Però tot té el seu cantó fosc.
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La farmaciola natural

si som conscients que amb la salut no s’hi juga, estarem d’acord que a l’ho-
ra de tractar-nos ho hem de fer de forma intel·ligent. És absurd aplicar-nos 
solucions que ens aporten uns efectes secundaris pitjors que el benefici que 
busquem. s’ha abusat massa d’aquesta medicina. 

Hem de saber escoltar el nostre cos i deixar que d’entrada sigui ell qui trobi 
el millor camí per a la seva autocuració. si ell sol no pot, l’haurem de reforçar 
amb ajuda externa, però sempre respectant un equilibri. 

així doncs, amb la farmaciola natural no tan sols podem elaborar remeis, 
sinó que contribuirem a estalviar en la nostra economia domèstica, ja que ens 
estalviarem de comprar molts productes comercials i farmacèutics, i a més 
reduirem residus químics. Ens podem preparar a casa des de remeis per al 
refredat i les cremades, fins a solucions per al pugó del jardí o, fins i tot, per 
desembussar canonades.

Les nostres àvies n’eren unes expertes, potser perquè van viure un llarg pe-
ríode de restriccions, però també perquè a la seva època hi era molt present la 
transmissió oral de tots aquests remeis casolans, un tresor que amb l’arribada 
de l’aspirina es va acabar dràsticament. En homenatge a aquestes dones i en 
benefici de les generacions futures tenim el deure de recuperar-los.
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Remeis amb fruites 
i verdures
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La farmaciola natural

Fes que els teus aliments siguin la teva medecina 
i que la teva medicina sigui la teva alimentació.

Hipòcrates

Per què mengem? Per alimentar-nos? Per estar sans?
menjar ha passat de ser una acció de supervivència a un acte social. i 

dins d’aquesta evolució, la tria acurada dels aliments en funció del seu gust, 
la seva manera d’elaborar-los, l’època de l’any, els costums religiosos i un 
ventall ben extens d’altres condicionants han gestat la gastronomia de cada 
regió.

Però els aliments són clau en la nostra salut. i el fet és que, indiferent-
ment de la zona geogràfica on ens trobem, la cuina ha aprofitat les propi-
etats de cada aliment de manera sàvia. i no només la cuina, sinó que, per 
extensió, l’home s’ha beneficiat d’aquestes qualitats en tots els àmbits.

seguidament trobareu tota una relació de fruites i verdures amb un gran 
potencial, tant pel que fa a la salut i a la seva capacitat per millorar malestars 
interns i externs, com pel que fa a la cuina quan són protagonistes de plats 
senzills, sans i deliciosos.
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Remeis amb fruites i verdures

Alvocat

Fruit de l’alvocater (Persea americana) 
Castellà: aguacate 
Família: lauràcies
Parents: llorer, càmfora, canyella

Origen
L’alvocat procedeix de l’amèrica Central, principalment de la zona de mè-

xic. Els antics asteques l’anomenaven ahuacatl o aocatl, és a dir, ‘testicle’, a causa 
de la forma similar. És per això que li atribuïen propietats afrodisíaques. aquest 
vocable, en boca dels espanyols, va derivar fins a l’actual aguacate, paraula que 
compartien amb pera de las Indias per designar aquesta fruita.

més que una fruita es podria considerar una hortalissa a causa de la seva 
manca de dolçor; a més a més, s’acostuma a menjar en amanides o com a 
guarnició i, a mèxic, és l’ingredient bàsic de plats tradicionals com el popular 
guacamole.

Època de l’any 
Estiu. 

Propietats 
El gust de l’alvocat i la seva textura, similar a la mantega, són causats pels 

greixos que conté: gairebé un 70% de greixos monoinsaturats, com ara l’àcid 
oleic, propi de l’oli d’oliva, i entre un 10% i un 15% d’àcids grassos poliin-
saturats, omega-3 i vitamina E, fet que el converteix en un aliment amb un 
contingut alt d’antioxidants.

D’altra banda, conté pocs carbohidrats (manoheptulosa) que disminueixen 
la glucèmia, per això és poc dolç. també té proteïnes, que el fan ideal per a les 
dones en època d’alletament, i vitamines i minerals, com ara el potassi, que 
tonifica i reforça en èpoques d’estudi.

El remei casolà
Màscara per a pell seca. agafeu la polpa d’un alvocat madur i tritureu-la 

ben fina. Poseu-vos-la a la cara com una màscara facial i deixeu-la actuar uns 
20 minuts. La vitamina E que conté l’alvocat penetra a la pell i ajuda a refor-
çar-ne els teixits, a més d’actuar com un antioxidant natural. Després us nota-
reu la pell molt suavitzada i molt hidratada.
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La farmaciola natural

La recepta de cuina

Guacamole

Ingredients 

2 alvocats
1 pebrot verd o 1 xili (segons si voleu que piqui o no)
1 cullerada sopera de ceba picada
4 grans de coriandre
suc de llimona
1 rovell d’ou
sal
oli

Preparació

Peleu l’alvocat i tritureu la polpa fins a fer-ne crema. afegiu-hi la 
ceba picada, el pebrot, el coriandre triturat, el suc de llimona, la sal i l’oli. 

Deixeu-ho reposar tapat a la nevera. serviu-ho acompanyat amb pa-
tates fregides, torrades o nachos.
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Remeis amb fruites i verdures

Cirera

Fruit del cirerer (Prunus avium)
Castellà: cereza 
Família: rosàcies
Parents: guinda

Origen
segons Plini el Vell, el cirerer va ser introduït a Europa després que el còn-

sol romà Licini Luculus conquerís la colònia grega de Kerasus, a l’Àsia menor, 
centre productor de cireres. D’aquesta ciutat en deriva el nom i el gènere bo-
tànic, Prunus cerasus. a roma aquesta fruita esdevingué molt popular, fet que 
afavorí la seva expansió per tot l’imperi.

Època de l’any 
Estiu.

Propietats
L’alt contingut de vitamina C i bioflavonoides li concedeix la categoria 

d’aliment altament antioxidant. Les cireres contenen ferro, més quantitat com 
més fosques siguin, i vitamina C, àcid fòlic, calci, zenc, ferro i potassi.

tenen una acció antiinflamatòria, en casos de reumatisme i de gota.
són un aliment ideal en les dietes d’aprimament.

El remei casolà
Coixí antiinflamatori. agafeu pinyols de cirera i ompliu-ne un saquet de 

roba de cotó. Escalfeu-lo un minut al microones i poseu-lo damunt dels punts 
dolorosos del cos (cervicals, genolls, lumbars…). La fusta del pinyol reté molt 
bé l’escalfor i pot alleugerir-vos els dolors articulars.
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La farmaciola natural

La recepta de cuina

Batut energètic de cireres

Ingredients

250 g de cireres
4 galetes maria
300 cc de llet semidesnatada
2 cullerades de sucre o mel

Preparació

Entreteniu-vos a treure els pinyols de les cireres. Després, tritureu 
amb la batedora elèctrica les cireres amb les galetes, la llet i el sucre o la 
mel, fins que quedi un batut homogeni. 

És ideal per a després d’un esforç físic.
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Remeis amb fruites i verdures

Maduixa

Fruit de la maduixera (Fragaria vesca)
Castellà: fresa
Família: rosàcies
Parents: poma, rosa

Origen
La maduixa que es comercialitza actualment la van introduir a Europa, al 

segle xix, els colons de l’estat de Virgínia. a la vegada es van fer creuaments 
amb una varietat de maduixa xilena que van produir una maduixa molt gran i 
vistosa, però amb poc sabor. actualment, la província de Huelva és una gran 
exportadora de maduixes, però és de la comarca del maresme d’on surten les 
maduixes més saboroses, les Pájaro.

Aliment
El fruit es menja com a aliment. Les arrels tenen propietats diürètiques i 

depuratives (per al ronyó, la gota). Les fulles tenen propietats digestives i són 
bones per a problemes hepàtics i mals de coll.

Època de l’any 
Primavera.

Propietats
La maduixa conté un destacat percentatge d’hidrats de carboni en forma de 

fructosa, de glucosa i de xilitol. D’altra banda, cal considerar el seu contingut 
en fibra de cara a la millora del trànsit intestinal. 

La vitamina C que conté la maduixa la converteix en un aliment amb un 
gran poder antioxidant, a més d’afavorir l’absorció del ferro dels aliments i de 
reforçar el sistema immunològic.

És, també, un aliment diürètic, per la gran quantitat d’aigua que conté, fet 
que ajuda en els casos de càlculs, de reumatisme i d’hipertensió.

Els remeis casolans
Màscara per a la pell. tritureu maduixes amb mel.
Època de la caiguda dels cabells. Puré de maduixes amb llet de civada. 
Ventre inflat, gasos. Puré de maduixes amb iogurt de soja amb bífidus.
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La farmaciola natural

Llagues a la boca. infusió de fulles de maduixera seques. Glopegeu-la tres 
cops al dia.

La recepta de cuina

Cassoletes amb mató i maduixots

Ingredients

maduixots
sucre morè
mató
6 cassoletes petites de pasta brisa o vol-au-vent

Preparació

renteu els maduixots i traieu-ne les fulletes. aixafeu-los una mica 
sense arribar a fer-ne puré. Barregeu-los amb el mató i una mica de 
sucre. 

amb una mànega pastissera farciu les cassoletes amb la barreja. al 
damunt, poseu-hi un tros de maduixot o una maduixeta de bosc.
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