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Gastronomia

 La camamilla
La camamilla és una planta bianual de la família de 
les compostes, abundant a casa nostra. S'empra en 
infusions  per  les  seves  propietats  medicinals. 
Posseeix unes flors molt clares i dobles d'un perfum 
molt intens. 

Com és la planta?

La  tija  és  més  o  menys  prostrada,  llenyosa, 
ascendent  o  erecta  i  ramificada.  Té  un  tall 
transversal,  arrodonit  i  buit  a  l'interior,  a  la 
superfície del qual apareixen molts pèls, cosa que li 
dóna un color verdós blanquinós 

Les  fulles són  retallades  petites   i  dividides  en 
lacínies linears. Són velloses, de contorn el·líptic i 
oblong, de 2 a 4 cm de longitud i planes amb no 
més  de  10  parells  de  segments  primaris.  Són  de 
color verd clar per l'anvers i grisenc pel revers.

El  fruit és  un  aqueni  molt  petit  lleugerament 
comprimit d'entre 1 i 1,5 mm de llarg, amb 3 tires 
a  la  cara  interna  i  de  color  marró  clar,  amb la 
superfície  llisa.  Els  manca  el  vil·la.  També  es 
podria donar que les flors del disc o les del radi no 
hi fossin. 

Les  flors del  disc  són  grogues, 
tubulars,  amb  la  base 
eixamplada cobrint l'àpex.   

Com podem prendre-la?

• Infusió de flors: Una cullerada de té per 
cada tassa d'aigua. 

• Tintura: De 1 a 30 gotes. Per a ús extern es 
posen dues cullerades per tassa. 

• Tintura mare: 30 gotes tres vegades al dia 
• Extracte fluid: Una cullera de cafè per 

tassa d'aigua. 
• Tisana antiespasmòdica: Barrejar a parts 

iguals camamilla, valeriana, melissa i 
menta. 

• Oli de camamilla: Extracte fluid, 20g; oli 
d'oliva, 80g. 

Utilització medicinal:
Usos aprovats per la Comissió E del Ministeri de 
Sanitat alemany:

• Dispèpsies. 
• Tos improductiva. 
• Bronquitis. 
• Refredat comú. 
• Febre. 
• Dermatitis. 
• Conjuntivitis. 
• Lesions cutànies. 
• Cremades. 
• Estomatitis. 
• Faringitis.                                       

Mousse de camamilla:
Ingredients: (per a 6 persones):

✔ 3 rovells
✔ un pols de sal
✔ 15 cullerades de gelatina en pols
✔ 60 ml d'aigua freda
✔ 75 g de sucre
✔ 1/4  de  tassa  de  fulles  de  camamilla 

triturades
✔ 1 cullerada d'essència de vainilla
✔ 250 ml de nata líquida

En el vas de la batedora, es baten els rovells amb 
un  pols  de  sal  fins  que  siguin  blanquinosos  i 
augmentin de volum. En un bol petit, s'hidrata la 
gelatina amb 2 cullerades grans d'aigua freda (30 
ml).
En  un  cassó,  es  barreja  el  sucre,  les  fulles  de 
camamilla i 30 ml d'aigua. Es cobreix i s'escalfa a 
foc alt fins que bulli. Quan el xarop bulli, es retira 
la tapa i es continua escalfant fins que la mescla 
arribi a 114ºC (238ºF). Tot seguit es cola.
A continuació, s'aboca el xarop colat als rovells. Per 
fer-ho, s'ha de fer a poc a poc tot formant un rajolí 
continu, tot batent sense parar.
Es desfà la gelatina al microones durant 10 segons 
(o fins que es dissolgui) i s'afegeix a la mescla dels 
rovells.
En un bol a part, es munta la nata juntament amb 
una  cullerada  d'essència  de  vainilla.   Es  barreja 
amb compte la  nata i  la mescla  dels rovells,  tot 
remenant suaument de baix cap a dalt. Per muntar 
els gotets, amb l'ajuda d'una màniga pastissera, es 
va  alternant una capa de crema de llimona amb 
una  de  mousse  de  camamilla.   Es  reserven  a  la 
nevera fins al moment de servir.
Bon profit!
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