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ALGUES, LES VERDURES DEL MAR

Les algues marines s'han utilitzat com aliment des de l'antiguitat, especialment a la Xina, la península de 
Corea i al Japó. Aquest últim país ha liderat històricament la producció i exportació d'algues, que poden  
arribar a representar fins a un 25% de la dieta dels seus habitants. A Europa, el seu consum encara és tímid, 
però en els últims anys, les algues han guanyat popularitat com a producte alimentari, sigui per les seves 
propietats  nutricionals,  amb  vistes  a  una  alimentació  més  sana,  sigui  per  les  seves  possibilitats 
gastronòmiques, que poden conferir sabors, colors i textures sorprenents a diversos plats. La seva fama és 
merescuda: tenen alta concentració de minerals, vitamines i proteïnes. A casa nostra, tenim la sort de poder 
gaudir  d'aquests  beneficis  sense deixar  de consumir  productes ecològics i  de proximitat:  Galicia  s'està  
convertint  en  una  potencia  en  el  món de les  algues  i  produeix  el  volum necessari  per  l'alimentació  a  
Espanya. En aquest sentit, destaquen les empreses Porto Muiños i Algamar.

Propietats i beneficis

El Laboratorio de Algas Marinas de la Universidade de A Coruña ha catalogat a la costa gallega més d'un 
centenar d'espècies que es poden utilitzar a la cuina. A partir de les seves investigacions, descriuen les 
algues com: baixes en calories, riques en iode, i amb el doble de calci que la llet de vaca i més ferro que les  
llenties. Entre els vegetals, tenen el més alt contingut en sals minerals i oligo-elements; són un aminoàcid 
proteic, la única font vegetal de vitamina B12 i l’eina més eficaç contra l'envelliment cel·lular. La llum solar és 
la  seva font  d'energia  i  absorbeix  tots  els  seus nutrients  del  mar.  Les algues també són considerades 
alcalinitzants, i per tant, tenen un potencial efecte anti-inflamatori. En la seva composició mineral, destaquen 
micronutrients com el sodi, clor, potassi, fòsfor, magnesi i ferro. A més, aporten una quantitat important de 
fibra que contribueix a disminuir el colesterol sanguini i facilitar el trànsit intestinal.

Més enllà del sushi

Tot i que creixin a la costa atlàntica, algunes algues han mantingut el seu nom asiàtic: nori, kombu, wakame,  
agar-agar. Normalment es troben de forma deshidratada i envasada, a la venda en herbolaris i botigues de 
dietètica o de productes ecològics. Com encara són relativament desconegudes, hi ha molts dubtes sobre 
com introduir-les a l'alimentació.  La millor forma de consumir-les és en petites quantitats i  en una 
varietat de preparacions. El consum de 10g d'algues per dia ens proporciona una aportació suficient de 
minerals i vitamines, però introduir-les a la dieta un parell de cops per setmana ja és un bon començament. 
Per al seu consum, cal hidratar-les primer, augmentant considerablement el seu pes i volum. Si la recepta  
porta molta aigua, com un estofat o una sopa, les incorporem directament a l’olla, ja que així s'hidrataran i  
es faran durant la cocció del plat. De la mateixa manera que amb les verdures terrestres, les algues també  
tenen les  seves característiques individuals  de textura  i  sabor,  i  poden anar  millor  per  a  uns tipus de 
preparació que d'altres. Podeu consultar un quadre amb informació detallada al final de l'article. Us avancem 
però algunes idees:

·Kombu – S'afegeix un tros a la cocció de llegums i cereals: a més de donar gust, també els estova i els fa 
més digeribles.

·Nori  –  Les seves fulles són l'embolcall del famós  sushi. També es poden torrar en una paella, triturar i 
escampar els flocs o en pols sobre amanides o sopes.

·Dulse – De gust suau i delicat, es pot utilitzar directament (sense hidratar) en sopes i brous.

·Wakame – Ideal per a sopes, brous, missoshiro, arròs o també hidratades en amanides.
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·Agar-agar – Es fa servir com a espessant i gelificant, per substituir la gelatina que és d'origen animal.

Super-aliments

Espirulina: A més de vitamines i minerals, aquesta micro-alga té la més alta concentració de proteïnes de 
tots els aliments. Les seves fibres solubles tenen efecte saciant, una propietat que pot ajudar en les dietes 
per perdre pes.

Chlorella:  També conté gran quantitat  de proteïnes,  vitamina B12, zinc,  ferro,  clorofil·la  i  àcids greixos 
essencials. Reforça el sistema immunològic i té un alt poder desintoxicant. Es poden trobar en pols, extracte 
o càpsules.

Camí del mig

Els beneficis de les algues són innumerables. Tot i així, hem de ser prudents en casos d'hipertensió arterial i  
hipertiroïdisme, degut als nivells de sodi i iode, respectivament. És recomanable consultar a un professional  
sobre les dosis recomanades en aquests casos.

Com introduir algues als teus plats de forma senzilla i saborosa

Preparació  d’una  barreja  d'algues  en  pols  amb sal  i  herbes.  Torrar  en una  paella  per  separat  trossos 
d'algues  kombu  i  nori  (o només  nori) sense que es cremin. Un cop fredes, triturar-les. Afegir sal marina 
prima, i herbes en pols, com ara farigola. Opcionalment, llavors de sèsam, guindilla, pell de llimona (ratllada i 
deshidratada) -les possibilitats són moltes-. Barrejar tots els ingredients en un morter. Guardar la barreja en 
un recipient de vidre hermètic. Escampar sobre amanides, sopes, arrossos, etc.

Ellen Lima

Conciencia corporal y Alimentación sana

Quadre complet sobre la preparació i propietats de les algues     (cortesia d'Algamar – www.algamar.com)
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