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GINGEBRE, EL GERMÀ DE LA CÚRCUMA

Però qui fa de germà petit i qui de germà gran?

El  gingebre,  aliment  ara  ja  comú a  les  nostres  fruiteries  i  mercats,  s'ha  utilitzat  com a 

condiment alimentari i com a medicina des de l’antiguitat. És un remei molt útil utilitzat 

tradicionalment en la farmacopea xinesa i ayurveda i una alternativa a la cúrcuma que no li 

té res a envejar. Té un paper fonamental dins la gastronomia asiàtica, africana i del Carib ja 

que és part integrant del curri indi, del  Ras  el  Hanout  àrab i acompanyant incondicional 

del   sushi   i  sashimi  japonesos  en  forma  de  marinat.  En  medicina  xinesa  té  una  certa 

versatilitat pel què fa a la forma de presentació de l’aliment, però bàsicament dóna lloc a dos 

fàrmacs de naturalesa i accions lleugerament diferents: el gingebre fresc, Shen Jiang, i el 

gingebre sec,  Gan  Jiang.  També es diferencia el  gingebre jove,  “suau” i  de gust  menys 

picant, del madur, amb la pell més formada i de gust i aroma suau, àcida i picant) (1)

Origen i història

Sota  el  nom  científic  Zingiber  officinale 

Roscoe,  s’amaga una de les varietats més 

conegudes i utilitzades del gingebre. És una 

arrel originària del sud-est asiàtic conreada 

des de 3.000 anys, però que a dia d’avui es 

cultiva  a  gairebé  totes  les  regions  càlides 

del  món:  Àsia,  Austràlia,  Àfrica  i  a 

Amèrica Central i del Sud. Es calcula que 

actualment es produeixen més de 100.000 

tones de gingebre a l'any, dels quals el 80% 

prové de la Xina (2).

La seva etimologia es troba al sancrist amb el significat de cos (vera) en forma de banya 

(sringa). Va arribar a Pèrsia al segle V a.C. i no va ser fins el segle I que els fenicis el van 
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portar per tot  el  Mediterrani.  Al segle II  s’importava a Alexandria ja que era la segona 

espècia preferida dels romans després del pebre. Durant el segle IX el gingebre va arribar a 

Alemanya i a França i, posteriorment, a Anglaterra, on a partir del segle XI ja va ser molt 

conegut  degut  a  les  begudes sense alcohol  que es  feien a  partir  d’aquesta  arrel  com la 

Ginger Ale, cervesa o te de gingebre per alleujar l’estómac. Els portuguesos el van difondre 

per Àfrica i  els espanyols per les Antilles.  Actualment,  el  gingebre considerat de millor 

qualitat és el que ve de Jamaica. 

Les cultures de l’Índia i la Xina l’han utilitzat durant mil·lennis com un calmant digestiu. 

La  medicina  xinesa  considera  el  gingebre  com  menjar  picant  (yang)  que  equilibra  i 

contrarresta el menjar fred (ying) per a tal de crear harmonia digestiva; i els romans i els 

grecs també el feien servir amb aquest fi.

Botànica i composició nutricional

És una planta herbàcia, perenne i reptant d’uns 60 a 120 cm d’altura amb unes fulles de 15 a 

30 cm de longitud i unes fulles verdoses amb taques porpres disposades en espigues radicals 

fins a 7 cm de llarg. La part que s’utilitza, però, és l’arrel  o rizoma  que té una forma 

semblant a la dels dits d’una mà per fora de color cendrós beige de pell i per dintre d’un to 

blanc groquenc (3).

Entre els components del gingebre trobem:

• Carbohidrats: com a constituent principal es troba el midó fins a un 50%.

• Lípids: àcids grassos lliures, triglicèrids, lecitines, gingerglicolípids A, B i C, etc.

• Aminoàcids: arginina, leucina, isoleucina, serina, treonina.

• Vitamines: especialment niacina i vitamina A.

• Minerals

• Olis  essencials  (0,3-33%):  predominen  els  hidrocarburs,  a  més  a  més  podem trobar 

zingiberol, zingiberenol (responsable de la seva olor), α-curcumè, alcohols i aldehids, etc.
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• Oleorresina (5-8%): encarregada de donar el gust picant ja que conté compostos fenòlics 

com el gingerol (0,6-1,4%), shogaol i zingerona.

El rizoma assecat i mòlt, té un gust picant pungent i d’olor aromàtica característica; un cop 

sec és el doble de picant que el fresc ja que el procés de dessecat permet la descomposició 

dels  gingerols.  Les  substàncies  picants  són  els  gingerols  i  shogaols.  Es  tracta 

de fenilalcanones o fenilalcanonoles no volàtils amb cadenes de diferents longituds, sent els 

més importants el (6)-gingerol i el (6)-sogaol. 

Els sogaols s'originen per deshidratació dels gingerols durant el dessecat dels rizomes, raó 

per la qual  el  seu contingut augmenta en el  gingebre emmagatzemat.  Existeix una gran 

variabilitat en el contingut de principis actius de la droga depenent entre altres coses, de 

l'espècie utilitzada, de les condicions climàtiques, moment de recol·lecció o procediment 

d’extracció (1).

Per cada 100 g de gingebre hi ha 61 calories repartides de la següent manera: 

• Proteïnes: 2,5 grams

• Greixos totals: 0,8g

• Hidrats de carboni: 11g

• Aigua: 81,5g

• Sodi: 34mg

• Potassi 910mg

• Fòsfor 140mg

• Magnesi 130mg

• Ferro 17mg (4)
�3



Laia Solà

Propietats i efectes desitjats

El rizoma del gingebre compta amb substàncies quimiques (que treballen a nivell d’intestins 

sobretot i també tenen activitat en cervell i el sistema nerviós) que poden ajudar reduir o 

evitar les nàusees i la inflamació. Té un poder absortiu més alt que la cúrcuma, així que 

resulta molt interessant fer-lo servir com a susbtitut d’aquesta ja que de l’arrel taronja de 

més renom es perd un 90% del seu principi actiu per les femtes i només un 10% entra a 

sang. Per altra banda, a la cuina la cúrcuma és anecdòtica mentres que el gingebre té una 

altra concentració de principi actiu amb major capacitat de ser absorbit.  És comú trobar 

comprimits de gingebre combinats amb la piperina del pebre negre ja que creen sinèrgies i 

augmenten al màxim la capacitat de l’organisme per assimilar-ne les propietats.

Durant milers d'anys el gingebre ha sigut conegut com la medicina universal pels ancestres 

i cultures orientals de la Xina i l’Índia. Ja s’incloïa en alimentació dels mariners per tal 

d’evitar els marejos a alta mar i ajudar a combatre l’escorbut. Actualment encara es fa 

prescriu per prevenir els marejos i vòmits en viatges o desplaçaments; és un susbtitut molt 

interessant de la Biodramina però sense els seus efectes secundaris. Es recomana prendre 

entre 1-2g de la droga mitja hora abans del viatge per adults, 750g per adolescents i gent 

gran o 200-250g per infants de 6 a 12 anys. També està recomanat per evitar els vòmits en 

casos de pacients sotmesos a quimioteràpia, infants amb diarrees aguda o embarassades amb 

sintomatologia de nàusees i marejos (5) . 

A part d’hemètica, aquesta arrel és una herba medicinal feta servir com a tònic digestiu. 

L'efecte  favorable  que exerceix  en la  digestió  es  produeix  ja  que actuar  sobre  diversos 

nivells.  En primer lloc,  estimula la producció dels sucs gàstrics a més a més relaxar el 

múscul  llis  gastrointestinal,  eliminant  possibles espasmes i  afavoreint  les  secrecions.  En 

relaxar el càrdias, produeix un efecte carminatiu i colagog gràcies a la relaxació de l'esfínter 

d’Oddi.  La seva activitat  colagoga,  colerètica i  hepatoprotectora,  així  com el  seu efecte 

diürètic, s'han observat en estudis de rates i conillet d’Índies (7). 
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És  brillant  en  casos  dispèpsia  (malestar  i  pesadesa  estomacal,  sobretot  després  de  les 

ingestes)  ja  que apaivaga i  alleuja  els  símptomes d'inflamació,  acidesa i  flatulència  que 

sovint comporta. Igualment el seu poder antibacterià resulta eficaç en prevenir nombrosos 

problemes intestinals que es produeixen degut a alteracions de la microbiota intestinal. Per 

el mateix motiu resulta beneficiós a l’hora de prevenir la formació d'úlceres ja que és capaç 

d’eliminar el micrrorganisme i les secrecions d'amoníac que genera que, juntament amb els 

sucs gàstrics, són les responsables de la creació de moltes úlceres, especialment la del duodè 

o  d'altres  com en  casos  de  gastritis.  La  seva  composició  antibacteriana  i  la  seva  poca 

tolerància  envers  microorganismes  intestinals  permeten  que  tingui  una  acció  protectora 

davant  microorganismes que alterats  tenen un efecte  perjudicial,  com l'Escherichia  coli, 

responsable de moltes diarrees de les infantils i gastroenteritis.

La medicina hindú també l'utilitzava per curar malalties musculars i reumàtiques. En un 

assaig realitzat posteriorment sobre cultius de cèl·lules sinovials procedents de fluid sinovial 

o membrana sinovial de pacients amb artrosis,  artritis  reumatoide o subjectes sans,  s’ha 

comprovat  que  un  extracte  de  gingebre  associat  amb  l'extracte  d'una 

altra  zingiberàcia   (Alpinia  galanga),  redueix  la  producció  de  citocines  proinflamatòries 

(IL-1   i   IL-6)   de  manera  semblant  a  comho  fa  la   betametasona,  un  potent 

antiinflamatori esteroídic del grup dels glucocorticoids.

Al gingebre se'l coneix sobretot per contenir propietats antiinflamatòries i analgèsiques. 

L'activitat antiinflamatòria s'ha comprovat mitjançant assajos in vitro i in vivo, així com en 

algun estudi clínic, tant per a diversos extractes de gingebre com per a alguns components 

aïllats.  Els  gingerols,   sogaols   i  diarilheptanoids   semblen  ser  els  responsables  d'aquesta 

activitat  i  el  seu  nivell  d’eficàcia  és  associat  amb  la  longitud  de  la  cadena  d'aquests 

compostos; encara que tal i com passa amb altres productes vegetals, un extracte de la droga 

posseeix major activitat que els components aïllats. En casos d’inflamació és recomanable 

prendre fins a 3 comprimits de 180 g/dia acompanyats amb un àpat amb greix per potenciar 

l’absorció i deixar de consumir-lo un cop estigui superada la inflamació (6).  
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En ratolins s'ha comprovat l'efecte analgèsic i antiinflamatori d'un extracte etanòlic i d'un 

dels seus principals components, el 6-gingerol. I tant en rates com en ratolins s’ha observat 

l'efecte analgèsic en un model experimental d'artritis induïda i de gota en ratolí demostrant 

que l’activitat antiinflamatòria que poseeix el 6-gingerol. Hi ha autors que opinen que a més 

a més de tenir un paper clau en processos d'artrosis i artritis, el gingebre és un agent nou a 

tenir  en compte,  per  al  tractament  de la  malaltia  intestinal  inflamatòria  i  en la  malaltia 

celíaca,  en  les  quals  intervenen  significativament  la   IL-1β   i  la  PGE2  o  en  la  malaltia 

autoimmune de l'oïda interna (1).

També té un potent efecte antioxidant i termogènic.que ajuda a les persones que desitgen 

eliminar greixos corporals, ja que al produir un augment de la temperatura del cos incita a 

una acceleració del metabolisme. A més a més, les seves característiques antioxidants s’han 

fet servir per dissoldre trombes de les artèries i disminuir els paràmetres de colesterol en 

sang ja que és qualificat de posseir un índex inhibidor-radical lliure molt més gran que els 

antioxidants comercials com BHA i BHT. 

Per últim, entre molts dels altres efectes beneificiosos per l’organisme que té aquesta arrel, 

comentar el seu poder antitossiu i expectorant utilitzat tradicionalment en el tractament 

d’alteracions respiratòries com bronquitis agudes o cròniques, malaltia pulmonar obstructiva 

crònica, etc. i tant útil per aplicar com a preventiu d’encostipats, refredats o grips. 
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Precaucions i efectes adversos

El gingebre és una droga bastant segura tal i com demostren els assajos de toxicitat que 

s’han efectuat i com pot deduir-se per la seva utilització en l’alimentació des de fa molts 

segles.  Els  assajos  clínics  tampoc  assenyalen  efectes  adversos  onsiderablement  greus  o 

perillosos,  únicament  molèsties  gàstriques  lleus,  mal  de  cap  i  somnolència.  De  totes 

maneres, és important d'extremar les precaucions en els següents casos: 

- Trastorns de la coagulació. A causa del seu efecte antiagregant plaquetari, s'ha d'usar 

amb precaució en pacients amb anticoagulants orals i heparina perquè pot potenciar els 

seus efectes i provocar hemorràgies internes.

- Temperatura corporal alta. Com que tendeix a provocar l'augment de la temperatura 

corporal,  pot  agreujar  les  molèsties  en persones que pateixen de fogots  derivat  de la 

menopausa, igual que és desaconsellable per a persones que estiguin amb febre alta.

- Colelitiasis. A causa del seu efecte colagog i colerètic es poden produir còlics biliars.  Fer 

ús amb cautela davant el tractament de la colelitiasis.

- Diabetis. A causa de la seva activitat hipoglucèmica pot interferir amb els efectes dels 

antidiabètics  i  causar  baixades  de  glucosa  sobtades.  Imprescindible  consultar-ho  amb 

l’especialista.

- Embaràs.  Hi  ha certa  controvèrsia  respecte.  Alguns estudis  diuen que el  consum de 

gingebre pot tenir efectes en les hormónes sexuals del fetus mentres que altres diuen que 

és segura la dosis d’1g/24h ja que no han aparegut danys perjudicials ni en la mare ni en 

el fill. Es per això que desaconsellen dosis superiors a causa del seu efecte antiagregant i 

es recomana consultar amb l’especialista per valorar el context i la seguretat en cada cas. 

- Lactància. Es recomana precaució perquè no hi ha estudis i dades clares al respecte.
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Conclusions

Llavors en què quedem, que el gingebre és el germà petit o el germà gran?

Doncs això dependrà de cadascú, però després de veure l’arsenal de propietats, beneficis i 

pocs efecets adversos jo ho tindria clar.  Especialment per la major capacitat  absortiva i 

també possibilitat  d’utilitzar l’arrel  fresca com aliment.  Com ja hem vist  abans,  la seva 

cabuda a la cuina és molt ben rebuda ja que a part de tenir un gust més amable que la 

cúrcuma (en cas de prendre’s fresc), també és una forma de medicina ingerida degut a la 

potència dels seus principis actius. L’antiinflamatori per excel·lència, però encara una mica 

ocult a ulls occidentals i de la medicina convencional; fem-li lloc, donem-li espai i estiguem 

tots més sans. 
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