
 
Després de llegir el següent text, respon si les següents afirmacions són veritables (V) 
o falses (F): 

Què és el mate? 
 
Infusió feta amb les fulles del mate fetes assecar, torrades i 

capolades (tallades en trossos petits) o polvoritzades. 
 
La yerba mate (en castellà argentí) o herba mate (en català) és un arbre que 

creix a les conques dels rius Paranà, Uruguai i Paraguai, en una regió sud-

americana que abraça la zona limítrofa entre l'Argentina, el Brasil i el Paraguai. Els 

habitants originaris d'aquesta zona, els guaranís, feien servir aquest vegetal des de 

fa molts segles per les seves propietats alimentàries i guaridores. 

 

Avui dia aquesta infusió és fa servir en aquests països i també a l'Uruguai i a Xile i 

al voltant d'ella s'ha forjat una forta tradició cultural, uns costums i unes rutines 

molt arrelats en aquests països del con sud. Actualment la forma de consum és la 

infusió, que es fa de dues maneres: 

1. En forma de te, per al qual es cola l'herba i es fan servir els típics saquets de te. 

2. En forma de mate cebado, per al qual es necessita un recipient petit (també 

anomenat mate) fet de fruits naturals (com ara carbasses), de fusta o metall.  

També cal la bombilla, que és un tub de metall o de canya amb perforacions a la 

part inferior que, en submergir-la en la infusió amb l'herba, fa les funcions de 

palleta i de colador. En aquest cas, l'herba es ceba (és a dir, se serveix) amb 

aigua calenta, gairebé bullint. També hi ha la versió freda anomenada tereré. 

 

El mate és molt bon antioxidant, és diürètic i alhora un laxant natural. També té 

una poderosa activitat estimulant com a tònic, ja que conté cafeïna, per a combatre 

la fatiga mental i física, i afavoreix el treball intel·lectual. Fins i tot, resulta 

preventiu per a les càries dentals. Serveix també per a l'excés de pes i l'obesitat, ja 

que se li atribueix la propietat de disminuir la taxa de colesterol. 

 

Els tanins de l'herba actuen com a cicatritzants i astringents. Posseeix vitamina C, 

vitamines del complex B i minerals tals com el calci, el potassi i el magnesi. 
 

 V F 

1. El mate és una infusió que prové d'un arbust.   

2. El consum de mate és general a l’Amèrica del Sud.   

3. El mate ja el feien servir els antics pobladors d'aquella zona.   

4. El mate es pot prendre en forma de te o en forma de mate cebado.   

5. Per a beure el mate cebado, es fa servir un recipient i una mena de 

palla. 

  

6. El tereré es pren amb l’aigua gairebé bullint.   

7. El mate té diverses propietats, entre les quals hi ha la de fer orinar.   

8. El mate és poc recomanable a persones amb el colesterol alt.   

9. El mate és un estimulant potent.   

10. El mate és tònic, ja que conté teïna.    

11. El mate provoca càries dentals.   

12.  El mate posseeix diferents vitamines i minerals.   

 


