
La base és la farina de castanya, que no conté gluten

Es presenta un elaborat per fer 
pa a casa, apte per a celíacs

En el marc de la “Fira de la Castanya” de Viladrau, població barcelonina caracteritzada 
per un entorn natural privilegiat en el qual els arbres i especialment els castanyers són 
abundants i centenaris, s’ha presentat un producte innovador mitjançant el qual qual-
sevol persona pot elaborar pa a casa, en un període de temps molt curt i de consum 
apte fins i tot per a celíacs: la base, l’ús de farina de castanya al costat d’una fórmula 
d’ingredients equilibrada desenvolupada pel departament d’I+D del Taller Gastronò-
mic del Pa, BonBlat de Manlleu.

El pa és un aliment bàsic i sa fet bàsicament amb farina de cereals, aigua i sal. El cereal 
més utilitzat per a la seva elaboració és la farina de blat, que en la seva llavor conté 
gluten, la proteïna responsable de l’elasticitat i l’esponjosidad del pa. Algunes persones 



tenen al·lèrgia al gluten -un percentatge 
elevat d’autistes, per exemple-; però hi 
ha un segment important que en pateix 
intolerància i per això no pot menjar pa: 
l’1%  de la població espanyola és celíaca 
però fins a un 6% sofreix sensibilitat al 
gluten. Al mercat hi ha diferents produc-
tes semblants al pa, però ni ho són, ni 
el grau de satisfacció organolèptica que 
ofereixen sol ser òptim, en comparació.

Després d’una aliança entre BonBlat 
i el “Cente de Recuperació de la Cas-
tanya” de Viladrau, entitat nascuda amb 
l’objectiu de recuperar els castanyers 
protegits i oferir un producte arrelat 

a la zona des de fa segles, es va estudiar la manera com fer allò més semblat al pa 
-per sabor i textura- usant la farina de la castanya. En lloc d’elaborar un pa concret i 
comercialitzar-lo, BonBlat va fer un pas més i va realitzar un preparat de molt fàcil ús 
domèstic, requerint només l’acció de pastar (9 minuts amb un robot de cuina), deixar 
reposar i seguidament coure. Sense gluten, les masses no podrien estirar-se o ser tre-
ballades amb les infinites possibilitats que li són atribuïdes, per la qual cosa el preparat 
ja compensa aquesta mancança.

Segons Francesc Altarriba, propietari de BonBlat: “Vam acceptar de col·laborar amb el 
Centre de Recuperació de la Castanya pel repte que suposava desenvolupar un preparat 
d’aquestes característiques, que alhora no excloïa a ningú de gaudir del pa... ni de poder fer-lo 
a casa, un acte social que permet unir diferents generacions davant els fogons”. 

Mostrat en primícia a Viladrau, aquest preparat començarà a comercialitzar-se 
properament; es presentarà en còmodes boses i de cada unitat sortiran dos pans 
d’aproximadament 500 grams.

Per a més informació: 
BonBlat, Taller Gastronòmic del Pa
Tel 93 850 70 69. wwww.francescaltarriba.com 


