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La Fundació Basque Culinary Center descobreix Francesc Altarriba i la seva aposta pel Pannier a HOST, I Congrés de Sala i Servei 

El pa, a la conquesta del comensal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posar en boca el pa just en el moment 
adequat ofereix unes sensacions úniques 
que situen el pa i els complements al màxim 
nivell, amb la mínima inversió. 

QUÈ ÉS UN PANNIER? 

El Pannier és l’expert en pa, el professional que en coneix el punt òptim de consum i en cuida la qualitat i la presentació 

perquè arribi al comensal en les millors condicions possibles. És la persona que sap quin és el tipus de pa adequat per a 

cada moment i cada lloc i qui coordina els temps de cocció amb el servei, i assegura el moment ideal per degustar-lo. El 

Pannier és, en definitiva, l’especialista que transmet al comensal les virtuts del pa que menja i el fa gaudir del producte. Fa 

possible treure la màxima rendibilitat al pa i, alhora, provoca sensacions úniques a través del paladar de qui el menja.   

 

Francesc Altarriba, promotor d’un país amb cultura del pa, defensarà la 

figura del Pannier o especialista en el tracte i presentació d’aquest 

producte en el seu context idoni: el I Congrés de Sala i Servei, HOST. La 

Fundació Basque Culinary Center, escola organitzadora de l’esdeveniment, 

el rebrà a la seva seu a Sant Sebastià els pròxims 9 i 10 de desembre per 

conèixer de primera mà les claus per què el pa sigui un element rentable i 

modern, i doni un plus essencial en un establiment gastronòmic, sempre a 

càrrec del servei de sala, traient-lo de la cuina.  

En la majoria de restaurants, el pa no rep un ‘bon tracte’, de manera que el 

consumidor final tampoc arriba a apreciar el producte, imprescindible en 

la dieta mediterrània. Francesc Altarriba defensarà la seva progressista 

cultura del pa en la que el Pannier és un dels seus puntals; la idea de 

l’especialista en pa ha estat exportada a través d’universitats, conferències 

i fins i tot, des de que es va engendrar aquest rol professional, ha arribat a 

creuar l’Atlàntic per a sorprendre Mèxic i Llatinoamèrica, mostrant amb 

maridatges i tastets de pa tot el ‘saber fer’ del Pannier, sempre amb la 

finalitat de diferenciar-se i donar eines rentables a un sector punter com és 

el gastronòmic, avui dia. 

 

 

Què? 

El pa, com a producte de sala i, per tant, amb la 

necessitat d’un expert que sàpiga tractar-lo: El Pannier. 

Qui? 

Francesc Altarriba, consultor i expert, defensor de la 

cultura del pa i creador de la figura de l’especialista. 

 

Com? 

Amb una ponència sobre la nova perspectiva del pa a la 

sala i tallers demostratius de les possibilitats del pa en 

un establiment gastronòmic. 

 

Quan? 

El 9 i 10 de desembre, al congrés pioner ‘HOST. 

Tendències i Innovació en Sala i Servei’. 

 

On? 

A la seu de l’escola universitària Basque Culinary 

Center, a Sant Sebastià. 

 

Per què? 

Perquè per fi la gastronomia posa el focus al menjador 

del restaurant com a eix clau a més de la cuina, i en el 

punt de vista del comensal per captivar-lo. 
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El pa i les seves possibilitats a la sala 

TALLER –FRANCESC ALTARRIBA 

09.12.2014   SESSIÓ 1 – 15.00 H.   |  SESSIÓ 2 – 16.45 H.  

 

Simplement pa. Una nova perspectiva per a la sala 

PONÈNCIA –FRANCESC ALTARRIBA 

10.12.2014   09.45 H. 

 

 
 

WORLD CAFÈ 

 

El matí del 10 de desembre, 

segon dia del congrés, tindrà 

lloc un World Cafè per debatre 

assumptes importants.  

Francesc Altarriba plantejarà 

qüestions com aquestes: 

Per què als restaurants s’obre 

l’ampolla de vi davant dels 

comensals i, en canvi, no se’ls 

talla el pa a taula? 

Per què en la majoria 

d’establiments hi ha carta de 

postres, però no de pans? 

Per què se serveix un mateix 

pa per a tothom, es mengi 

amanida o entrecot? 

El Pannier juga en terreny del comensal 

La màxima premissa del revolucionari canvi que Francesc Altarriba lidera en la cultura del pa recau en 

el salt del propi pa de la cuina d’un restaurant, a la sala, per treure’n el màxim partit al menjador. 

L’expert sap perfectament que el pa no és un elaborat de cuina, sinó un producte més que l’establiment 

adquireix i que ha de passar a ser responsabilitat del personal de sala encarregat de servir i captivar el 

comensal amb el millor pa del món, pensat per a qui el menja, tan en gust com en presentació. “Hi ha una 

feina important a fer una vegada el pa surt del forn, per prestigiar-lo fins que arriba a la taula i donar-li 

valor a través de l’estètica”, explica.  

En aquesta línia doncs, Altarriba pensa que l’excel·lència en el món gastronòmic passa per tenir algú en 

l’equip de sala que estigui format en temes de pa, però no només des d’un punt de vista de l’elaboració, 

sinó sobretot des del punt de vista de la presentació i el tracte. “Cal implementar aquesta cultura del pa a 

tots els àmbits, des de les escoles de cuiners als propis hotels i restaurants, per posicionar-lo al lloc que 

mereix i que ja tenen altres complements com els licors, el cafè, els vins o fins i tot les aigües”, afegeix.  

“Tenim pans a l’altura de qualsevol cuina al més alt nivell, a què esperem a maridar-lo i presentar-lo amb 

qualsevol plat de la nostra fabulosa gastronomia?”, pregunta Altarriba. En un Estat com l’espanyol, 

referent internacional en restauració, amb cultura del bon menjar, l’expert percep una societat fins a dia 

d’avui molt poc exigent amb un producte ancestral i creu que des dels pilars de la restauració es pot fer 

molt per rellançar el paper cultural i qualitatiu del pa, un producte rendible en un negoci pel seu baix 

cost, a més d’estètic i bo a gust de pràcticament tothom, per tant amb un gran potencial que demana a 

crits ser explotat, segons Altarriba.  

 

 

ASSOCIACIÓ  

DE PANNIERs 

 

Des de la seva  fundació a l’octubre, 

és possible tenir carnet de Pannier, 

lluir l’elegant uniforme, trobar-se 

amb altres experts per compartir 

idees i vivències... 

www.elpannier.com 
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El binomi Flequer-Pannier 

Un Pannier no és un flequer, encara que tots dos formen part de la cadena del producte; un 

ho fa des del punt de vista de la producció i el Pannier, en canvi, és aquell professional que 

mostra i exposa els seus coneixements del pa en totes les seves vessants d’utilitat, de 

presentació i nutricionals del producte, en l’entorn on ha de ser consumit. És, per tant, 

l’eslavó necessari que faltava dins de la cadena professional del pa. “Tots sabem que per 

cuinar un bon filet no és necessari haver cuidat el bestiar, doncs amb el pa passa exactament 

el mateix”, explica Francesc Altarriba. La funció del ramader seria la del flequer i la del xef, 

la del Pannier. En altres paraules, la tasca del Pannier comença on acaba la del flequer. 

 

Un Pannier no es un panadero, aunque los dos formen parte de la cadena del producto; uno 

lo hace desde el punto de vistade la producción y el Pannier, en cambio, es aquel 

profesional que muestra y expone sus conocimientos del pan en todas sus vertientes de 

utilidad, de presentación y nutricionales del producto, en el entorno donde debe ser 

consumido. Es, por tanto, el eslabón necesario que faltaba dentro de la cadena profesional 

del pan.“Todos sabemos que para cocinar un buen pescado no es necesario saber pescar, 

pues con el pan pasa exactamente lo mismo”, explica Francesc Altarriba. La función del 

pescador sería la del panadero y la del chef, la del Pannier.En otras palabras, la tarea 

delPannier empieza donde termina la del panadero. 

 

 

 

 

                           EL PANNIER, REVOLUCIÓ EN 10 FRASES 

 

1. El pa és l’únic aliment que seguim consumint de la mateixa manera que fa 100 anys. 
 

2. Hi ha un pa per a cada persona i moment. 
 

3. En el tema del pa està tot per fer, començant perquè parlem del pa en genèric, mentre que 

distingim un vi jove, un criança o un reserva.  
 

4. L’única premissa de cada varietat de pa és que el seu punt de degustació s’ajusti a les 

necessitats de cada situació.  
 

5. Un pescador captura peixos, però qui aconsella un tipus de peix, com tallar-lo o cuinar-lo  

és el peixater, com un flequer elabora pa i el Pannier sap servir-lo. 
 

6. L’especialista en pa sap com tractar-lo i ensenya al consumidor com gaudir-lo. 
 

7. Un pa pot estar millor acabat de sortir del forn i, un altre, passades 24 hores, igual que un  

cava pot ser molt bo i si el serveixes a 30º C estarà dolentíssim. 
 

8. No ens ha de sorprendre parlar de Pannier en un mercat de tendències que ha creat i 

reconeix el sommelier o el mateix barista.  
 

9. Els establiments que es formen en el coneixement del pa guanyaran la partida i es veuran 

recompensats per la fidelització dels seus clients. 
 

10. El Pannier posa el segell de qualitat i distinció en restaurants, hotels, esdeveniments i 

banquets. 

 

 

Empresari, assessor, gastrònom especialitzat, 

conferenciant, teòric i docent són algunes de  

les principals facetes que marquen el currículum 

professional de Francesc Altarriba, caracteritzat 

pel seu ímpetu progressista i innovador que ha  

donat fruit, per exemple, a la primera consultoria 

especialitzada en pa i al primer i únic Taller 

Gastronòmic del Pa, BonBlat, pioner a Espanya pel 

que fa a creació i disseny de tot tipus de pans. 

http://www.francescaltarriba.com/wp-content/uploads/Pann.pdf
http://www.francescaltarriba.com/wp-content/uploads/Pann.pdf

