
 

 

La fleca 2.0 “Hacerpanencasa.com” usa la farina de castanya per fer pans 

gustosos i per a tothom, inclosos els intolerants al gluten 

Com fer pans per a celíacs, a la Festa de la 

Castanya de Viladrau 

El dissabte dia 12 d’octubre, la fleca virtual amb seu a Manlleu “Hacerpanencasa.com”, participarà en la 

Festa de l’Arribada de la Castanya que se celebrarà a la població de Viladrau. Aquesta trobada, 

organitzada per l’entitat “Castanya de Viladrau, Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera”, vol 

donar a tothom l’oportunitat de provar la primera castanya de la temporada, com a pròleg de la seva 

famosa Fira de la Castanya, que se celebrarà el darrer cap de setmana d’octubre.  

Durant tot el dia, les portes del centre “Castanya de Viladrau” romandran obertes pels visitants, els 

quals també podran comprar entrepans de botifarra fets amb el pa de castanyes que elabora 

“Hacerpanencasa.com”, o bé degustar-lo en un econòmic menú de 10 euros.  

Presentat en primícia a la Fira de la Castanya de Viladrau de l’any passat, “Hacerpanencasa.com”, 

seguint la seva política de treballar amb productes de qualitat i proximitat –un fet que li ha fet guanyar 

el segell de Responsabilitat Social Empresarial–, va elaborar un pa amb farina d’aquest fruit de tardor 

autòcton dels castanyers de la zona. Aquest producte sense gluten s’ha convertit en un dels més 

populars que comercialitza la firma. La farina de castanya, a banda de ser apte per a persones celíaques, 

és molt rica en potassi, calci, vitamina B i àcid fòlic, un fet que la converteix amb un producte òptim per 

hipertensos i gent amb problemes hepàtics.  

El pans de castanya s’elaboraran en directe durant la festa de dissabte per l’expert 

d’“Hacerpanencasa.com”, Jordi Rivas, comptant amb la col·laboració dels assistents que podran veure el 

mètode i les facilitats per fer-lo a casa seva, gràcies al treball de recerca creat per 

“Hacerpanencasa.com”. En aquesta fleca virtual hi ha un ampli catàleg de pans per a celíacs i també de 

pans convencionals, amb farines de compra on-line, acompanyades de les corresponents instruccions 

d’elaboració, essent l’única iniciativa d’aquestes característiques que actualment existeix al país. 

Més informació al 93 850 63 42 o a www.hacerpanencasa.com. 

 

http://www.hacerpanencasa.com/

