
Hostaleria ~ Servei en esdeveniments

• Maridatges
• Tast de pans
• Presència en actes socials i/o esdeveniments 
 gastronòmics i càterings
  ~Inclou la selecció del producte, el disseny de la
  presentació i la cocció
  ~Existeixen 3 serveis diferents segons acte

• Mostres gastronòmiques
  ~Presència del Pannier tractant producte 
  propi o aportat per l’establiment
  ~Cost en funció del percentatge consumit

• La Setmana del Pannier en hotels i restaurants
  ~Servei esmorzar
  ~Servei dinar o sopar

Hostaleria ~ Formació

• Formació Pannier teòrica i pràctica en el local de 
restauració amb sistema Spaipa

• Formació Pannier cafeteries i/o restaurants
  ~Servei extern de supervisió periòdica
   
• Formació Pannier hotels: Optimitzar el bufet d’esmorzar 
mitjançant la professionalització del personal 
  

  Tots els cursos són bonificables com a formació a la Seguretat Social
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Més serveis Pannier

• A fleques
 ~Formació de l’equip
de vendes
 ~Fer tasts amb els seus
productes per a clients

• A escoles de cuina
 ~Xerrades 
 ~Curs en petit format
(12/16 hores)
 ~Seminaris per a antics
alumnes

Amb la col.laboració de Torre Simon de Tona

El Pannier és el professional que sap què fer amb el pa, que en coneix el 
tipus òptim que cal consumir segons el moment i el lloc. És el que transmet al 
comensal les virtuts del producte que menja, i n’hi fa gaudir i li troba l’equilibri. 
És el que aplica el disseny de la presentació a la taula i coordina els temps de 
cocció i servei assegurant el plaer en el moment de la seva degustació. I és 
també qui dóna el valor afegit que el client busca quan va a un establiment 
gastronòmic, un plus que el propietari pot cobrar perquè és reconegut i valorat.

El Pannier, en resum, té un rol molt important en la restauració, i ajuda a 
potenciar l’equip de sala.

Amb un Pannier, un local gastronòmic pot veure com incrementa les seves 
vendes i fidelitza al client, oferint el pa com un producte de gran valor afegit, 
amb el mínim cost. Amb el Pannier el pa passa a ser, a l’establiment, un article 
de màxima qualitat. No hi ha cap altre producte amb el qual es pot aconseguir 
tant, amb tan poc... I aquesta rendibilitat depèn únicament del Pannier. 
 

El Sommelier, un 
expert rere d’un 
bon vi

El barista, un 
geni rere d’un 
bon cafè

El Pannier, 
un mestre 
rere d’un 
bon pan 

La distinció


