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E l pa, és un aliment apetitós, saludable i molt nu-
tritiu que ocupa un paper molt important dins la 
nostra alimentació i la nostra cultura gastronò-

mica. És un dels aliments més tradicionals del nostre 
cistell de la compra. Des de sempre ha estat bàsic 
pels pobles més antics; ja els egipcis menjaven pa i 
els grecs i romans disposaven de forns públics.  

Cal destacar que és un aliment senzill, ja que els 
seus ingredients bàsics són la farina, llevat, aigua 
i sal, si és tracta d’un pa de forn artesà no contin-
drà pràcticament cap additiu. Depenent del procés 
d’elaboració del pa, aquest contindrà més o menys 
additius, estabilitzants, espessants, greixos afe-
gits...entre d’altres elements que no són propis del 
pa. És per això que és recomanable, comprar el pa 
en un forn artesà, on l'elaborin de la manera tradi-
cional, sense afegir cap ingredient extra, consumint 
d’aquesta manera un pa molt més saludable. 

En les últimes dècades el pa, ha estat catalogat 
com un aliment poc saludable, amb alt contingut ca-
lòric i alt contingut en greixos, no apte per a diabè-
tics ni per a dietes d’aprimament…és per això que 
la societat ha disminuït el seu consum. 

Als anys 60, cada espanyol menjava 134 quilos de 
pa l'any, mentre que actualment ha disminuït a 53 
quilos l'any per persona. Espanya, és un dels països 
d’Europa que menys pa consumeix, està per sota 
d’Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Portugal, Grècia e 
Irlanda. Aquest baix consum és degut als falsos mi-
tes que s’han divulgat sobre el pa, com podrien ser: 

Per aprimar-se, només cal treure el pa 
No és cert que eliminant un aliment de la nos-

tra dieta, aconseguim el pes desitjat. Per tal d’acon-
seguir un pes adequat, s’ha de saber el motiu del 
sobrepès; una vegada diagnosticat, en mans d’un 
dietista-nutricionista, s’han de seguir unes pautes 
alimentàries individualitzades per poder aconseguir 
el pes saludable. 

Hi ha classes de pa sense colesterol 
El pa no porta colesterol, cap classe de pa. Ja que 

el colesterol només està present en aliments d'ori-
gen animal i el pa només conté ingredients d’origen 
vegetal.

Les torradetes són el més adequat per se-
guir una dieta hipocalòrica

Aquesta afirmació és falsa. Les torradetes són 
més pràctiques, agradables i còmodes de menjar, 
però no és cert que aportin menys calories que el 
pa normal, inclús de vegades les torradetes aporten 
més greixos i additius que el pa de tradicional; una 
altra diferència és que el pa té un contingut d’ai-
gua molt més elevat, per tant la densitat calòrica 
és menor. L’única avantatge dels biscotes respecte 
del pa és que pot resultar més digestives que no 
pas el pa.

El pa sense gluten no engreixa
El pa sense gluten, és addient per persones into-

lerants a aquesta proteïna que es troba en diversos 
cereals. Però no vol dir que tingui menys calories o 
menys greix. 

El pa integral, no engreixa
No és cert. El pa integral, té el mateix valor nu-

tritiu que el pa blanc. L'avantatja del pa integral 
respecte el blanc, és que porta fibres insolubles, 
que ajuden a regular el trànsit intestinal i aporten 
més micronutrients. 

La crosta del pa engreixa més que la molla
Cert. La crosta del pa aporta més energia que no 

pas la molla, degut a que a la crosta hi ha menys 
contingut d’aigua. És a dir la molla conté més aigua 
per tant aporta menys calories. 

El pa és un aliment que manca d’importància nu-
tricional i que es pot prescindir d’ell.

El pa és una important font d’hidrats de carboni, 
fibra, vitamines i minerals. Per tant, no és conveni-
ent eliminar-lo totalment de la nostra dieta. Però si 
que és important ingerir-lo en la quantitat adequada 
i en el moment del dia oportú. 

La dietista-nutricionista informa

Aperitius 

Què cal saber del pa?
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Escalivar el pebrot, la ceba i l’albergínia, 
pelar les verdures i tallar-les. 
Tallar el pa en dues meitats
Untar el tomàquet al pa, posar un rajolí d’oli 
d’oliva.
Col·locar l’escalivada sobre el pa, afegir el 
tall de formatge de cabra i les nous picades. 
Si es vol es pot posar al forn per donar-li un 
cop de calor. 

Ingredients (4 persones) 
90 gr. de pa (de la varietat que es desitgi) / 20 gr. de pebrot vermell / 20 gr de ceba  / 20 gr. de 

albergínia / 25 gr. de formatge de cabra  / 5 gr. de nous picades / ½ tomàquet madur / Oli d’oliva

En la taula següent es poden observar les diferèn-
cies nutricionals entre diferents varietats de pa. De 
varietats de pa n’hi ha de molts tipus i cada vegada 
més el forners creen noves modalitats per tal de 
treure al mercat idees originals, per poder incremen-
tar el consum de pa a la nostra societat.  El pa és un 
aliment necessari en la nostra dieta, però com tots els 

aliments, s’ha de consumir dins d’una dieta variada i 
sense excedir-nos en el seu consum. Ingerir el pa en 
els principals àpats del dia és un bon costum, sempre 
que no sigui l’aliment principal de l’àpat i que no sigui 
en quantitats molt elevades. 

Pes (gr.) 
23
23
20
23

Kcal
58
53
46
56

Prot.
19
21
2
17

Lip.
3
4
5
8

HC
118
102
148
105

Fibra
8
16
4
8

Sal
150
161
70
141

PA BLANC
PA INTEGRAL
TORRADETES
PA DE MOTLLE

Quantitat
LLesca de mig
LLesca de mig
2 unitats
Llesca mitjana

Entrepà d’escalivada 
amb formatge de cabra


