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EN QUÈ LA  
TRADICIÓ MANA 

Els panellets van néixer com un dolç d’alta aportació calòrica per poder portar  
amb més comoditat les llargues nits de vetlla que es feien per Tots Sants

Ni patata ni 
moniato. La 
base d’un 
panellet és un 

massapà fet amb farina 
d’ametlla, sucre i clara 
d’ou. Així de contundent 
es mostra el mestre 
flequer Xavier Barriga, 
ànima dels forns Turris. 
“El panellet és massapà, 
tot i que puc entendre 
que quan els fem a casa 
substituïm part de la 
farina d’ametlla per 
patata o moniato per 
abaratir costos, perquè és 
cert que l’ametlla va cara. 
Però no sé si estaríem 
parlant pròpiament de 
panellets si no seguim la 
recepta tradicional”.  

Els panellets formen 
part de la gastronomia 
catalana tradicional com 
a postres típiques de la 
diada de Tots Sants, 
quan comparteixen pro-
tagonisme amb les casta-
nyes, els moniatos i el vi 
dolç. Són uns dolços 
molt calòrics, d’origen 
sacramental i que els 
catalans posem a taula l’1 
de novembre des del 
segle XVIII. 

Primera matèria 
El panellet més clàssic i 
demanat és el de 
pinyons. Tot i que la 
pastisseria es presta a 
constants innovacions, el 
cert és que amb els 
panellets la tradició 
mana. Xavier Barriga 
reconeix: “Tot i que els 
de pinyons són els més 
cars, continuen sent els 
que la gent ens demana. 
Per això innovem poc pel 
que fa a panellets”.  

La base, com dèiem, 
un bon massapà, que ells 
fan “amb primeres matè-
ries d’alta qualitat, com 
l’ametlla marcona crua 
–diu el forner de Turris–. 
És pura i això es nota. El 
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mateix passa amb els 
pinyons. Parlem de 
pinyons de Castella, un 
pinyó net, sa i de prime-
ríssima qualitat. Té un 
cost superior però és 
molt més bo que el pinyó 
que ens pot arribar de la 
Xina”. 

Varietat 
El procés d’elaboració es 
fa a partir d’una base de 
massapà que demana que 
per cada quilo de farina 
d’ametlles hi afegim un 
quilo de sucre (llustre, 
precisa Xavier Barriga) i 
clara d’ou. Amb els tres 
ingredients es farà una 
massa en forma de 
cilindre que caldrà deixar 
en repòs durant 24/48 
hores per homogeneïtzar 
bé la barreja.  

A partir d’aquí hi pot 
haver certa llibertat per 

crear formes i gustos. A 
partir del massapà base 
s’elaboren principal-
ment panellets de 
pinyons, ametlles, coco, 
avellanes, taronja, lli-
mona, cafè, maduixa i 
marron glacé.  

Menys calories? 
La lluita per aconseguir 
mantenir la bàscula a 
ratlla i alhora portar una 
dieta més sana fa que 
molts productes 
tradicionals es vagin 
reinventant per 
aconseguir que siguin 
menys calòrics. Amb els 
panellets no és feina 
fàcil, ja que la seva 
composició en fruita seca 
i sucre ja els defineixen 
com un aliment molt 
energètic.  

Alguns pastissers han 
començat a experimen-

tar amb l’opció de substi-
tuir el sucre per estèvia, 
un edulcorant natural 
que fa que aquests pane-
llets siguin al voltant 
d’un 30% menys calòrics 
que els fets amb la 
recepta tradicional. Una 
bona opció per poder 
gaudir d’aquests dolços, 
per exemple, per a aque-
lles persones que hagin 
de controlar els nivells 
de sucre a la sang, com és 
el cas dels diabètics.  

Ara bé, aquesta no és 
una aposta que acabi de 
convèncer a tothom. 
Xavier Barriga afirma 
que no hi ha maneres de 
fer-los menys calòrics, 
per l’alt contingut en 
fruita seca i sucre que 
tenen: “M’imagino que 
hauríem d’anar a un 
panellet amb un substi-
tutiu del sucre, tot i que 

el resultat no seria el 
mateix. El que està clar 
és que no podem variar 
les proporcions de sucre, 
reduint-ne la quantitat, 
perquè això faria que ens 
variés moltíssim la tex-
tura. Perdríem aquesta 
textura melosa que 
aconseguim amb la bar-
reja original i que fa que 
el panellet se’ns desfaci a 
la boca i sigui tan agrada-
ble al paladar”. 

Per golejada 
La dietista-nutricionista 
Lara Lombarte, autora 
del blog El otro lado del 
plato, recomana un 
consum moderat de 
panellets, pel seu elevat 
contingut calòric. Tot i 
això, i traslladant la 
rivalitat entra la 
castanyada i Halloween 
al terreny nutricional, 
aposta clarament per la 
nostra festa tradicional. 
De les castanyes en 
destaca: “És la fruita 
seca amb menys greix i 
el poc que té és bo. 
Conté potassi, magnesi i 
coure, a més de vitamina 
C i alguna del grup B”.  

Pel que fa als monia-
tos explica que “són un 
tubercle ric en sucres 
complexos i que ens 
aporten vitamines A, C i 
alguna del grup B, a més 
de contenir molts mine-
rals”. Pel que fa als pane-
llets, continua Lom-
barte, “tot i ser bastant 
calòrics tenen la seva 
part bona, perquè la base 
són ametlles crues, però 
cal prendre’n amb mode-
ració”.  

Per contra, sobre les 
tradicions alimentàries 
vinculades a Halloween, 
Lombarte alerta: “Els 
caramels només són 
sucre d’absorció ràpida, 
sense cap nutrient a des-
tacar. Per la seva banda, 
les xocolatines perden 
part de les propietats 
bones que té la xocolata 
per ella mateixa i es con-
verteixen en un conjunt 
de greixos saturats, 
sucres simples i conser-
vants amb una quantitat 
excessiva de calories”. 
Així doncs, 3 a 0 per la 
castanyada.

LES VETLLES  
AMB CAMPANERS 
  
L’origen dels 
panellets, els 
moniatos i el vi dolç 
no és clar, però la 
versió majoritària 
apunta a un reforç 
per anar aguantant 
les vetlles de Tots 
Sants a les esglésies. 
També es diu que 
veïns i feligresos els 
portaven també per 
als campaners, ja que 
tocaven a morts tota 
la nit perquè ningú no 
es descuidés de 
pregar per les ànimes.
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Gaudir de les tradicions gastronòmiques 

quan es té alguna al·lèrgia o intolerància 
alimentària pot ser tot un maldecap. En 

el cas dels panellets s’agreuja perquè 
estan fets amb productes que no poden 

consumir moltes persones: fruita seca i 
ou, per exemple. Durant molt temps això 

ha fet que les persones amb intolerància 
a algun d’aquests aliments hagin hagut 

de resignar-se a no tastar-los, però ara 
hi ha opcions per no renunciar a la 

tradició.  
A la botiga Jo també sóc al·lèrgic, a 

Barcelona (www.jotambesocallergic.cat), 
proposen panellets sense gluten, sense 

ou, sense llet, sense fruita seca i sense 
lactosa. Tot un joc de malabars. La 

responsable de la botiga, Núria Canturri, 
explica com ho aconsegueixen: “Partim de 

la base que els panellets no porten gluten 
perquè els seus ingredients no en porten, 

tot i que nosaltres garantim al 100% que 

no estiguin contaminats, ja que els fem en 
un obrador que no ha estat en contacte 

amb productes amb gluten. El mateix 
passa amb la llet, garantim que no n’hi 

haurà traces. Pel que fa a l’ou, evitem 
pintar-los. La part més complicada és 

l’al·lèrgia a la fruita seca. En aquest cas, 
s’ha aconseguit fer un succedani que 

s’assembla a un panellet en què l’ametlla 
s’ha substituït per moniato, que es barreja 

amb una farina de galeta i el sucre”. 
Evidentment no és un panellet 

tradicional i Canturri reconeix: “En certa 
manera és un premi de consolació, 

perquè a la vista semblen panellets. I 
penseu que són productes que la gent 

ens agraeix molt, com passa amb les 
mones de Pasqua o els torrons, perquè 

així poden gaudir de la festa com 
tothom, especialment la canalla”. 

Panellets

Amb l’arribada de cada nova estació, als 
forns Turris sorprenen els seus clients 

amb un nou pa de temporada. Des de fa 
uns dies s’hi pot trobar la proposta de pa 

per a la tardor. “Com tots aquests pans 
especials que proposem –explica Xavier 

Barriga, mestre flequer–, és un pa molt 
equilibrat nutricionalment. Canviem 

l’aigua per gerds, i això li dóna un perfum i 
un gust fresc que resulten molt 

interessants. Porta poma, figa i avellana i 
està fet amb una massa mare de farina 

integral i sèsam”. 
Aquesta combinació d’ingredients fa 

que sigui un pa complet i equilibrat, ja que 
per una banda tenim la frescor dels gerds, 

a nivell nutricional, la figa, l’avellana i la 

poma i, a nivell de fibra, tenim el sèsam i la 
farina integral. 

Amb aquestes noves propostes, des 
dels forns Turris volen tornar a donar 

valor al pa. “Volem que la gent recuperi les 
ganes de comprar un pa bo, que se’t posi 

bé, que et faci agafar ganes de menjar-ne 
més. Desenvolupant aquests pans jo hi 

disfruto molt i crec que aporta alguna cosa 
al sector i al nostre públic. Són pans 

nascuts després de moltes proves i que la 
gent se l’emporti perquè el tasta i li agrada 

és la millor culminació de la feina feta”.  
Xavier Barriga el recomana combinat 

amb formatges suaus, o senzillament sol 
amb un raig d’oli d’oliva, per poder notar 

tota la barreja de gustos.

Pa de tardor

BO I PROPER
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