
QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE A L' HORA DE 
MENJAR UN BON PA

 
 

Els cereals són un dels primers aliments que va conèixer la Humanitat.
Els grans de cereals són un dels millors aliments per a l' home. Contenen una gran quantitat de 
nutrients en perfecta proporció. Hidrats de carboni d' absorció lenta (del 40 al 60% aprox.), 
proteïnes ( del 8 al 15% ), greixos, minerals, vitamines i elements vius com ara enzims 
imprescindibles per al cos.

Podem dividir els cereals en dues categories respecte a les seves propietats panificables:

1- cereals amb gluten: blat, sègol , espelta, kamut
2- cereals sense gluten: arròs, ordi, civada, mill, amarant, etc.

• El blat: conté una elevada proporció de proteïnes , minerals i vitamines. És el cereal més 
important. Procedeix d' Àfrica i Àsia Menor.

• El sègol: és ric en minerals, no tant en proteïnes. Procedeix de l' interior d' Àsia.
• Espelta i Kamut: són varietats de blat antigues ara redescobertes. Contenen més minerals 

que el blat i són més digeribles. El seu cultiu es remonta als primers temps de la cultura 
mesopotàmica.

La major part dels elements nutritius del cereal es troben a les capes més externes. És per això que 
cal utilitzar unes farines integrals de bona qualitat que conservin tota la riquesa en minerals, 
vitamines i greixos del gra integral. Hi ha molts factors que influeixen en la qualitat de les farines:

1. El grau de molturació( com es mòlt): si la farina es mòlt de manera molt intensa, això farà 
que la farina sigui molt suau, i si la farina es mòlt de manera poc intensa, la textura de la 
farina serà més gruixuda.

2. La força de la farina: ens indica el contingut en proteïnes, que es relaciona amb la quantitat 
de gluten d' aquesta farina. La farina de gran força té un contingut proteïc de fins un 15%, i 
una farina fluixa conté al voltatnt d' un 8% de proteïnes.

QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE PER EL.LABORAR UN BON PA

• El gau d' extracció: indica la quantitat de farina total que s' obtè de moldre 100 Kg. de 
cereal un cop ja tamissada la farina al grau desitjat. Per exemple, si molem 100Kg. de blat i 
obtenim 85 Kg. de farina, tenim una farina del 85% d' extracció.

• El tipus de molturació: ens indica com s' ha mòlt el gra. La molturació amb moles de pedra 
natural treballa a baixa temperatura i obre el cereal, respectant les seves proteïnes i oferint-
nos una farina de gran qualitat vital.

• La qualitat del cereal: està en estreta relació amb la terra d' on ha nascut i en com s' ha 
treballat. Per obtenir un bon pa, nutritiu i saludable, el millor és utilitzar gra procedent de 
l' agricultura ecològica.



COM TREBALLEM ELS PRODUCTES DE 
“LLEVAT MARE”

Els productes de “Llevat mare” els oferim íntegrament amb materies primeres d´alta  qualitat amb 
el control i certificació de cultiu ecològic.
Per l' el.laboració dels nostres pans només intervenen els elements de la farina molta amb molí de 
pedra, llevat mare, aigua, sal marina, i oli d' oliva. 
  
Per  la fermentació i creixement de la massa, utilitzem només llevat mare natural, el.laborat a partir 
d´aigua i farina, obtenint d´aquesta manera un cultiu de llevats i microorganismes salvatges en 
perfecte equilibri i simbiosi.

 EL.LABORACIÓ

Des  que començem a el.laborar el pa fins que es carrega pel seu repartiment, es passa per un procès 
d'  unes 18 hores.
La fermentació dura 12 hores, la qual cosa fa que la massa agra metabolitzi de manera complerta. 
Això fa que tots els nutrients del cereal puguin eclosionar. Llavors s' aconsegueix un pa més 
nutritiu, amb més varietat i riquesa de gustos, i més aromàtic.
 L´horari més adient per aconseguir aquest procès és la nit. Les forces nocturnes del cosmos així 
com les telúriques de la terra són les més adequades per a un procès de fermentació que necessita de 
un ambient resguardat, silenciós i fosc.
.Passat aquest temps, per la matinada, es treu una petita part del preparat de la massa fermentada i 
es reserva per a poder preparar la massa del dia següent. 
 Ara s' afageix la resta de farina i de sal necessària, i s' amassa a mà fins que tenim una massa ben 
homogènea i de tacte suau. 
Es divideix la massa segons els pes de cada pa, de 800 i de 400 gr., i la posem en els motllos dintre 
de la cambra de fermentació, que té una temperatura d' entre 30 i 35º,  deixant que puji la massa 
durant 1,30 i 2 hores.
Pel matí, cap allà les 4 ó les 5 , s' encèn el forn de llenya. Entrem el pa al forn a una temperatura 
d'  uns 270º durant 10 min. Desprès la temperatura baixa entre 230 i 200º . El pa es cou durant una 
hora.  

BON PROFIT!!!


