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Gastronomia

Preparem la castanyada
El primer dia de novembre, coincidint amb la festa 
de Tots Sants, se celebra la Castanyada.

Aquesta  festa  popular  prové  d'una  antiga  festa 

funerària. Consisteix en un àpat en què es mengen 
castanyes,  panellets,  moniatos i fruita confitada. 
La beguda típica de la castanyada és el moscatell.

Sembla  que  el  costum  d'ingerir  aquestes  menges 
-altament energètiques- prové del fet que durant la 
nit de Tots Sants , es tocava a morts sempre seguit 
fins  a  la  matinada;  amics  i  parents  ajudaven els 
campaners a fer aquesta dura tasca, i tots plegats 
consumien aquests aliments per no defallir.

Us passem una recepta per fer panellets a casa:

Panellets casolans

Ingredients per a 8 o 10 persones:

Per a la massa: 
 500 g. d'ametlles mòltes 
 500 g. de sucre 
 150 g. de patates 
 1  llimona  (només  volem  les 

raspadures de la pela) 
Per als guarniments: 

 100 g. de pinyons 
 100 g. d'ametlles crues picades 
 100 g. de coco ratllat 
 25 g de cacau en pols 
 2 ous 
 fècula 

1. Bulliu  les  patates  amb  la  pela,  xafeu-les 
amb una forquilla i deixeu-les refredar. 

2. Mescleu-les  amb  les  ametlles  mòltes, 
afegiu-hi  el  sucre  en  petites  quantitats  i 
remeneu  la  massa  amb  una  espàtula  de 
fusta. Ratlleu  la pela de la llimona (però 
abans  l’heu  de  rentar)  i  afegiu-l’hi; 
treballeu  la  massa  lleugerament  amb  les 
mans. 

3. Dividiu la massa en parts, segons les classes 
de panellets que vulgueu fer. 

4. Els de pinyons: formeu boletes, passeu-les 
per  la  fècula,  la  clara  d'ou  batuda  i  pels 
pinyons,  pinteu  la  superfície  amb  rovell 
d'ou, amb un pinzell nou. 

5. Els d’ametlla: formeu tires i després mitges 
llunes,  passeu-les  per  la  fècula  i  per  la 
clara  d'ou,  cobriu-les  amb  les  ametlles 
picades i pinteu-les amb ou. 

6. Els  de  coco:  mescleu  la  massa  amb  la 
meitat del coco, formeu piràmides, passeu-
les pel coco ratllat i pinteu només la punta 
amb l'ou. 

7. Els de xocolata: barregeu la pasta amb 25 
grams de cacau en pols, formeu boletes i 
passeu-les per la clara i pel sucre. 

8. Preescalfeu el  forn  a  220ºC.  Unteu les 
safates del forn amb margarina i poseu-hi 
els panellets. 

9. Introduïu les safates al forn i deixeu coure 
de 10  a  12 minuts.  Es  poden menjar  una 
vegada siguin freds. 
Bona Castanyada!

Curiositats
• Hom recorda que anys enrere en alguns pobles de 

Catalunya  s'acostumava  a  buidar  carabasses  o 
pebrots i se'ls guarnia amb una espelma encesa 
en el seu interior. Es col·locaven en llocs no gaire 
il·luminats on se sabia que hi passava gent la nit 
de  Tots  Sants,  per  a  esporuguir-los, 
especialment, a la canalla. És una pràctica que 
s'ha perdut. 

Pels  volts  d'aquesta  celebració,  les  castanyeres 
venen al carrer castanyes torrades i calentes, i 

•

• generalment, embolicades en paper de diari.  A 
molts  llocs,  el  dia  de Tots  Sants,  els  confiters 
organitzaven rifes de panellets i fruita confitada.


