


 El 31 d'octubre i a 

vegades el 1 de 

Novembre.



 Des de ben petits, la 

castanyada a estat ben 

present en les nostres vides, 

durant el final de l’octubre. 

Es celebra amb la família, a 

l’escola, amb els amics... però d’on ve aquesta 

tradició tan arrelada a la nostre cultura.



 Té els seus inicis en una antiga festa ritual 

funerària, on es pregava

pels difunts i se’ls feien

ofrenes. Tota la família

es reunia, per fer un àpat 

en record als familiars que els havien deixat.



 La castanyera és una de les figures més

característiques d’aquesta festivitat… 

encarregada de coure les castanyes que

petits i grans es cruspiran ben calentones. 

Se l’acostuma a representar com una vella,

vestida amb roba d'abric, faldilla llarga, 

mocador, mantellina i davantal. Està  davant

d’un torrador de castanyes per a la venda al 

carrer que acostuma a vendre embolicades en paperines de paper



 A la castanyada mengem

castanyes, moniatos, 

panellets, i a vegades

també bolets.



 Les castanyes  es 

poden fer de dues 

formes diferents, 

torrades, be sigui al 

forn, microones,  o en 

paella castanyera, que es la mes tradicional, o també 

bullides. Tan en un cas com amb els altres se ha de fer un 

tall a les castanyes per que no explotin.



 Si les voleu fer al forn, primer de tot poseu-lo 

en marxa a 180 °C. Fem el tall a les 

castanyes, i les posarem en una cassola, si 

voleu, amb un paper sulfuritzat antiadherent, 

i les coeu durant uns 30 minuts que és, 

aproximadament, el temps que tardaran els 

talls en obrir-se una mica. Cal anar vigilant 

que es vagin torrant bé, sense cremar-se, 

remenant-les de tant en tant. Han de tindre 

un aspecte torrat, no socarrat.



 Si les voleu fer al forn microones, cal tindre en compte de posar poca

quantitat. El procediment de preparació és

el mateix: un tall, i si no tenen cap forat, al

microones. En 2 o 3 minuts a màxima

potència tindreu les castanyes cuites.

Convé no excedir-se amb el temps perquè

es poden quedar massa dures, i per posar-les un minut

més sempre estem a temps. Aquest sistema és interessant, per exemple,

si volem afegir castanyes a alguna recepta, perquè fetes d’aquesta manera

són molt senzilles de pelar. Però el gust mai, mai serà igual que a la manera

tradicional.



 Si les voleu fer a la manera tradicional, necessitareu una paella 

castanyera com la de la foto, que és una paella plena de forats que 

s’aprofita per torrar castanyes, potser també per torrar capellans o 

verdures, però no, per fer truites ni per a 

res més. Si en el vostre cas que teniu por 

de malmetre els fogons, proveu un altre 

sistema i estalviar-vos un possible ensurt.

Aquesta és la manera de torrar les castanyes 

com queden més bones. Durant la cocció tapar

la paella i anar remenant les castanyes de tant en tant, fins que tinguin aspecte 

torrat, però no socarrat, que és el que no volem.



 Les castanyes bullides com amb

el altres formes de cuinar castanyes 

se ha de fer un tall, després les

castanyes es posen dins una olla 

plena de aigua i es posa a bullir,  una       

vegada hagi bullit, es   treuen i es 

poden menjar.        Bon Profit.



 Hi ha moltes maneres de 

fer panellets, i totes molt 

bones, es podem fer de 

pinyols, coco, i explicar aquí 

tot els procés, pot ser molt 

llarg, i no tenim molt de 

temps, així que ja ho 

explicarem un altre dia.



 A casa meva celebrem la castanyada, fent 

castanyes, panellets i moniatos, i menjant-los .




