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Les piadines, una alternativa sana i saborosa al menjar ràpid

DESCOBREIX LA ICONA GASTRONÒMICA DE LA REGIÓ ITALIANA DE L'EMÍLIA-ROMANYA

ANNA TOMÀS

La piadina és un plat tradicional del nord d'Itàlia que acompanya a la perfecció tot tipus d'ingredients.
Detalles

Si estàs cansat de menjar els mateixos entrepans de sempre i el més agosarat que has fet últimament és provar una crep... estàs
d'enhorabona. La passió per les piadines està fent parada i fonda a la Ciutat Comtal. Aquest pa típic d'Itàlia també es coneix amb el nom
de piada o piadina romagnola, ja que prové del nord d'Itàlia, més en concret de la regió de l'Emília-Romanya. Els seus ingredients bàsics
són farina de blat, aigua i/o llet, llard de porc, una petita quantitat de bicarbonat i sal. Amb el temps s'ha anat adaptant al paladar actual,
substituint el llard de porc per mantega o oli d'oliva i incorporant llevat. A la província de Rímini, la massa és especialment fina, i una
mica més gruixuda a les de Forlì-Cesena i Ravenna. Difereix del típic panini en el tipus de pa, ja que la piadina no és un entrepà (encara
que la majoria de vegades també vagi farcida). De fet, s'assimila més a un pa de pita o un burrito, ja que, quan porta acompanyament, es
doblega sobre ella mateixa per degustar-la amb més facilitat. Els farciments solen ser d'allò més variats: formatge provolone fos amb
figues, nous, ruca, pernil de Parma, mozzarella, tomàquet, salami, xampinyons, ceba, mostassa, bacó, xicoira, pebrots, albergínies
gratinades, formatges, speck, herbes... Fins i tot es pot degustar dolça: amb melmelada, Nutella o crema gianduja. Les possibilitats són
infinites. I és que la piadina és una alternativa sana al menjar ràpid i acompanya perfectament qualsevol tipus d'aliment. És una manera
perfecta de menjar ràpid i calent a un preu econòmic. A més, és ideal per prendre en piadineries, dur-les de pícnic o assaborir-les fent un
tranquil passeig pels carrers de la ciutat. A Itàlia s'adquireixen amb facilitat en bars i restaurants i en els pintorescos quioscos de piadine
(piadineries, nom amb el qual es coneixen aquests establiments bucòlics a Barcelona) de l'Emília-Romanya, les banderes verticals dels
quals varien de color segons la regió (a Forlì i Cesena són blanques i vermelles, mentre que a Ravenna blanques i verdes). Encara que
pots trobar aquesta llepolia tradicional en diversos locals, et recomanem que la brúixola et dugui cap als establiments següents.

Santa Piadina (plaça de Sant Pere, 11). En una recòndita i bella plaça del Born hi ha aquest alegre i divertit local que disposa de diversos
tipus de massa a escollir: l'original amb el veritable sabor de la piadina romagnola, ja sigui amb un toc de llard de porc, tomàquet, orenga
i oli d'oliva, espinacs i blat de moro o amb la massa integral ecològica. Les cruixents piadines farcides es preparen davant dels clients.
Compten amb una àmplia gamma de vegetarianes (com la Sta. Lupita, amb mozzarella, formatge de cabra, carbassó gratinat, nous, mel
(6) i veganes (Sta. Frida, amb saltat de seitan amb pebrots tricolors i ceba), ambdues amb oli d'oliva verge extra, que els aporta un sabor
autèntic sense perdre la textura i suavitat de la veritable piadina.

Una mica d'història + TRADICIÓ ROMANA

Sembla que l'origen d'aquest pa pla, elaborat avui dia amb farina de blat, es remunta a l'antiga Roma, tot i que la primera referència
escrita data de l'any 1371, quan el cardenal Anglico va incloure per primera vegada la recepta en la compilació `Romandiolae descriptio'.
Se la considerava una massa de pa sense llevat i es cuinava tradicionalment en recipients i forns de fang. Les primeres piadines
s'elaboraven amb farina d'ordi. Consumides sobretot per les classes més pobres, eren l'aliment diari dels camperols, que les cuinaven
sobre les brases en una planxa i després les emplenaven amb els tipus de carn, embotits o verdures que haguessin aconseguit.

Cada setmana innoven i brinden un nou farcit, proposant la Piadina del Dia. Les versions dolces són un atractiu magnètic, com la Sta.
Catalina (Nutella o dolç de llet, maduixes i menta). Els fans de l'Aperol/Campari es deixen captivar pel dia de l'spritz (combinat clàssic
també de la regió de l'EmíliaRomanya) cada dimecres a partir de les 20h. I és que aquest local ofereix aleshores la piadina del dia
clàssica o vegetariana + el còctel a 6,50. Una prova més que el seu sabor italià inspira els clients la trobem en una acolorida paret on
podem deixar creatives notes adhesives. I també tenen servei a domicili. La Piadina (carrer de la Santa Creu, 1). Elaboren la massa
artesanalment cada dia. A la paret hi llegim La primera piadineria a Barcelona. I és que des de fa deu anys aquest acollidor local situat a
tocar de la plaça de la Virreina serveix saboroses piadines romagnole. L'aroma càlida de les piadines acabades de torrar sedueix sempre
els qui travessen la plaça. El seu propietari, Emil Perazzini, originari de Ricione, va ser el primer italià a obrir un local d'aquest tipus a
Barcelona. La majoria dels seus productes són importats d'Itàlia, i només el fet d'entrar en el seu acollidor local és com entrar en una
piadineria del país transalpí. També tenen servei a domicili.

La Piadina del Sol (plaça del Sol, 21). Està situada en ple cor de Gràcia. Preparen piadines tan apetitoses com la Genuïna (stracchino,
pernil i ruca), la Pulcinella (mozzarella, gorgonzola, pernil dolç i carbassó) o la Vegetal (straccio, ruca i ceba caramel·litzada).
L'especialitat és l'Orchetta, un plat típic de la cuina italiana que consisteix en carn de porc desossada i rostida. Destaquen també les
piadines dolces de Nutella i la de Nutella, coco i dolç de llet.

Bar Piadina (carrer Princesa, 9). Aquest petit i acollidor establiment serveix trenta tipus diferents de saboroses piadines a preus
imbatibles. Al migdia ofereixen un menú de piadina, beguda i postres per 7, 50. Els preus oscil·len entre 3,50 i 4,80 per piadina, una
excellent proposta per a un sopar gustós, informal i econòmic.

ART Piadina Gràcia (plaça Rius i Taulet, 7). Ofereixen un menú especial de piadina, beguda i postres per 6,50. No utilitzen llard de porc
ni greixos animals i empren verdures ecològiques i ingredients frescos i naturals. Entre els seus clàssics hi ha delícies com la Juanic
(pernil, tomàquet fresc i mozzarella), la John Lennon (salami, formatge brie i tomàquet sec), la Gràcia (botifarra, xampinyons frescos,
mozzarella i ruca), la Virreina (speck, formatge brie, formatge fontina i ruca) i sis propostes vegetarianes amb piadines com la Verdi
(espinacs frescos, nous, mozzarella i gorgonzola) o la Revolució (verdures a la planxa amb mozzarella). Un afegitó important: es poden
demanar les piadines elaborades amb farina d'espelta, kamut o integral.
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Indicació geogràfica protegida + COSTUMS I TRADICIONS

Des del 2002 aquesta famosa icona gastronòmica de la regió de l'Emília-Romanya compta amb la protecció i promoció de tres
associacions i la indicació geogràfica protegida (marca IGP), gestionada per l'Associació per a la Promoció de la Piadina Romagnola.
Segons ells, la piadina ha de tenir, sigui quina sigui la ciutat de la regió de la qual procedeixi, un diàmetre d'entre 15 i 28 centímetres i un
gruix d'entre 0,3 i 1 centímetre. Així mateix, promouen substituir el llard per oli d'oliva i afegir llevat a la massa amb la finalitat de
proporcionar-li una textura més agradable i ajustada als costums dels paladars actuals. Trenta països han registrat ja la marca Piadina i
aquesta no pot ser produïda o difosa sense autorització prèvia.

Al restaurant La Piadina elaboren la massa artesanalment a diari.
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