
Alguns consells
-  Consumir  la  pasta  el  més  aviat  possible  (no 
trigar més d'una setmana) o congelar-la.

- En arribar a casa, la pasta ha fet un trajecte en 
una  carmanyola  i  és  possible  que  es  trobi  una 
mica  aixafada;  treu-la  de  la  carmanyola  i 
espolvoreja-la  amb  una  mica  de  farina  fina  i 
directament a la nevera.

Per a cuinar-la:
-  Si  la  pasta  ha  estat  congelada  no  s’ha  de 
descongelar  prèviament.  Poseu-la  congelada 
directament a coure.

- Cuinar la pasta amb molta aigua bullint (força 
més que per la pasta seca).

- En el cas de la pasta llarga és millor pescar-la de 
l’olla que utilitzar un escorredor.

Temps de cocció: 
de 4 a 5 minuts (segons el gust).

PASTA FRESCA 
CAL CASES

Qui som?

Som un grup de 
persones que intenta 
tirar endavant un 
projecte comunitari 
en un entorn rural. 

La pasta fresca és un dels productes que fem, 
esperant que sigui del vostre agrat.

Estarem encantades de que vingueu a veure’ns i 
poder compartir amb vosaltres el projecte.

Per a qualsevol cosa ens podeu trobar a:
Cal Cases (Santa Maria d’Oló – El Bages)

93 838 40 27, calcases@gmail.com



Com fem la pasta?
Per  a  elaborar  la  pasta  utilitzem  farines 
ecològiques  de blat  i  d’espelta,  algues  i  cacau 
ecològics i aigua de la font del Freixa (Artés). 

El blat és el cultiu més comú a les nostres terres. 
Quan  la  farina  és  totalment  integral,  trobem 
totes  les  sals  minerals  conegudes,  nombrosos 
oligoelements i vitamines indispensables.

L’espelta, és un excel·lent cereal ja que té més 
proteïnes, minerals i vitamines que el blat comú. 
El  seu  gluten  és  més  tolerat  per  aquelles 
persones  que  tenen  dificultats  d’assimilació 
digestiva al gluten del blat comú.

L’espirulina és  una  alga  que  ofereix  més 
proteïnes i  més  digeribles  que les  de la  carn i 
conté  una  sorprenent  varietat  d’elements 
nutritius:  vitamines,  macrominerals,  minerals, 
àcids  grassos  essencials,  àcids  nucleics, 
clorofil·la i una àmplia gama de fitoquímics.

El cacau és un aliment ric en greixos, hidrats de 
carboni  i  proteïnes,  nutrients  que  aporten 
energia a l’organisme. És una font important de 
minerals i de vitamines.

Els preus i les varietats de pasta que oferim són:

Spaguettis i Tirabuixons de blat 
(50%  sèmola  integral  de  blat  dur,  50%  farina 
blanca de blat), a 1,5 €/250g

Tallarines i Macarrons d’espelta 
(50%  farina  semi-integral  espelta,  50%  farina 
blanca espelta), a 2,5 €/250g

Tallarines  i Tirabuixons d’algues 
(50%  sèmola  integral  de  blat  dur,  50%  farina 
blanca blat, espirulina en pols), a 2 €/250g

Spaguettis i Macarrons de cacau 
(50%  sèmola  integral  de  blat  dur,  50%  farina 
blanca blat, cacau pur en pols), a 2 €/250g

La comanda es fa setmanalment i es distribueix 
amb  carmanyoles.  Us  demanem  que  feu 
comandes múltiples de 250 gr (a les carmanyoles 
hi caben 500 gr). Per les carmanyoles cobrem un 
dipòsit d’1 € a retornar amb la carmanyola.


