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ESPECIALITATS: PIMENTÓ SWEET BITE
El pimentó és un dels principals cultius a Espanya, amb una producció superior al milió
de tones. És un aliment saludable i amb una baixa aportació calòrica. Presenta un alt
contingut en vitamina C (àcid ascòrbic), molt superior al dels cítrics. La quantitat diària
recomanada (CDR) de vitamina C, segons la Directiva 2008/100/CE, està en 80
mg/dia. El consum de 100 grams de pimentó representa del 50 al 100% de la quantitat
diària recomanada de vitamina C, variable segons les varietats. Els pimentons rojos
són els que aporten més contingut de carotenoides, i en general tots els pimentons
són una font important de polifenols (Domene et al., 2014).

Dins de la línia del que s’ha passat a denominar “especialitats”, el pimentó té un paper
important, i destaca el “sweet bite”. Són pimentons que poden ser d’interés per a
determinats mercats, ja que és un producte innovador i diferent.
Este tipus de pimentó es caracteritza per presentar una mida reduïda, de longitud
entre 7-10 cm i 3-4 cm de diàmetre i superfície llisa. Són pimentons de molt bon sabor,
amb alt contingut en graus Brix i acidesa. Es pot consumir torrat, fregit o fins i tot cru,
cosa que li dóna la possibilitat de consumir-lo com a “snack” o en ensalades.
Presenten un baix contingut en llavors. Hui en dia hi ha una gran diversitat de colors,
com roig, groc, taronja, lila, verd, etc. Pot arribar a ser un producte molt interessant en
el món de la restauració i productes gurmet.

Este tipus d’especialitats de pimentó el comercialitzen diverses cases comercials, com
Akira Seeds, Diamond Seeds, Enza Zaden, Ramiro Arnedo i Seminis-Monsanto.
Algunes de les varietats que millor han funcionat en el Centre d’Experiències de
Cajamar a Paiporta han sigut:
-

Sweet bite roig: E-499524 (Enza Zaden) i Ashdodna (Diamond Seeds).

-

Sweet bite groc: Snacking yellow (Akira Seeds) i E-499526 (Enza Zaden).

-

Sweet bite taronja: E-499531 (Enza Zaden), Snacking (Akira Seeds) i
Orangadya (Diamond Seeds).

