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Recepta per fer Pa amb farina d'espelta (80%) i farina integral de sègol (20%)

Amb un 29% de massa mare per obtenir un pa de motllo de 1,087 gr. aproximadament.

La farina d'espelta pot ser blanca, semi-integral o integral. Segons preferències. Com més integral
sigui, quelcom més d'aigua li haurem d'afegir.

Ingredients:

Si comptem la farina que porta la massa mare, en total el pa portarà 659 gr de farina.

En total afegirem 500 gr de farina als 159 gr que ja porta la massa mare.

• 368 gr de farina d'espelta (junt amb els 159gr de la massa mare = 527gr, el 80% de la farina)

• 132 gr de farina de sègol (20% de la farina)

• 270 gr d'aigua de mar... (o més depenent de la farina) o be:
270 gr d'aigua mineral (o més depenent de la farina) amb 13 gr de sal marina, si pot ser de 
qualitat (és com humida...)

• 318 gr de massa mare (29% del  total  del pa sense comptar  les llavors  i  els  fruits  secs)
(instruccions de la massa mare més avall)

• uns 30 o 40 gr de llavors (rosella, lli, sèsam, pipes de gira-sol i pipes de carbassa), 8 anous i
un grapat de pinyons.
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Procediment:

En una paella de ferro colat sense oli, torrem lleugerament les llavors (rosella, lli, sèsam, pipes de
gira-sol i pipes de carbassa) tapant la paella amb una tapa amb ranures de ventilació per evitar que
saltin, i anem destapant i remenant les llavors cada poc amb una cullera de fusta. Quan ja comencen
a veure's lleugerament daurades, afegim un grapat de pinyons. Els pinyons es torren de seguida, per
això els afegim a ultima hora.

Posem l'aigua  de mar (o l'aigua mineral  amb sal)  dins  el  recipient  d'una màquina  d'amassar  o
màquina de fer par. També es pot amassar a ma.

Amb un altre recipient introduïm els 368 gr de farina d'espelta i els 132 gr de farina de sègol i ho
barregem.

La barreja de farines l'afegim a sobre l'aigua que hem posat a dins el recipient de la màquina de fer
pa o de la màquina d'amassar, afegim els 318 gr de massa mare, i amassem durant 20 minuts. 

Mentrestant trenquem 8 anous i les barregem amb les llavors torrades.

Les màquines de fer pa solen avisar 5 minuts abans d'acabar el programa d'amassar de 20 minuts.
És el moment d'afegir les llavors i fruits secs.

Un cop la  màquina  ja  ha amassat,  és  el  moment  de  retirar,  amb les  mans mullades,  les  pales
d'amassar del recipient per evitar que ens quedin forats grossos en el pa. Compactem una mica amb
les mans mullades la massa, i deixem reposar. 

El temps perquè pugi varia de l'estiu a l'hivern. Pot anar des de 1 hora i 40 minuts en plè estiu, fins a
3 hores a l'hivern.

Quan ha pujat fins un dit per sota de l'alçada del recipient (o del motllo en el cas d'haver-ho amassat
a ma) ho fornegem amb la màquina de fer par durant 1 hora. Acabat de fornejar, s'ha de retirar el
recipient  de  la  màquina,  i  procedir  a  desenmotllar  el  pa  de  seguida  perquè  no  es  remulli.  Es
aconsellable deixar-lo refredar sobre una reixeta perquè s'airegi per tot arreu.

En el cas de fornejar-lo en el forn de la cuina, si el pà no porta mantega, sucre ni llet (com en el
nostre cas), es forneja a 200°C (fins i tot 220°C) durant uns 50min -1 hora. Si el pa porta mantega,
sucre o llet, es forneja a 180°C (no més alt). Es pot fornejar més estona i quedarà una crosta més
dura i gruixuda.

Si es disposa d'un termòmetre d'aquests que porten una vareta metàl·lica per "punxar" el pa i veure
la temperatura interior, quan a dins arriba a 94°C ja està llest (per un pa de motllo de kilo triga entre
50 minuts i 1 hora en arribar a aquesta temperatura interior).
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La Massa Mare

La podem fer amb qualsevol tipus de farina, ja sigui blanca, semi-integral, integral o inclús barreja.

Fer el pa artesanalment amb massa mare és la manera d'obtenir un pa molt més saborós, i és quan ja
es pot parlar de l'alquímia del pa.

A internet es poden trobar molts tutorials de com fer la massa mare. Com per exemple aquest:
Cómo hacer masa madre. (http://tequedasacenar.com/?p=413)

Però per guanyar temps, si coneixem algú que en tingui n'hi podem demanar una mica.

La massa mare és un organisme viu. Quan s'arriba a conèixer bé, un pot arribar fins i tot a parlar
amb ella... cosa que no aconsello fer davant de profans en la matèria. 

En aquesta recepta de pa fem servir 318 gr de massa mare. Però d'on ha sortit aquesta massa mare?

Dons partim d'una quantitat de massa mare que guardem a la nevera, en un vol tapat amb una tapa o
amb filmina plàstica. Però no ho hem de tapar hermèticament. Ha de respirar una mica, molt poc.
Les tapes mai tanquen hermèticament, i si ho tapem amb filmina plàstica, deixant alguna arrugueta
ja entra l'aire.

Quan anem a fer un pa, primer hem de refrescar la massa que tenim a la nevera. Refrescar la massa
vol dir donar de menjar als bacteris del pa perquè es multipliquin i estiguin contents. És tan simple
com afegir la mateixa quantitat de farina i aigua que la massa que volem refrescar. 

Per aquesta recepta hem de tenir guardats al frigorífic 159 gr de massa mare. Agafarem aquests 159
gr de massa mare i els dividirem en 53 gr en un recipient i en 106 gr en un altre recipient.

El refresc de la massa

A continuació refrescarem les masses dels dos recipients. Això vol dir que en el recipient on tenim
els 53 gr de massa mare, li afegirem:

– 53 gr de farina d'espelta blanca i

– 53 gr d'aigua de qualitat (mineral o d'osmosi). 

Això ens donarà un refresc de 159 gr de massa mare que, després de deixar-la reposar, serà la que
guardarem a la nevera per la propera vegada que fem pa.

El mateix farem amb el recipient amb 106 gr de massa mare. Li afegirem:

– 106 gr de farina d'espelta blanca i

– 106 gr d'aigua. 

I això ens donarà un refresc de 318 gr de massa mare que serà la que farem servir per fer el pa.

Un cop afegida l'aigua i la farina a la massa per fer un refresc, ho remenarem lentament amb una
cullera fins que quedi homogeni i sense grumolls.
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Els temps

Ara bé.  Quan de  temps  hem de  deixar  reposar  la  massa mare  abans de  tornar-la  a  guardar  al
frigorífic, o de fer un pa?

A l'estiu,  amb molta  calor,  amb 4 hores de repòs o menys ja  ni  ha prou.  A l'hivern,  amb una
temperatura ambient a dins de casa de 21°C, pot reposar entre 6 i 12 hores. Amb l'experiència, i
segons el  grau en que haguem intimat amb la massa i  els seus bacteris,  sabrem com d'activa i
espavilada es troba, independentment del temps que porti reposant. 

En aquest sentit, la formació de bombolles d'aire a la superfície de la massa és una bona senyal de
l'activitat bacteriana.

Flexibilitat del temps i de les quantitats

Els temps són orientatius. Una massa mare que amb una temperatura ambient de 21°C ha reposat 6
hores... ens ferà pujar el pa pràcticament igual que una altre massa mare que n'ha reposat 12h. Per
tant farem servir les 12 hores de repòs quan vulguem tenir preparada la massa per fer un pa al matí
del dia següent. En canvi, si volem refrescar la massa i fer el pa al mateix dia, li deixarem 6 hores
de repòs. 

A l'estiu però no se la pot deixar 12 hores, amb una temperatura ambient de 29 o 30°C, amb 4 hores
(o inclús menys) ja n'hi ha prou. Si ens passem amb el temps, els bacteris s'ho mengen tot i a les
hores necessitem fer un altre refresc per tornar-los a animar.

Al posar la massa mare al frigorífic els hi baixem la temperatura a uns 4°C, i el que estem fent amb
això és ralentir l'activitat bacteriana fins quasi aturar-la. Si la congelem, a les hores l'aturem del tot.
Però no mort.  És una opció per quan haguem de absentar-nos per temporades de més de 15 dies.
Després de descongelar-la s'han de fer 3 o 4 refrescos seguits abans de que tingui la força necessària
per treballar correctament.

Les quantitats tampoc s'han de prendre al peu de la lletra. Petites variacions son preses amb molta
benevolència per part de la massa mare. Hi han molts factors que influeixen en l'activitat bacteriana
com:

– la temperatura (aquest és el mes important),

– la humitat, 

– la pressió atmosfèrica i per tant l'alçada sobre el nivell del mar... 

Aquests son els coneguts, la qual cosa no vol dir que no ni hagin de desconeguts o no investigats,
com l'influència de la lluna, la radiació còsmica, les flamarades i les tempestes solars, els camps
electromagnètics, energies tel·lúriques o l'estat d'ànim del mestre de cerimònies que cuida la massa
mare i fa el pa.

Amb com fer el pa també hi ha flexibilitat. Per exemple, el pa també es pot començar a fornejar
abans de que arribi a pujar fins a  un dit per sota de l'alçada del recipient. Per exemple quan hagi
pujat la meitat o una quarta part,  escurçant així el temps de repòs. Però el pa és possible que no
quedi tan gustós.

4

https://bancdeltempsdelmoianes.wordpress.com/
https://bancdeltempsdelmoianes.wordpress.com/usuaris-2/el-material-dels-tallers/receptes-del-taller-de-fer-pa/
https://bancdeltempsdelmoianes.wordpress.com/usuaris-2/el-material-dels-tallers/
https://bancdeltempsdelmoianes.wordpress.com/usuaris-2/

