
Receptes Taller Pa i Pizza 
 

 

 

Pasta italiana 

Per preparar pasta italiana necessitem: 

- Farina de blat 
- Ous 
 
Per cada 100g de farina necessitarem 1 ou. 

Per exemple, farem una massa amb 300g de farina i 3 ous i amassarem amb les mans fins que quedi 
una bola llisa i compacta. La tapem amb un film i la posem a la nevera 30’. 

Un cop la traiem de la nevera enfarinem molt bé la taula de treball i comencem a estendre la massa amb 
el rodet donant-li voltes constantment i enfarinant segons necessitem fins que quedi una planxa llisa d’un 
mil�límetre de gruix. La planxa de pasta estarà llesta quan l’aixequem de la taula de treball i doni la 
sensació d’estar encartronada. 

A partir d’aquí ja podem fer les formes desitjades tal com vam treballar al taller (espagueti, ravioli, 
tortel�lini). 

Nota: Aquesta és la recepta de la pasta d’ou o all’uovo. També podem fer pasta de colors si canviem els 
ous per puré espès de tomàquet o puré d’espinacs. Tenint en compte, que en aquests últims casos la 
proporció és 40g de puré per cada 100g de farina. 

 

Pizza 

Ingredients: 

- 150g de farina de força 
- 100ml aigua 
- 20ml oli 
- 5g de llevat “Levital” del Condis/ o d'un forn de pa 
- 5g sal 
 
Preparació 

Barrejar-ho tot en un bol amb una cullera (ha de quedar com un puré de patates espès i enganxós). Si 
queda massa espès afegim aigua, si queda massa líquid hi posem farina. 

Afegim farina a la taula de treball i hi aboquem la massa. Treballem la massa de forma que es plegui 
sobre si mateixa repetides vegades com si anéssim embolicant un regal, aproximadament 10’ fins que ja 
no s’enganxi als dits. Quan ja hagi agafat consistència deixem-la reposar 30 minuts tapada amb un drap 
ben net.  

Després anem doblegant-la com si fos un envoltori de caramel fins que quedi com una pilota, i fem rodar 
la pilota fins que quedi ben llisa. Deixeu-la reposar 10’ i ja la podem anar aplanant i estirant fins que quedi 
una pizza rodona i fina ben grossa.  

Posar paper de forn a sobre una safata de forn i posar-hi la pizza. Posem sal, oli i tomàquet natural 
triturat. Sobre el tomàquet posem els ingredients que més ens agradin (pernil, xampinyons etc...) i a 
sobre de tot la mozzarel�la.  



La deixem reposar mentre escalfem el forn a 230º només a baix durant 15’ i quan el forn està ben calent 
posem la safata de forn (amb la pizza) a la part més baixa que puguem.  

Després de 7 o 10’ ja estarà feta.  

Bon profit! 

 

Massa mare 

La massa mare és la base de qualsevol pa artesà o casolà que vulguem preparar. 

Si fem la nostra massa mare aconseguirem tenir llevat per preparar pa i pizza sempre 
que vulguem sense dependre del llevat de forner. 

Ingredients: 

- Farina integral de blat, avena, civada o qualsevol altre cereal 
- Aigua mineral embotellada 
 
Preparació 

En un pot de vidre ben net posem 3 cullerades grosses de la farina integral i hi aboquem una mica 
d’aigua mentre remenem amb una cullereta fins que queda una massa espessa tipus puré. Tapem el pot 
amb un paper film i el deixem 48h fora de la nevera. 

A les 48h destapem, afegim una cullerada de farina normal de blat i una miqueta més d’aigua i remenem. 
Tornem a tapar amb un film i deixem reposar fora de la nevera 48h més. 

A les 48h la massa mare ha de tenir bombolletes i una olor característica semblant a la cervesa, alcohol. 
Si és així ja teniu la vostra massa mare i podeu conservar-la a la nevera tant de temps com vulgueu. 
Penseu que hi ha forns artesans del nord d’Europa que utilitzen masses mare creades fa més d’un segle. 

Cada cop que vulgueu utilitzar massa mare deixeu-ne sempre una mica dins del pot i realimenteu-la amb 
una mica de farina normal de blat i una mica d’aigua. 

  

Pa 

Aquesta és una recepta molt bàsica de massa de pa feta amb massa mare. Penseu que la massa mare 
necessita un temps de repòs més llarg que no pas el llevat fresc. 

Ingredients: 

- Farina de força 
- Aigua mineral 
- Massa mare 
- Sal 
 
Preparació 

En un bol aboquem aproximadament 300g de farina de força i 100g de massa mare i 150ml d’aigua. 
Remenem amb una cullera fins que ens quedi una massa que es desenganxi de les parets del bol, 
rectificant amb farina o aigua segons calgui. Enfarinem lleugerament la taula de treball i aboquem la 
massa per treballar-la amb les mans durant 10’. Ara és el moment d’afegir-hi la sal (una culleradeta rasa) 
amassant de forma que estirem la massa al màxim i la recuperem doblegant-la sobre si mateixa. La 
massa ha de ser elàstica i lleugera. Si la trobem massa seca, podem afegir una mica d’aigua. 

Un cop treballada la massa fem una pilota portant cap al mig els extrems de la massa com si 



emboliquéssim un caramel i deixem reposar durant un parell d’hores. 

Al cap de 2h estirem lleugerament la massa com si féssim una coca de sucre ovalada i fina. 

Agafem la massa d’un extrem i fem un petit doblec sobre la resta de la massa pressionant en la junta i 
tornem a doblegar diverses vegades com si féssim un rollo fins que aconseguim una barra amb l’últim 
doblec sempre cap avall. 

Ara la deixem reposar dues hores més. 

Al cap de dues hores la barra ha d’haver doblat el seu volum i ja és el moment de col�locar-la sobre la 
safata del forn folrada amb paper antiadherent o paper de forn. 

Mentre escalfem el forn a màxima potència durant uns 20’ aprofitem per fer-li uns talls diagonals a la 
barra i empolsinar-la una mica de farina. 

Posem dins el forn, sobre la base d’aquest, un recipient petit amb una mica d’aigua per aconseguir vapor 
i un cop el forn ja és calent, introduïm la nostra barra. Al cap de 10’ abaixem la temperatura fins a 180 o 
200º i deixem el pa al forn aproximadament 20’ o fins que agafi un color adequat. 

 
 

ÀNIMS!!! 

 


