
Recepta Xapata segons Iban Yarza

500 g de farina panificable
375-415 g d’aigüa gelada
10 g de llevat de forner (3 g si és seca de sobre)
10 g de sal

Es dilueix el llevat en l'aigua gelada i es barregen tots els ingredients amb la mà o amb una 
cullera i es plega un parell de vegades la massa sobre si mateixa i es fica a la nevera tota la nit. 

L'endemà, s'aboca la massa sobre una superfície ben oliada i es plega intentant que adquireixi 
tensió. Es deixa fermentar 30-40 minuts i es torna a plegar (afegir oli a la superfície de treball si 
fos necessari). 

Repetir dues altres vegades durant la fermentació. 

Un cop la massa gairebé hagi doblat el seu volum, la bolquem amb cura sobre una superfície 
molt enfarinada i la tallem en dues llargues tires que transferim amb les mans ben enfarinades 
a un full de paper d'enfornar

Les deixem reposar mitja hora i les fiquem al forn a 250 º C. Durant els primers 10-15 minuts de
la cocció creem  humitat (mitjançant un vaporitzador i / o una safata metàl·lica a la que posem  
aigua quan el pa entra al forn). 

Passats aquests 10-15 primers minuts, retirem la safata d'aigua i prosseguim amb la cocció a 
230-240º durant altres 25 minuts. 

Passat aquest temps el pa està cuit, podem deixar-ho amb el forn apagat altres 30 minuts per 
una escorça més cruixent.

Recepta Pa massa mare segons Iban Yarza

Ingredients:

500 gr de farina panificable
300 gr de aigua
200 gr de massa mare natural activa

Activar la nostra massa mare alimentant-la a parts iguals d'aigua i farina: 30 gr de massa mare 
+ 30 gr d'aigua mineral + 30 gr de farina. A les 4-8 hores haurà doblat l seu volum.  Repetim el 
procés amb 90 gr de massa mare + 90 gr d'aigua mineral + 90 gr de farina

Dels 270 gr. de massa mare activa agafarem 200 gr i els 70 gr restants es desen a la nevera.  

Posar a un recipient els 300 gr d'aigua, 200 gr de massa mare, 500 gr de farina i els 10 gr de sal.
Barrejarem un parell de minuts i deixarem reposar la massa tapada amb un drap mitja hora

Pastar la massa durant 10 minuts i deixar reposar entre 3-4 hores, guanyarà volum encara que 
no arribarà a doblar.

http://cortezaymiga.blogspot.com.es/2013/03/masa-madre-natural.html


A meitat d'aquest procés donar un plec a la massa perquè aquesta guanyi tensió el que ajudarà
a que a l'hora de formar no s'escampi.

Enfarinar la superfície de treball i bolcarem la massa. Agafar els extrems per portar-los al 
centre de la massa com si la estiguéssim plegant fent una bola.

Enfarinar un bol cobert amb un drap cuina que no sigui de ris. Col·locar la fogassa, tenint en 
compte que la part dels plecs haurà de quedar a dalt ja que a l'hora d'enfornar-la haurem de 
bolcar quedant la part de baix a dalt.

Tapar amb un drap de cuina i deixar-la reposar en un lloc càlid i lliure de corrents entre 3 o 4 
hores més.

Un cop la fogassa hagi doblat el seu volum, escalfar el forn a 250 ºC.

Bolca la fogassa sobre una pala de forn i fer uns talls amb un gillete, ganivet ben esmolat o 
cúter.

Introduir ràpidament al forn amb un cop sec i posem al forn durant 50 minuts dels quals els 10 
primers minuts el forn el mantindrem a 250ºC i amb molt vapor. Baixar als 10 minuts la 
temperatura a 220ºC.


