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Us presentem un nou mètode per conèixer les 

reaccions i els fenòmens que tenen lloc a la 

cuina. 

Què hi pots trobar? Notícies, esquemes i víde-

os sobre ciència i cuina i a més a més activi-

tats que pots fer a casa per desenvolupar la 

teva habilitat d’investigació observant pro-

cessos fisicoquímics que te-

nen lloc a la cuina. 

Fem química a la 
cuina? 

 

Xef científic 
                

chefcientifico@
gmail.com 

My kitchen is my lab! 

      I  N S       P A U        V I L A 

www.xefcientific.wordpress.com 

Què podem fer per saber si hem 

posat el llevat si no ho recordem? 

 

En una vas amb aigua calenta afe-

gim un tros de massa, deixem passar 

10 minuts i observem el que passa. Si 

la massa continua al fons (1) vol dir 

que no hi ha llevat però si puja (2) 

vol dir que ja hi ha llevat. 

Tipus de farina. 

Podem diferenciar dos tipus 

de farina segons la quantitat 

de gluten que contenen: 

-FARINA DE FORÇA: Aporta 

una quantitat major de gluten. La fem servir 

quan la recepta incorpora oli, mantega o 

sucre. 

-FARINA FLUIXA: Aporta una quantitat me-

nor de gluten, aquest fet facilita el desenvo-

lupament i esponjament del producte que 

provoca un major augment del volum. 



 

Conèixer el llevat: 

1.  Barregem la farina i l’aigua, fem el 

que s’anomena fressat.  

 

 

2. Amassem. 

3. Afegim el llevat (utilitzem llevat 

fresc, envasat en cubs petits). 

 

 

4. Deixem fermentar unes quantes ho-

res. 

5. El posem a coure al 

forn. 

Els llevats són ferments vius, fongs comesti-

bles presents de forma natural a l’aire i als 

aliments. 

A l’hora de fer pa els forners i pastissers tre-

ballen amb el llevat, degut a que aquest 

proporciona esponjositat als pastissos i a 

molts altres productes que s’elaboren en 

una fleca. 

De manera simple, el llevat s’alimenta del 

sucre que conté la massa i produeix diòxid 

de carboni que fa augmentar el volum del 

producte.  

LLEVAT EN POLS: El que coneixem com a 

llevat en pols, no és un llevat en sentit es-

tricte. En aquest cas parlem d’un emulsio-

nant químic compost per bicarbonat i al-

tres components. Aquest tipus de llevat 

l'englobem al grup dels llevats químics. 

Procés de fabricació del pa:  

Ingredients 

 

1 kg de farina 

20 g de sal 

5 g de llevat fresc 

600 ml d’aigua freda de la nevera  

 

Com sabem si  la massa ha 

fermentat bé? 

 Més a : 

www.xefcientific.wordpress.com 

El llevat creix millor en lí-

quids que estiguin a una 

temperatura d’entre 38 ° i 

43°, si no es respecten 

aquestes temperatures el 

llevat triga en créixer. 

Per què? El llevat fresc actua abans de 

posar la massa al forn, ja que la seva acti-

vitat s’anul·la als 50º. 

Per això s’ha de fermentar la massa abans 

de posar-la al forn (si volem que la massa 

quedi esponjosa). 

En canvi, el llevat químic  (per exemple el 

llevat en pols) actua durant la cocció.  

XAVIER BARRIGA és el mestre flequer de Turris, 

el procés de fabricació del pa està extret del 

taller al forn Turris “Vols aprendre a fer pa a ca-

sa?” 


