
Ingredientes % Medida
Massa
Farinha de trigo especial 50 2.500 g
IREKS PÃO FRANCÊS MM C50 50 2.500 g
Total (base de cálculo) 100 5.000 g
Fermento fresco 1 50 g
Água (gelada) / gelo (em escamas)* 60 3.000 ml
Total da massa  8.050 g

*Recomendamos usar metade da quantidade de água e a outra metade de gelo

Modo de preparo:
Tempo de batimento dos ingredientes secos: 1 minuto na velocidade 1
Tempo de preparo da massa: 4 minutos na velocidade 1 e até passar do ponto de véu na velocidade 2 
(após atingir o ponto de véu bater um pouco mais)
Peso das peças: 2.100 g ou no tamanho desejado
Descanso das peças: 30 minutos, cobertas com plástico 
Formato: pão francês (cortar as peças com uma divisora e modelar com uma modeladora)
Fermentação: 90 minutos ou até obter o ponto
Acabamento: fazer 1 corte central, com um cortador de pestana
Temperatura do forno: 230 / 200°C
Tempo de forneamento: 10 minutos com vapor (230°C) e 15 minutos ou até obter o ponto (200°C)

Pão Francês 

O queridinho dos brasileiros! Com crosta crocante e dourada, pestana acentuada, 
miolo macio e sabor inconfundível.

6 Meses 20 kg (4 x 5 kg)
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