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Sobre o Guia 
 
Este é um guia pratico para você fazer seu pão em casa. Ele foi feito 
baseado na minha realidade, sendo assim cada um deve adequar 
para a sua própria realidade, de acordo com a etapa em questão. 
Algumas pessoas tem dificuldade com outras línguas e em 
português não  é comum encontrar informações praticas deste 
assunto: esse é um dos motivos pelos quais decidi fazer este passo a 
passo. Desejo que você faça seu pão, tomando como base os meus 
passos e que também desenvolva seus próprios parâmetros. A 
farinha utilizada neste processo é de origem italiana, qualidade 
superior. A panela é de ferro, o forno um elétrico convencional (no 
caso um Britania 50L), a água é sempre filtrada. 
 
 

Propriedade intelectual 
 
Este material esta ́ protegido pelas leis de propriedade intelectual. 
Você não pode vender, distribuir ou ainda copiar ou reproduzir 
integral ou parcialmente este conteúdo em qualquer veículo de 
distribuição ou mídia, nem utilizar as informações aqui apresentadas 
para atividades comerciais, incluindo, mas não se limitando a 
utilização deste material em cursos, palestras, seminários workshops 
ou afins. Qualquer tipo de violação dos direitos de propriedade 
intelectual estará sujeita às sanções previstas na Lei.  
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Sobre a autora 
 

Meu nome é Fernanda Benitez, 
sou filha de imigrantes bolivianos. Meus 
pais sempre trabalharam muito pra 
oferecer boa educação e comida de 
qualidade. Meu primeiro curso foi e 
Odontologia e após 10 anos de 
profissão resolvi recomeçar do zero 

fazendo a faculdade de gastronomia. Escolhi Alain Ducasse 
Formacion. 

Minha melhor professora sem duvida foi minha mãe que me 
mostrou que para cozinhar bem primeiro devemos comer bem. A 
faculdade me deu técnica e o tempo me favoreceu amadurecer o 
conteúdo para finalmente simplificar muitos processos complicados, 
deixando adequados para minha realidade. 

Após a faculdade fiz diversos cursos no assunto fermentação e 
panificação. Comprei muitos livros, e fiz muitos tipos de pão. Estava 
sempre em busca do pulo do gato, do segredo, da informação que 
as pessoas escondem… até descobrir que o pulo do gato foi 
adequar o conhecimento para minha realidade, e sendo assim 
consegui desenvolver pães sem glúten diferenciados e criativos. 

O pão com farinha de trigo feito com fermentação natural 
representa outra etapa, a etapa que resolvi começar a compartilhar 
os meus conhecimentos para que todos conseguissem fazer em casa 
tudo de forma simples. 
  

Nanda Benitez 
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Sourdough na panela  
 
Este guia vai orientar você a melhorar seu processo ou te dar a 
coragem para começar. Organizamos o processo todo em 4 etapas: 

• Preparação 
• Fazendo o pão 
• Fermentando o pão 
• Assando o pão 

 

O processo não é rapidinho, mas quem trabalha a maior parte do 
tempo é o levain! É importante respeitar os intervalos de tempo para 
garantir as melhores condições para nosso fermento natural fazer o 
trabalho dele e o nosso pão fermentar da maneira adequada.  
 
Preparação 
 

1)  Separe e pese todos os ingredientes  
• 400g de farinha de trigo  representa nosso 100% 
• 260g de água filtrada (65%) 
• 8g de sal rosa ou marinho( 2%) 
• 120g de levain já acordado (30%) 

 

CONSELHO: se você não tem uma balança, compre! Assim mais de 
metade dos seus erros vão acabar na cozinha. 
 

2)  Acordar seu levain 
Para fazer seu pão, seu levain deve estar a todo vapor, ou seja, com 
um número de microrganismos alto e ativo. Para poder fermentar. 
 
Como fazer?  
Com uma colher pegue e pese Xg de levain, adicione 2Xg de agua e 
3Xg de farinha. Misture e espere quase triplicar de volume. 
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Se você vai fazer mais de um pão deve multiplicar as quantidades, 
sugiro que para começar, use 30g de levain, 60g. de agua e 90g de 
farinha. 
 

   
 
 
 

Fazendo o pão 
 
 

3)  Misturando farinha e água (autólise) 
 
Misture toda a farinha da receita com toda agua, e deixe descansar 
numa vasilha tampada com pano úmido. No mínimo por 30 min, 
assim acontece a autólise, processo que melhora nosso desempenho 
e resultado. O momento ideal para começar esta etapa será quando 
seu fermento estiver quase triplicado. 
 

 
 
Você pode pular esta etapa, mas meu pão sempre ficar melhor com 
ela.  
  

Levain quase triplicado 



Sourdough de Panela  - Nanda Benitez   www.nandabenitez.com 

contato@nandabenitez.com 6	

 

4)  Adicionando o levain 
Depois dos 30 min de autólise, separar 120g do levain acordado e 
misturar na massa. Misturar bem (pode usar uma colher rígida). 

 
 
 

5)  Adicionando o sal 
Após o seu levain estar misturado na massa, acrescentar  as 8g de 
sal e misture novamente. 

 
 
 

6)  Trabalhando a massa 
 

Trabalhar ou sovar a massa por 15min, fazer uma bolinha, cobrir com 
pano úmido. Deixar descansar por 30 min. 
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7)  Desenvolvendo o glúten através de dobras 
Esticar a massa e fazer as dobras por 3x com descansos de 30min 
entre cada uma:  
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Fermentando o pão 
 

8)  Dando a forma 
Fazer a forma do pão e colocar na cesta: 

 
 
9)  Fermentar  
Fermentar até o ponto ideal, no meu caso guardo o pão numa adega 
em 16º graus por aproximadamente 12horas (cada um devera 
adequar a sua realidade, então melhor você observar nas primeiras 
vezes ate estabelecer um padrão). 
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Assando o pão 
 

10)  Prepare a panela 
Esquentar sua panela (aproximadamente 40 min) no forno a 230o 
Celsius. 
 

CONSELHO: se seu forno não tiver a indicação da temperatura, 
compre um termômetro para medir a temperatura do seu forno, 
assim vai conseguir garantir a temperatura correta.  
 

11)  Prepare o pão 
Colocar num alumínio seu pão (para poder facilitar a colocação na 
panela). 

 
 
 

12)  Corte o pão 
Fazer o corte com uma lâmina bem fina (lâmina de barbear costuma 
ser a escolha). A lamina deve estar um pouco deitadinha. 
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13)  Asse o pão 
Levar para a panela e borrifar com água (bastante). Levar a panela ao 
forno e assar por 30min tampada. 
 
14)  Corar o pão 
Retirar a tampa e assar até corar , o tempo depende de cada forno. 
Lembre-se: pão corado é pão assado, precisamos da caramelização 
para a experiência completa do pão! Pense em um bife: o que é mais 
gostoso? Um bife pálido ou aquele bife com crostinha? Com o pão é 
a mesma coisa! 
 

 
 
 

15)  Resfriar e.. .  comer! 
Resfriar, retirar o papel alumínio e comer! 
 

	
	
16)  Agora é hora de você sujar as mãos! 
Viu como é fácil? Está tudo aí detalhadinho para você fazer! Não 
precisa de forno profissional nem de masseira para você fazer seu 
pão em casa. Faz e manda a foto pra gente! Estamos esperando!	


