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FOUGASSE 
 

 
INGREDIENTES 
 
FERMENTO NATURAL 
10g madre 
70g água 
90g farinha de trigo 
10g farinha integral 
 
MASSA FERMENTADA 
70g água 
90g farinha de trigo 
10g farinha integral 
0,5g fermento biológico 
0,5g sal 
(sal e fermento meia colher de café) 
 
MASSA 
260g água  
150g fermento natural OU massa fermentada 
320g farinha de trigo 
50g farinha integral 
8g sal 
1g fermento biológico (opcional para quem 
usar fermento natural) 
25g azeite 
60g azeitonas ou anchovas 
 
 
 
 
 
 
MODO DE PREPARO 
 
1. Prepare o fermento natural OU a 

massa fermentada com 12 horas de 
antecedência. Deixe em temperatura 
ambiente. Deve ter mais do que 
dobrado e estar com aroma levemente 
ácido no momento de utilizar. 

2. Para a massa, coloque a água e as 
farinhas. Misture e cubra. Deixe 
descansar 20 minutos para favorecer a 
hidratação das farinhas. 

3. Acrescente o sal e o fermento biológico 
com mais um pouquinho de água para 
ajudar a dissolver. Trabalhe a massa 
até bem incorporados. 

4. Acrescente o fermento natural ou a 
massa fermentada. Misture e então 
sove por 10 minutos. 

5. Acrescente o azeite aos poucos 
sovando. 

6. Coloque num bowl untado com azeite 
e salpique o saborizante por cima. 
Cubra e deixe 20 minutos em 
ambiente. 

7. Faça uma dobra, trabalhando para que 
o saborizante se espalhe na massa. 

8. Repita mais 2 vezes a dobra sempre 
com 20 minutos de intervalo. Cubra. 

9. Deixe mais 1 hora em ambiente. 
10. Porcione a massa e faça uma bola. 

Deixe que descanse mais 20 minutos. 
11. Usando farinha polvilhada, abra a 

massa com ajuda de um rolo num 
formato ovalado. Passe para um pano 
de prato e cubra. Deixe fermentar por 
mais uma hora. Pré- aqueça o forno a 
240ºC. 

12. Passe a massa para uma assadeira 
polvilhada com farinha e dê o formato 
final. Faça os cortes usando um 
cortador de pizza ou uma faca. 

13. Pincele com mistura de azeite, água e 
sal e leve ao forno. 

14. Asse por 20 a 25 minutos, controlando 
a temperatura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


