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HALAH  CLÀSSICA

(2 pans o 12 rotlles grans)

Ingredients
 

400 g (1 i 2/3 tasses) d’aigua tèbia
15 g (3 sobres o 1 cullerada i 1 i 3/4 culleretes petites) de llevat sec actiu
o 40 g (3 cullerades i 2 culleretes petites) de llevat fresc
114 g d’ou (2 de grans) a temperatura ambient
75 g (5 cullerades o 1/3 tasses) d’oli de gira-sol
100 g (1/2 tasses) de sucre granulat
20 g (1 i 1/3 cullerades) de sal fina (sense iode, per evitar el gust amarg)
1 kg (7 tasses) de farina de blat tamisada per a múltiples usos
Més farina per donar forma (opcional)

Per pintar la halah

1 ou gran a temperatura ambient
1 cullerada d’aigua
1 mica de sal fina (sense iode, per evitar el gust amarg)
80 g (2/3 tasses) de llavors de rosella o llavors de sèsam



Passos

1) Llegiu la recepta abans de començar.
2) Escalfeu el forn a 85-95 °F o 30-35 °C.
3) Barregeu l’aigua amb el llevat i 4) el sucre.
5) Tamiseu la farina si encara no s’ha fet.
6) Preferiblement, utilitzeu el pastador d’una batedora de peu a baixa velocitat per
agregar-hi la farina.
7) Immediatament, afegiu-hi la sal.
8) Continueu barrejant-ho tot durant 2 o 3 minuts a baixa velocitat (no us preocupeu
si sembla una mica enganxós). 9) A velocitat mitjana, pasteu-ho durant no més de 5
minuts.
10) Traieu la massa del bol i poseu-la sobre una superfície de treball. De nou, no us
preocupeu si sembla una mica enganxosa i ferma. Si cal, utilitzeu una rasqueta de
forner per treure la massa de la superfície de treball.
11) Estireu i doblegueu la massa. Utilitzeu les mans per empènyer i esquinçar la bola
de massa i, després, doblegueu-la sobre ella mateixa i doneu-li un quart de volta.
Estireu el plec i torneu-lo a girar durant un parell de minuts si és possible.
12) Feu una bola amb la massa i torneu-la a col·locar al bol, lleugerament untat.
13) Apagueu el forn i col·loqueu-hi el bol.
14) Deixeu que pugi durant 50 minuts o fins que gairebé hagi duplicat la seva mida
(cal continuar esperant i probablement pujar la temperatura del forn a 105 °F / 40
°C, o fins i tot a 113 °F / 45 °C si veieu que la massa encara no puja prou).
15) Dividiu la massa en tantes boles com fils us calguin per trenar (una per a una
espiral, sis o quatre fils).
16) Amb un corró, aplaneu una bola de massa.
Enrotlleu la massa sobre ella mateixa i, després, formeu un fil lleugerament cònic
als extrems.
17) Treneu la halah i col·loqueu-la en una safata folrada amb paper per enfornar.
18) Deixeu que els pans trenats s’elevin al forn calent durant 45 minuts més o fins
que hagin tornat a doblar la seva mida. Per veure si la massa ha augmentat prou,
s’ha de pressionar lleugerament amb el dit. Si recupera la forma lentament fins no
més de la meitat, la massa està llesta. 



Si, al contrari, recupera la forma per complet i ràpidament, la massa necessita més
temps. Si, en pressionar-la, es desinfla, ha pujat massa (per posar-hi remei, podeu
tornar al pas 14).
19) Traieu els pans del forn i col·loqueu-los en un lloc lliure de corrents d’aire.
Preescalfeu el forn a 425 °F / 220 °C.
20) Prepareu l’ou batut barrejant-ho tot en un bol petit amb una forquilla per crear
el mínim de bombolles d’aire. Raspalleu molt suaument l’ou sobre els pans.
21) Empolseu sèsam o llavors de rosella (si utilitzeu els dos ingredients, comenceu
amb el sèsam).
22) Durant 25 minuts, enforneu els pans a la reixeta intermèdia o, si no hi caben,
separeu-los en dues reixetes. Després de 15 minuts, canvieu la posició de les
safates per enfornar de manera que la inferior sigui a sobre i la superior sigui a
sota. Continueu enfornant durant 10 minuts més o fins que estiguin daurats (o
lleugerament cremats). Atès que els temps d’enfornament varien segons la mida
dels pans, és millor utilitzar un termòmetre de lectura instantània. Retireu els pans
del forn quan la temperatura interna estigui per sobre de 195 °F / 90 °C.
23) Traieu-los de la safata per enfornar i deixeu-los refredar completament en una
reixeta.

Per a més informació:
https://schibboleth.com/challah-at-ya-from-vienna-the-austrian-origins-of-the-
classic-jewish-braided-eggy-yeast-bread-recipe-iconicjewishfood/

.
Mónica Buzali i Eva McGowan

Projecte Toldot (Mozaika)

https://schibboleth.com/challah-at-ya-from-vienna-the-austrian-origins-of-the-classic-jewish-braided-eggy-yeast-bread-recipe-iconicjewishfood/

