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GRISSINI 
 

 
 
INGREDIENTES 
 
MASSA 
250g farinha de trigo 
130g água fresca 
5g fermento biológico 
10g mel ou açúcar 
5g sal 
25g azeite + 20g para finalizar 
 
 
SABORIZANTES 
(opcional)  
Queijo ralado 
Alecrim 
Papoula 
gergelim 
 
 
 
UTENSÍLIOS 
Batedeira com gancho 
Bacia 
Rolo 
Pincel 
Assadeira 
Faca 
 
AGENDA 
9h massa  
10h dobra 
geladeira 
18h abrir 
Fermentação  
20h Finalização e forno 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MODO DE PREPARO 
 
1. Colocar água, fermento, farinha, sal 

e açúcar na batedeira com gancho e 
misturar até dar ponto de massa (5 
minutos). Colocar 25g de azeite e 
bater até incorporar e obter uma 
massa elástica. 

2. Formar uma bola, cobrir e deixar 
fermentar em ambiente por 30 
minutos.  

3. Sovar levemente, formar um 
novamente uma bola e colocar num 
saco plástico. Levar para a geladeira 
por pelo menos 5 horas ou até o dia 
seguinte. 
  

4. Retirar a massa e abrir com rolo e 
fazer uma dobra. Abrir novamente 
mantendo 10 a 12cm de largura. 
Abrir no comprimento até ficar com 
0,5cm de espessura. Colocar numa 
assadeira e pincelar com azeite. 

 
5. Fermentar por 2 horas em 

temperatura ambiente coberta. 
 

6. Passar a massa para a mesa e 
cortar os grissinis com uma faca.  

7. Esticar, rolar levemente e passar 
para a assadeira. 

8. Levar a forno preaquecido a 180ºC e 
baixar para 165/175ºC. Assar por 15 
a 20 minutos até estarem dourados.  

 
SABORIZANTES: a inclusão de 
saborizantes tem inúmeras formas: 
- na massa: depois de incorporado o 
azeite (sugestão 5% sobre peso da 
massa) 
- na decoração: rolando a massa antes 
de passar para a assadeira. 
 
 


