
 

 
La Coca de Munt 

Us informem que la Comissió de Flequers i Pastissers de la Terra, 
ha creat un nou producte per promocionar el turisme 
gastronòmic a la ciutat de Terrassa i rodàlies, la Coca de Munt, 
elaborada amb farina d’espelta amb infusió de romaní. Un sabor 
tradicional amb productes de la nostra terra.  
 
La Coca de Munt es pot oferir amb diferents ingredients salats o 
dolços. Recentment es va presentar públicament amb Botifarra 
Terregada, un producte autocton de Terrassa. 
 
A continuació us facilitem la recepta per la que pugueu oferir-la 
entre els vostres clients. 

 

 
Recepta de Coca de Munt • per Kg de farina 
 
1 kg farina d’espelta blanca 
18 gr. sal 
10 gr. sucre 
200 gr. massa mare natural 
550 ml. aigua mineral infusionada amb romaní a 10 graus de temperatura 
150 ml. aigua mineral 
5 gr. llevat premsat 
50 gr. D’oli d’oliva verge infusionat amb romaní 
 
Procés 
 
• Amassar fins a la total formació - hidratació del gluten (massa fina) 
• A l’ últim moment de l’amasat afegir l’oli sense que arribi a la total absorció del mateix per 
la massa  
• Repòs en bloc (40’) 
• Divisió de les peces (80 grs.) en massa cada coca 
• Repòs un cop dividida la massa (30’) 
• Format de les coques (tipus barreta 12 cm. Llarg) 
• Deixar reposar (15’) 
• Aixafar amb els dits fins donar la forma de coca 
• Posar i tirar un raig de l’oli infusionat per damunt 
• Fermentar (18 h a 10º ) 
• Coure 10 ‘ a 220-240º forn de sola 
• Mida de la coca acabada ample 8 cm i llarg 20 cm. 
 
Infusions 
 
1 litre d’aigua mineral a 90º+5 gr. de romaní sec 
Oli escalfat a 70º infusionar amb una branca de romaní  
1 litre d’oli més una o dues branques netes (30 gr. total) 
 
Per a més informació podeu contactar amb la secretaria tècnica del Gremi.  
 

Secretària Tècnica del Gremi Sra. Núria Amela 

Sant Pau, 6 - 08221 Terrassa (Barcelona)  

Tel. 93 736 11 03 - Fax 93 736 60 14 

www.cecot.org - gremiflequers@cecot.org 

Entitat adherida Segueix-nos a través de 
 

 

 www.facebook.com/patronalcecot 

 




