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6 sprawdzonych
przepisów na
ciasto
Zebrałem wszystkie przepisy na ciasto
na pizzę z mojego blog i zamieniłem w
ten praktyczny pdf.
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Klasyczne ciasto na pizzę

Ciasto na pizzę jak z Pizza Hut

Jeszcze lepszy ciasto jak z Pizza Hut

Ciasto na pizzę na zakwasie bez drożdży

Ciasto na pizzę z mąki orkiszowej

Ciasto na pizzę bezglutenowe

Jak zrobić pizzę na cienkim cieście?

Przepis na pizzę z patelni

Poznaj "Sekrety domowej pizzy"
Nauczysz się wszystkiego o domowej pizzy. Przygotujesz chrupiące
ciasto na pizzę. Przyrządzisz wyśmienite sosy. Dowiesz się jak ustawić
domowy piekarnik. Wybierzesz jeden z gotowych i sprawdzonych 31

przepisów na pizze. Na końcu połączysz to wszystko i wyciągniesz z

piekarnika najlepszą domową pizzę jak z włoskiej pizzerii.

Spis treści



Klasyczny przepis na ciasto na pizzę wypracowałem na podstawie wielu
prób i błędów. Na samym początku mojej przygody z pizzą ciasto
wychodziło mi grube i puszyste. Przez długi czas wypracowywałem
przepis, aż skończyło się na cienkiej i chrupiącej pizzy. I takie właśnie
polecam jako podstawowe ciasto do większości pizz na tym blogu. 

Po przeczytaniu tego przepisu będziesz wiedzieć

jakich i ile składników użyć
jak zagnieść i wyrobić ciasto
jak ustawić piekarnik
ile piec pizzę
a na końcu upiec klasyczną pizza Margherita

Klasyczne ciasto na pizzę



Z poniższych składników powinny wyjść
4 cienkie i chrupiące pizze o średnicy ok. 30 cm każda lub

3 grubsze pizze również o średnicy ok. 30 cm każda

1. Składniki
Będziesz potrzebować następujących składników na ciasto na pizzę:

4 szklanki mąki (ok. 500 gramów mąki pszennej)
1 i ¼szklanki wody (ok. 300 gramów)
10 gramów drożdży (ok. 1/10 kostki 100 gramowych drożdży)
1 płaska łyżka soli kamiennej (ok. 10 gramów)
szczypta cukru (do zaczynu)

Opcjonalnie

Generalnie ciasto na pizzę składa się z 4 składników: mąka, woda, sól i
drożdże, ale możesz spróbować poeksperymentować i podkręcić smak
swojego ciasta.

Oregano lub zioła prowansalskie
1 płaska łyżeczka oregano lub ziół prowansalskich na 500 gramów
mąki
Dodaję przede wszystkim dla aromatu podczas pieczenia pizzy.
Możesz posypać po wierzchu również przed pieczeniem pizzy.

Oliwa z oliwek
1 łyżeczka oliwy na 500 gramów mąki lub 1% masy mąki
Najlepiej dodać po wyrobieniu ciasta, wtedy pozytywnie wpływa na
formowanie glutenu.
Jeśli dodasz za wcześnie, tłuszcz "okryje" mąkę i zablokuje tę
możliwość.
Jeśli dodasz za dużo, ciasto stanie się bardziej zbite i gorzej wyrośnie.

Słód jęczmienny
1 płaska łyżeczka słodu jęczmiennego na 500 gramów mąki lub 2%
masy mąki
Dzięki słodowi ciasto lepiej wyrasta (to dodatkowe paliwo dla
drożdży) i podczas pieczenia tworzą się ciemniejsze plamy,
charakterystyczne dla pizzy neapolitana.



Gdy dodasz za dużo, ciasto zrobi się gumiaste i nienaturalnie ciemne.

1.1 Mąka

Najłatwiej kupić mąkę pszenną typu 450, 550 lub 600. Te mąki świetnie
nadają się na pizzę. Dlaczego? Najłatwiej się robi pizzę na jej bazie i
najtrudniej ją zepsuć. Mąka pszenna zawiera dużo glutenu, który
"skleja" ciasto. Jak drożdże "uwolnią" dwutlenek węgla, gluten
zatrzymuje go i powoduje, że ciasto rośnie podczas fermentacji

1. Ciasto przed upieczeniem jest miękkie, delikatne i elastyczne.
2. Przez to łatwo się wyrabia i rozwałkowuje.
3. Dobrze wyrasta podczas pieczenia

Więcej na temat mąki do ciasta na pizzę >>

1.2 Drożdże

Na rynku znajdziesz 3 rodzaje drożdże: świeże, suszone i instant. Różnią
się ilością wody, którą zawierają. Świeże drożdże zostały pozbawione z
ok. 30% wody. Suszone i instant są uboższe o ok. 90% wody. Polecam
świeże drożdże. Trwałość takich drożdży zwykle wynosi ok. 2 tygodni.
Zamiast kupować na zapas lub z wyprzedzeniem, najlepiej kupić świeże
świeże drożdże przed pieczeniem pizzy. Lepiej nie ryzykować użycia
przeterminowanych drożdży lub takich, które nie przekroczyły jeszcze
terminu, ale trochę już przeleżały w lodówce. Odnośnie drożdży instant
i suchych, generalnie takie drożdże można dłużej przechowywać niż
drożdże świeże. Różnica jest taka, że drożdże suszone wymagają
wymieszania z wodą i cukrem, aby się aktywowały; natomiast drożdże
instant nie wymagają aktywowania - wystarczy, że dodasz je do mąki.
Osobiście używam świeżych drożdży.

Więcej na temat drożdży do ciasta na pizzę >>

1.3 Woda

Odnośnie wody, zasada jest prosta: używaj tej wody, którą pijesz. Jeżeli
woda z kranu w Twoim regionie nadaje się do picia bez przygotowania,
użyj jej do pizzy. Jeśli pijesz wodę przefiltrowaną, dodaj takiej do pizzy.
Gdy spożywasz przygotowaną lub butelkową, skorzystaj z takiej właśnie.

Więcej na temat wody do ciasta na pizzę >>

http://domowa.pizza/maka/
http://domowa.pizza/drozdze/
http://domowa.pizza/jaka-woda-ciasta-na-pizze/


2. Akcesoria
Będziesz potrzebować następujących akcesoriów:

wałek
podłoże do wałkowania (stolnica, silikonowa mata lub po prostu blat)
duże naczynie do wyrabiania ciasta, może być to szklana lub gliniana
miska
małe naczynie do wyrabiania zaczynu, może być to duży kubek lub
większa szklanka

Opcjonalnie możesz użyć:

kamienia do pizzy
łopatki do pizzy

3. Zaczyn (rozczyn)
Na początku przygotowujemy zaczyn. Do naczynia dodajemy

10 gramów drożdży świeżych (ok. 1/10 kostki 100 gramowej),
szczyptę cukru,
łyżeczkę mąki,
oraz 5 łyżek ciepłej wody.

Woda powinna mieć temperaturę ok. 30-40 stopni Celsjusza. Nie
przejmuj się, jeśli dodasz za zimną. Większej szkody narobisz, gdy
chcesz dodać za ciepłą. Możesz "zabić" drożdże i ciasto nie wyrośnie.
Wymieszaj składniki do uzyskania w miarę jednolitej konsystencji.
Następnie odstaw do wyrośnięcia w ciepłe i nieprzewiewne miejsce.
Zwykle środek piekarnika jest takim w miarę ciepłym i nieprzewiewnym
miejscem. Podobnie jak w przypadku temperatury wody, nie przejmuj
się jeśli będzie za zimno. Drożdże jakoś ruszą:) Więcej na temat zaczynu
do ciasta na pizzę.

4. Wyrabianie ciasta na pizzę
Do dużej misy wsyp mąkę.
Wymieszaj łyżką mąkę, aby ją trochę napowietrzyć.
Następnie dodaj wyrośnięty zaczyn.
Opcjonalnie możesz dać zioła prowansalskie lub oregano.

http://domowa.pizza/mata-stolnica-silikonowa-walkowania/
http://domowa.pizza/kamien-do-pizzy/
http://domowa.pizza/lopatka-pizzy/
http://domowa.pizza/jak-zrobic-zaczyn-drozdzowy-pizzy/


I wyrabiamy!

Ideą jest taki ruch rąk, żeby jak najbardziej "napowietrzyć" ciasto.
Najlepiej zarabiać ciasto od zewnątrz do środka, tak jakbyśmy nalewali
chochlą zupę. Gdy ciasto z zewnątrz zagarniemy do środka, ugniatamy.
I tak tysiąc razy … żartuję oczywiście:-) W między czasie dodaj pozostałą
część wody oraz oliwę. Najlepsza konsystencja to taka, w której ciasto
jest miękkie i "odchodzi" od rąk. Są trzy możliwe zakończenia wyrabiana
ciasta:

1. ciasto się lepi o rąk - dodaj trochę mąki
2. ciasto się nie lepi w ogóle - dodaj trochę wody
3. ciasto nie lepi się do rąk, ale ma zwartą konsystencję - super! Taki był

cel!

Na samym końcu dodaj sól i oliwę. Sól możesz dodać również przed
samym pieczeniem ciasta, po wyciągnięciu ciasta z lodówki. Sól
wstrzymuje trochę proces trawienia mąki przez drożdże. Jeśli dodasz sól
na tym etapie, drożdże i tak sobie poradzą, ale po co im przeszkadzać?:-)
Śmiało! Spróbuj jak smakuje ciasto. Powinno być lekko słone.

5. Wyrośnięcie ciasta na pizzę
Po przygotowaniu ciasta dzielimy je na 4 jednakowe kulki wielkości
pięści i posypujemy mąką. Robimy to po to, aby ciasto się nie zeschło.
Następnie przykrywamy ciasto szczelnie folią spożywczą i do dajemy do
lodówki. Polecam, aby drożdże pracowały przynajmniej 24 godziny w
lodówce.

5.1 Czas wykonania ciasta na pizzę
Przygotowanie zaczynu oraz zagniecenie ciasta powinno Ci zająć nie

więcej niż 20 minut. Podaję bez czasu potrzebnego na odstanie i
wyrośnięcie pizzy, w zależności od tego ile masz czasu, może to być 15
minut lub 24 godziny.

5.2 Kilka dobrych praktyk

1. Ciasto najlepiej przygotować jest dzień wcześniej i odłożyć do
lodówki. Dzięki temu nabiera lepszej konsystencji i wychodzi bardziej
chrupiące.

2. Zarówno zaczyn jak i ciasto wyrabiaj w miarę szybko i dodając jak



najwięcej powietrza podczas robienia. Ciasto drożdżowe "nie lubi"
zbyt dużo ruchu.

3. Aby uniknąć przerośnięcia zaczynu i ubrudzenia kuchnii, polecam
włożyć naczynie z zaczynem do miski, w której przygotowaliśmy już
mąkę. Nawet jeżeli zaczyn "wykipieje", wpadnie do mąki, w której i
tak miał się znaleźć.

4. Możesz wyrobić ciast na stole:-) Jeżeli masz duży stół lub stolnicę,
świetnie się nadają do przyrządzenia ciasta na pizzę. Oczywiście,
warto wcześniej doprowadzić stół do czystości.

5. Przygotuj sobie wcześniej w osobnym naczyniu wodę i oliwę, którą
będziesz dodawać do ciasta przy wyrabianiu. Dzięki temu unikniesz
sytuacji w które potrzebujesz dolać oliwę, która jest schowana w
szafce, a masz klejące od ciasta ręce.

6. Przygotowywanie ciasta do pieczenia

Wyjmij ciasto z lodówki, aby nabrało temperatury pokojowej. Dzięki
temu ciasto będzie łatwiejsze do rozwałkowania.

Podziel ciasto na 4 kulki wielkości pięści, jeśli nie zostało to
zrobione wcześniej.

Na stole przygotuj stolnicę lub matę silikonową do wałkowania oraz
wałek.

Solidnie podsyp mąką powierzchnie stolnicy.

6.1 Aby uzyskać okrągłą pizzę
Aby uzyskać okrągły kształt pizzy, rozgnieć dłonią przygotowaną kulkę.
Zacznij rozwałkowywać ciasto wałkiem w kierunku góra - dół. Jak ciasto
uzyska kształt owalu, przekręć je o 90 stopni i znów wałkuj w kierunku
góra dół. Robisz to tak długo, aż osiągniesz pożądany okrągły kształt
pizzy.

6.2 Aby uzyskać prostokątną pizzę
Jeśli masz blachę prostokątną, nie ma co wymyślać. Lepiej będzie jak
przygotujesz pizzę o prostokątnym kształcie:-) Wtedy najpierw uzyskaj
bardzo podłużny owal, czyli osiągniesz długość pizzy. Następnie zacznij
pracować nad szerokością, tj. obróć ciasto o 90 stopni w prawo i zacznij
rozwałkowywać na szerokość. Gdyby ciasto zaczęło przywierać do maty
lub wałka, podsyp je mąką. W kolejnym kroku przekładasz ciasto na
blachę do pieczenia lub kamień. Wystarczy zwykła płaska blacha. Aby



ciasto podczas pieczenia nie przywarło do blachy, możesz zrobić jedną
rzecz z poniższych:

1. posmarować blachę olejem (odradzam stosowanie oliwy, ponieważ
zwyczajnie jej szkoda i bardzo się kopci)

2. wyłożyć blachę papierem do pieczenia
3. wyłożyć blachę folią aluminiową
4. wyłożyć blachę silikonową matą do pieczenia

Osobiście do pieczenia pizzy używam kamienia do pizzy. Nadaje pizzy
nowy wymiar! Wtedy nie potrzebujesz zabezpieczania pizzy przed
przywarciem, ponieważ nie przywiera w ogóle do kamienia.

6.3 Dobra praktyka

Aby nie cieście nie powstały takie brzydkie pęcherzyki powietrza, po
przełożeniu na blachę, ponakłuwaj ciasto widelcem.

Więcej na temat wałkowania ciasta na pizzę >>

7. Nakładanie składników
Najpierw nałóż sos pomidorowy. Najlepiej zrobisz to chochelką lub
łyżką. Pamiętaj, aby zachować 1 cm odstęp bez sosu pomiędzy
brzegiem ciasta a sosem. Dzięki temu nie ubrudzisz sobie rąk sosem,
gdy będziesz chciał jeść rękoma.
Teraz kolej na ser mozzarella. Możesz położyć w formie startych
wiórków równomiernie na całej pizzy, w formie kupek w kilku
miejscach na pizzy.
Na koniec wrzuć jeszcze parę oliwek na wierzch i daj szczyptę
oregano.
Po wyciągnięciu z piekarnika, po wierzchu połóż na wierzchu kilka
listków bazylii.

8. Pieczenie pizzy
Prawie tak ważne jak przepis na ciasto i sos, jest przepis na pieczenie:-)
Dlatego to jest trzeci kluczowy składnik udanej pizzy.

8.1 Ustawienia piekarnika

Polecam ustawienie piekarnika na jedną z trzech opcji:

http://domowa.pizza/kamien-do-pizzy/
http://domowa.pizza/jak-walkowac-ciasto-pizzy/


termoobieg,
pieczenie z dołu,
lub pieczenie z góry i z dołu

Termoobieg sprawdza się najlepiej, ponieważ piekarnik najszybciej
uzyskuje pożądaną temperaturę. Jeżeli korzystasz z grania "góra - dół"
lub termoobieg, włóż ciasto na środkowe prowadnice w piekarniku.

8.2 Ustawienia temperatury i czasu pieczenia

1. Piekarnik ustaw na maksymalną dostępną temperaturę. W
większości piekarników jest to zwykle 220 - 250 stopni Celsjusza.
Chociaż widziałem już domowe piekarniki, które potrafią osiągnąć
270 stopni przy grzaniu z grillem.

2. Dla 250 stopni Celsjusza w termoobiegu pieczenie trwa od 4 do 5
minut.

3. Minutnik ustaw na 4 minut. Sprawdź co minutę jak wygląda pizza.
Jeżeli ser się jeszcze nie zapiekł zostaw na minutę dłużej.

4. Jeżeli Twój piekarnik ma niższą maksymalną temperaturę, np. 220
stopni Celsjusza, czas pieczenia również wyniesie nie więcej niż 5
minut.

8.3 Kilka dobrych praktyk odnośnie pieczenia pizzy

1. Koniecznie ustaw minutnik! Każda minuta w piekarniku to "być albo
nie być" Twojej pizzy. Naprawdę! Pizza, która piecze się 4 minut
wygląda super. Jeżeli zostawisz ją na dodatkową minutę, możesz ją
zwyczajnie spalić.

2. Przez pierwsze kilka pieczeń pizzy najlepiej co minutę ją doglądać,
aby nie przegapić momentu, kiedy jest gotowa. Znalezienie
optymalnej temperatury i ustawienia pierkanika wymaga czasami
kilku prób.

3. W trakcie pieczenia pizzy, możesz zabrać się za przygotowywanie
kolejnej. Po nabraniu wprawy będziesz w stanie w ciągu tych 5 minut,
zjeść kawałek dopiero co wyciągniętej pizzy i przygotować kolejną:-)

Więcej na temat ustawień piekarnika i pieczenia.

9. Koszt ciasta na pizzę
Czy opłaca się przygotowywać pizzę w domu? Ile to kosztuje? Policzyłem

http://domowa.pizza/pieczenie-pizzy/


dokładnie co do grosza koszt ciasta, składników, energii elektrycznej i
czasu. Wyszło mi, że pizza domowa jest opłacalna. Zobacz o ile jest
opłacalna!

http://domowa.pizza/arkusz-koszty-pizzy/

10. Jeśli potrzebujesz więcej lub mniej
ciasta
Jeśli chcesz zrobić więcej lub mniej ciasta niż podałem w przepisie,
możesz zastosować proporcje. Generalnie w piekarnictwie stosuje się
proporcje, aby bez problemów uzyskiwać więcej lub mniej ciasta, w
zależności od potrzeb. Powyższy przepis w przekształceniu na proporcje
(procenty) wyglądałby następująco:

100% mąka
60% wody
2% soli kamiennej
2% drożdży

Przykład 1

Chcesz zrobić 2x więcej ciasta niż podałem w przepisie. Zamiast 500
gramów, potrzebujesz 1 000 gramów mąki. Na 1 000 g mąki użyjesz:

600 g wody (60% z 1 000 gramów),
20 gramów soli (2% z 1 000 gramów)
i 20 gramów drożdży (2% z 1 000 gramów).

Przykład 2

Chcesz zrobić 3x więcej ciasta niż podałem w przepisie. Zamiast 500
gramów, potrzebujesz 1 500 gramów mąki. Na 1 500 g mąki użyjesz:

900 gramów wody (60% z 1 500 gramów),
30 gramów soli (2% z 1 500 gramów)
i 30 gramów drożdży (2% z 1 500 gramów).

11. Klasyczna pizza Margherita
Cały proces przygotowania pizzy margherita opisałem w tym przepisie

http://domowa.pizza/pizza-margherita/




Pizza Hut robi pyszną pizzę:-) To moja ulubiona sieciowa pizzeria. Wiem,
piszę tu o domowej pizzy i chwalę sieciówkową pizze. Ale nie będę
oszukiwał. Bardzo mi smakuje ich pizza na grubym cieście (chociaż
jestem zwolennikiem pizzy na cienkim cieście). Jak zrobić grube ciasto
jak w Pizza Hut? To proste.

W Pizza Hut pizza na grubym cieście nazywa się Pan Pizza. Pan wzięło
się od naczynia w którym piecze się grubą pizzę. Jest to okrągła blacha
przypominająca patelnię, która ma wysokie brzegi. Jeśli nie masz takiej
specjalnej blachy, możesz wykorzystać patelnię (jeśli masz taką z
odpinaną rączką) lub darować sobie okrągły kształt pizzy i zrobić ją w
prostokątnej blaszce do ciasta, która zwykle ma wysoki brzeg.

Na ciasto będziesz potrzebował następujących składników. Z poniższych

Ciasto na pizzę jak z Pizza
Hut



składników powinny wyjść 3 grubsze pizze o średnicy ok. 30 cm każda.

4 szklanki mąki (ok. 600 gramów)
1/4 kostki drożdży (25 gramów z 100 gramowej kostki)
5 łyżek oliwy
2 szklanki wody
szczypta cukru
łyżka soli

Przygotuj zaczyn
Na początku przygotowujemy zaczyn. Do szklanki dodajemy ¼ kostki
drożdży, szczyptę cukru, łyżeczkę mąki oraz 5 łyżek wody. Rozrabiamy,
aż uzyskamy w miarę jednolitą konsystencję. Następnie odstawiamy do
wyrośnięcia.

Aby nie przegapić momentu w którym zaczyn za bardzo wyrośnie i
wyleje się z naczynia, możesz szklankę z zaczynem wstawić do misy w
której będziesz wyrabiać ciasto.

Zagnieć ciasto
Do dużej misy wsypujemy i mieszamy łyżką mąkę, aby ją lekko
napowietrzyć. Jeśli masz przesiewacz do mąki, użyj go.

Następnie dodajemy wyrośnięty zaczyn.

I wyrabiamy! Ideą jest taki ruch rąk, żeby jak najbardziej "napowietrzyć"
ciasto. Najlepiej zarabiać ciasto od zewnątrz do środka, tak jakbyśmy
nalewali chochlą zupę. Gdy ciasto z zewnątrz zagarniemy do środka,
ugniatamy. I tak tysiąc razy … żartuję oczywiście:-)

W między czasie dodajemy wodę. Najlepsza konsystencja to taka, w
której ciasto jest miękkie i "odchodzi" od rąk. Są trzy możliwe
zakończenia wyrabiana ciasta:

1. ciasto się lepi o rąk - dodaj trochę mąki
2. ciasto się nie lepi w ogóle - dodaj trochę wody
3. ciasto nie lepi się do rąk, ale ma zwartą konsystencję - super! Taki był

cel!

Pod koniec zarabiania dodajemy sól oraz oliwę.



Odstaw do pierwszego i drugiego
wyrośnięcia
W idealnym świecie w którym mamy mnóstwo czasu na wszystko i
planujemy z dużym wyprzedzeniem, powinno wyglądać to tak:

1. ciasto idzie do lodówki nawet na 24 godziny do wyrośnięcia,
2. po tym czasie zostaje zarobione raz jeszcze i podzielone na 3 kulki
3. kulki wędrują na kolejne 24 godziny do lodówki

I gotowe:-) 48 godzin w lodówce dla ciasta drożdżowego to bardzo dobry
czas, aby drożdże przetrawiły co jest do przetrawienia. Dzięki temu
ciasto jest lekkostrawne, nie śmierdzi drożdżami i jest chrupiące.

Jeśli masz mniej czasu, np. 24 godziny, możesz zrobić tak:

1. ciasto idzie do lodówki na 2-3 godziny do wyrośnięcia
2. zarabiamy ciasto raz jeszcze i dzielimy na 3 kulki
3. kulki idą do lodówki i czekają do kolejnego dnia

Jeśli masz dosłownie kilka godzin, zrób to tak:

1. ciasto idzie w ciepłe miejsce na 1 godzinę do wyrośnięcia
2. zarabiamy ciasto raz jeszcze i dzielimy na 3 kulki
3. kulki idą do lodówki na pozostałą część czasu

W standardowym przepisie na ciasto sugeruję podział ciasta na kulki o
wielkości pięści. Ponieważ celem jest osiągnięcie grubszego ciasta,
takiego jak w Pizza Hut, proponuję uformować kulki trochę większe niż
pięść:-) Zresztą jak podzielisz całe ciasto na 3 równe części - powinno
być ok.

Rozwałkuj ciasto
Rozwałkuj ciasta na grubość ok. 5 - 10 mm. Ciasto na pizzę jak Pizza
Hut powinno być 2x grubsze niż w przepisie na pizzę na cienkim
cieście. Jeżeli wychodzi Ci zbyt cienkie, weź następnym razem więcej
ciasta lub rozwałkuj na mniejszą powierzchnię.
Przenieś rozwałkowane ciasto na wysmarowaną oliwą blachę (jeśli na
niej pieczesz), podlej z wierzu oliwą, przykryj folią spożywczą i
odstaw w ciepłe miejsce na ½-1 godziny.



Tym ciepłym miejscem, w którym ciasto podrośnie, może być Twój
piekarnik. Nastaw go na temperaturę 50 - 60º Celsjusza, wyłącz i
wsadź tam rozwałkowane ciasto. Wtedy wyrośnie nawet szybciej niż
w podane powyżej ½ godziny.

Nałóż składniki
Wyrośnięte ciasto przełóż na blachę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Na
ciasto nałóż sos pomidorowy oraz składniki, a następnie posyp serem.
Przepis na sos pomidorowy jest bajecznie prosty i w szczegółach
znajdziesz go tu. Potrzebujesz:

2 puszki pomidorów,
garść bazylii,
¼ szklanki oliwy,
szczyptę soli,
szczyptę cukru
oregano (lub zioła prowansalskie)

Zmiksuj wszystkie składniki w blenderze.

Włóż do pieczenia
Wsadź do piekarnika nagrzanego na maksymalną temperaturę (220 -
250 stopni Celsjusza). Piekarnik możesz nagrzewać nawet pół godziny.
Piecz pizzę przez 4-5 minut. Za pierwszym razem doglądaj pizzy i
sprawdzaj czy się nie przypala. Bardzo łatwo o przypalenie przy takiej
temperaturze.

Oczywiście kamień do pizzy jak najbardziej się nadaje. Jeśli chcesz
wykorzystać kamień, ciasto i składniki przygotuj na łopatce do pizzy, a
następnie zsuń przygotowaną pizzę na kamień, który jest już nagrzany
w piekarniku.

I gotowe!
Daj znać w komentarzach jak Ci poszło! Może byś coś zmienił, dodał,
odjął lub podkręcił? Jestem otwarty na sugestie:-)

http://domowa.pizza/sos-pomidorowy/


Przepis na Pizza Prosciutto e Rucola jak z
Pizza Hut
Załóżmy, że chcesz przygotować pizzę Prosciutto e Rucola jak z Pizza
Hut. Będziesz potrzebował:

sos pomidorowy - przepis na sos pomidorowy znajdziesz tu
ser mozzarella - więcej o serach na pizzę
pomidorki koktajlowe
szynka parmeńska
rukola
ser parmezan

Najpierw nałóż sos pomidorowy. Połóż plastry mozzarelli. Włóż do
piekarnika, zgodnie z powyższym przepisem.

Po upieczeniu nałóż na pizzę pomidorki koktajlowe, szynkę parmeńską i
rukolę, a następnie zetrzyj na wierzch parmezan. Nie nakładaj
powyższych składników przed pieczeniem, ponieważ się wysuszą i szlag
trafi całą świeżość Twojej pizzy.

http://domowa.pizza/sos-pomidorowy/
http://domowa.pizza/jaki-ser-wybrac-do-pizzy/


To mój jeszcze lepszy przepis na pizzę jak z Pizza Hut. Ciasto wychodzi
bardziej chrupiące!

Eksperymentowałem z nowymi przepisami na ciasto, temperaturę i
ustawienia piekarnika… Efekty były różne. Kilka pizz, które upiekłem
nadawały się słabo do zjedzenia, kilka innych były bardzo zbliżone w
smaku do starego przepisu, a kilka przypominało stare dobre polskie
pizze z ciastem na trzy palce:-)

Po kilkunastu eksperymentach udało mi się w końcu uzyskać pizzę
jeszcze bardziej przypominającą tę z Pizza Hut… Ten przepis mocno
różni się o tego, do czego przywykłem przygotowując moje pizze. Ale cel
uświęca środki - jeśli wyszła lepsza, to warto zmodyfikować swój stary
sposób myślenia i pieczenia. Co się zmieniło?

Jeszcze lepszy ciasto jak z
Pizza Hut



1. nie używam zaczynu
2. nie zagniatam
3. nie trzymam ciasta w lodówce aby wyrosło
4. nie używam kamienia

Jak dla mnie są to spore zmiany:-) Zaczynamy!

1. Składniki
Będziesz potrzebował następujących składników:

400 gramów mąki
10 gramów drożdży świeżych
275 gramów wody
5 gramów soli (1 łyżeczka)
8 gramów oliwy z oliwek (2 łyżeczki) + dodatkowo przyda się jeszcze
parę łyżek oliwy, która pójdzie bezpośrednio na ciasto

Z nich wyjdą Ci dwie pizze o średnicy ok. 30 cm i grube nawet na 3 cm.

2. Przygotowanie ciasta

Wymieszaj wszystkie składniki w jednym naczyniu szpatułką albo
łyżką. Drożdże możesz wcześniej pokruszyć, aby łatwiej je wymieszać.

Ciasto po wymieszaniu powinno mieć w miarę stabilną strukturę. W

dotyku powinno być dużo bardziej miękkie niż tradycyjne ciasto na
pizzę oraz bardziej „lejące się".

Ciasto na pizzę jak z Pizza Hut po wymieszaniu składników

Przełóż ciasto do odpowiednio dużego naczynia. Po wyrośnięciu ciasto

http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-20-22.51.57.jpg


powinno zwiększyć swoją obiejętość 5-6 krotnie. Uwzględnij to.

Następnie zawiń naczynie szczelnie folią spożywczą i odstaw w

spokojne miejsce. Ciasto powinno rosnąć przez minimum 8 godzin.
Możesz spokojnie przeczekać nawet do 24 godzin. Nie wkładaj ciasta do
lodówki.

Ciasto na pizzę jak z Pizza Hut po wyrośnięciu przez 12 godzin

Ciasto po tym czasie urośnie i stanie się jeszcze bardziej lejące. Będzie
przypominało bardzo gęsty kisiel lub budyń. W środku stworzyła się
struktura pęcherzyków powietrza, którą chcemy zachować, dlatego w
kolejnym kroku będzie potrzebna delikatność.

3. Przygotowanie ciasta do pieczenia
Przełóż ciasto z naczynia na matę podsypaną mąką. Posyp ciasto mąką
po wierzchu. Następnie podziel na dwie części. Uformuj kulkę
delikatnie rotując i naciskając ciasto całą dłonią. Mąka na wierzchu i na
spodzie ciasta zapobiegnie jego przylepianiu się i rwaniu się. Spróbuj
uzyskać coś na ten kształt:

http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-21-10.01.31.jpg
http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-21-10.08.17.jpg


Ciasto na pizzę jak z Pizza Hut - nadawanie kształtu ciastu

Przygotuj:

dwie patelnie teflonowe bez rączki - osobiście korzystam z tego
rozwiązania ponieważ mam w domu zestaw Tefal Ingenio z
odłączaną rączką
lub dwie blachy do pieczenia pizzy o wysokiej krawędzi - w sumie to
najtańsze rozwiązanie, widziałem na Ceneo od 12 zł
lub dwie patelnie żeliwne - nie jest to tanie rozwiązanie, ale też dobre
lub w ostateczności po prostu jedną większą blachę - zwykle to
wystarczy

Każdą patelnię wysmaruj solidnie oliwą, a następnie połóż po kulce

ciasta i rozprowadź po całości patelni. Nie przejmuj się jeśli ciasto
będzie się zwijało i nie zajmie całej powierzchni patelni. I tak urośnie
jeszcze na tyle, aby pokryć całość.

Ciasto na pizzę jak z Pizza Hut - przygotowanie patelni

Ciasto na pizzę jak z Pizza Hut - położenia ciasta na patelnię

http://www.ceneo.pl/24321239#cid=7705&crid=21920&pid=5958
http://www.ceneo.pl/;szukaj-blacha+do+pizzy#cid=7705&crid=21920&pid=5958
http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2015/02/DSC07500.jpg
http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2015/02/DSC07502.jpg


Patelnię owiń szczelnie folią spożywczą i odłóż w spokojne miejsce

na ok. 2 godziny. Przez ten czas ciasto powinno jeszcze trochę urosnąć. 

Po godzinie włącz piekarnik na maksymalną temperaturę w grzaniu,
aby odpowiednio się nagrzał:

termoobieg
góra-dół
lub termoobieg z grillem

Po dwóch godzinach odpoczynku ciasta ściągnij folię. Delikanie

porozciągaj ciasto, aby zajęło całą powierzchnie patelni. Zwróć
uwagę, że ciasto może się podziurawić na środku, ponieważ stamtąd
będziesz je „zabierał", aby przykryć brzegi. Pamiętaj, że ten rodzaj ciasta
jest bardziej delikatny, niż tradycyjne ciasto na pizzę ze względu na
dużą ilość wody. Teraz najważniejsze, aby pozbyć się pęcherzyków
powietrza, które w trakcie pieczenia spowodują, że na pizzy pojawią się
mega duże bąble. Są na to dwa sposoby, które możesz zrobić równolegle:

podważ ciasto szpatułką i delikatnie przesuwaj po wierzchu ciasta

tak, aby spod wyszły pęcherzyki. Następnie pełną dłonią podociskaj
ciasto tak, aby mocno przywarł do oliwy, która jest na spodzie. Dzięki
temu spód pizzy będzie solidnie przylegał do blachy.

delikatnie ponakłuwaj ciasto widelcem

Na koniec posmaruj wierzch ciasta oliwą.

http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2015/02/DSC07508.jpg


Ciasto na pizzę jak z Pizza Hut - nałożenie oliwy i rozciągnięcie ciasta na
patelni

Ciasto jest gotowe do nałożenia składników.

4. Nakładanie składników
U mnie na pierwszy ogień poszła klasyczna Margherita z mozzarellą oraz
wersja z kozim serem. Przepis na sos pomidorowy znajdziesz tu. Nałóż
solidną porcję sosu pomidorowego łyżką lub chochelką i delikatnie go
rozsmaruj. Wiem, że się powtarzam, ale pamiętaj, że ciasto jest bardzo
delikatne. Teraz posyp pizzę serem mozzarella. Na wierz rzuć parę
oliwek i daj szczyptę oregano.

Ciasto na pizzę jak z Pizza Hut - nałożenie sosu pomidorowego

http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2015/02/DSC07514.jpg
http://domowa.pizza/sos-pomidorowy/
http://domowa.pizza/jaki-ser-wybrac-do-pizzy/
http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2015/02/DSC07515.jpg


Ciasto na pizzę jak z Pizza Hut - nałożenie sera koziego

5. Pieczenie
Im wyższa temperatura, tym lepszą strukturę będzie miała pizza po
upieczeniu. Wysoka temperatura gwarantuje, że bąble pojawią się
szybko, gwałtownie i będą duże, przez co pizza urośnie szybko i będzie
miała fakturę jak na zdjęciu.

Kratkę połóż na środkowej prowadnicy.
Ustaw na maksymalną dostępną temperaturę. Najlepsza byłaby 250
stopni Celsjusza lub wyższa.
Włóż patenię z pizzą i ustaw minutnik na 8 minut.
Doglądaj pizzę co 2 minuty.
Po ośmiu minutach pizza powinna być zrobiona i ekstra
zarumieniona z góry.
Zadbajmy teraz o to, aby była chrupiąca również od dołu. Po
wyciągnięciu pizzy z piekarnika, weź szpatułkę i delikatnie podważ
spód pizzy tak, aby sprawdzić czy nie przywarła czasem do patelni.
Włącz gaz na średni płomień i postaw patenię na palniku. W ciągu
dwóch minut pizza zarumieni się również od dołu.

http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2015/02/DSC07521.jpg
http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2015/02/DSC07529.jpg


Ciasto na pizzę jak z Pizza Hut - dopiekanie spodu na gazie

Ciasto na pizzę jak z Pizza Hut - przypieczony spód pizzy

I gotowe!

http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2015/02/DSC07547.jpg
http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2015/02/DSC07534.jpg


Dowiedz się jak przygotować pizzę na zakwasie oraz sam zakwas.

Jeśli ze względów dietetycznych nie możesz jeść drożdży lub chcesz
spróbować pizzy o innym smaku, spróbuj tego przepisu. Bazuję na
podstawowym przepisie na ciasto na pizzę, w którym usuwam drożdże
na rzecz zakwasu. Dowiedz się jakie zastosowałem proporcję oraz jak od
zera wyhodować zakwas, który możesz wykorzystać nie tylko do pizzy.

Pizza na zakwasie będzie miała... bardziej wyrazisty niż tradycyjna pizza
i lekko kwaskowaty posmak - warto spróbowania!

1. Lista składników

Ciasto na pizzę na
zakwasie bez drożdży



Aby przygotować pizzę potrzebujesz następujących składników:

490 gramów mąki pszennej typu 450 (ok. 4 szklanek)
280 gramów wody (ok. 1 i 1/4 szklanki)
2 łyżki zakwasu
1 łyżka soli kamiennej (lub 1 łyżeczka soli morskiej)
1 łyżka oregano lub ziół prowansalskich (opcjonalnie)
1 łyżka oliwy (opcjonalnie)

Aby przygotować zakwas potrzebujesz następujących składników:

mąka żytnia typu 700
woda
szklane naczynie, np. słoik
papierowy ręcznik kuchenny
gumkę recepturkę

1.1 Mąka

Mąka do ciasta na pizzę
Najłatwiej kupić mąkę pszenną typu 450, 550 lub 600. Te mąki świetnie
nadają się na pizzę. Polecam na początek mąkę pszenną, ponieważ
najłatwiej się robi pizzę na jej bazie i najtrudniej ją zepsuć:-) Mąka
pszenna zawiera dużo glutenu, który “skleja" ciasto. Jak zakwas “uwolni"
dwutlenek węgla, gluten zatrzymuje go i powoduje, że ciasto rośnie.
Poza tym jest bardzo elastyczne - właśnie dzięki glutenowi.

Więcej na temat mąki do ciasta na pizzę.

Mąka do zakwasu
Stosuję mąkę żytnią typu 700 (lub 720). Jest do dostania w piekarni lub
w supermarkecie.

1.2 Woda

Stosuję jedną i prostą zasadę - do pizzy używam tej wody, którą piję. W
mojej okolicy po prostu filtruję wodę i takiej używam. Jeśli gotujesz
wodę przed piciem lub korzystasz z mineralnej - taką też dodaj do swojej
pizzy.

Więcej na temat wody do ciasta na pizzę.

http://domowa.pizza/maka/
http://domowa.pizza/jaka-woda-ciasta-na-pizze/


2. Akcesoria
Będziesz potrzebować następujących akcesoriów:

wałek
podłoże do wałkowania (stolnica, silikonowa mata lub po prostu blat)
duże naczynie do wyrabiania ciasta, może być to szklana lub gliniana
miska
małe naczynie do wyrabiania zaczynu, może być to duży kubek lub
większa szklanka

Opcjonalnie możesz użyć

kamienia do pizzy
łopatki do pizzy

3. Przygotowanie zakwasu
Przygotuj szklane naczynie - najlepiej słoik po majonezie. Taka
wielkość będzie odpowiednia.
Weź 8 łyżek wody i 8 łyżek mąki żytniej 700.
Dokładnie wymieszaj w słoiku na gładką masę.
Przykryj papierowym ręcznikiem kuchennym.
Odstaw na minimum 24 godziny w ciepłe miejsce.
Po 24 godzinach wymieszaj dokładnie.
Po kolejnych 24 godzinach po raz kolejny wymieszaj zakwas.
Po trzech dniach powinien być gotowy do użycia.

3.1 Dokarmianie zakwasu

Za każdym razem gdy zabierasz zakwas do wypieku, dodaj to co
zostało zabrane, np. jeśli do pizzy poszły 4 łyżki zakwasu, uzupełnij go
4 łyżkami mąki i 4 łyżkami wody.
Dokładnie wymieszaj.
Zostaw na kilka godzin do wyrośnięcia.

3.2 Przechowywanie zakwasu

http://domowa.pizza/kamien-do-pizzy/
http://domowa.pizza/lopatka-pizzy/


Zakwas przechowuj w lodówce.
Zakwas bez dokarmiania powinien przetrwać 1–2 tygodni. Im starszy
zakwas, tym lepiej znosi głodówkę. Osobiście korzystam z mojego
zakwasu od 2 lat. Dostałem go od osoby, która sama stosowała zakwas
przez rok, a miała go od osoby, który stosowała go od 2 lat. Można
powiedzieć, że korzystam z pięcioletniego zakwasu, a więc całkiem
mocnego i tolerancyjnego. Niektóre piekarnie chwalą się
kilkunastoletnim zakwasem, więc jeszcze całkiem sporo przede mną.
Może być tak, że będziesz zużywać więcej zakwasu niż tylko 4 łyżki na
jeden raz. W takim wypadku weź większe naczynie i przygotuj
większą bazę zakwasu. Wtedy zabierając więcej zakwasu, zostanie Ci
więcej zakwasu, który szybciej się odbuduje i będzie mocniejszy.

3.3 Do czego można wykorzystać jeszcze zakwas?

Chleb - regularnie używam zakwasu do przygotowywania domowego
chleba.
Żurek - zakwas świetnie nadaje się do przygotowywania podstawy do
żurku.

4. Wyrabianie ciasta na pizzę
Do dużej misy wsypujemy i mieszamy łyżką mąkę, aby ją trochę
napowietrzyć.
Następnie zakwas i część wody.
Opcjonalnie dodajemy zioła prowansalskie lub oregano.
I wyrabiamy!

Ideą jest taki ruch rąk, żeby jak najbardziej “napowietrzyć" ciasto.
Najlepiej zarabiać ciasto od zewnątrz do środka, tak jakbyśmy nalewali
chochlą zupę. Gdy ciasto z zewnątrz zagarniemy do środka, ugniatamy.
I tak tysiąc razy … żartuję oczywiście:-)

W między czasie dodajemy pozostałą cześć wody. Najlepsza
konsystencja to taka, w której ciasto jest miękkie i “odchodzi" od rąk. Są
trzy możliwe zakończenia wyrabiana ciasta:

ciasto się lepi o rąk - dodaj trochę mąki
ciasto się nie lepi w ogóle - dodaj trochę wody
ciasto nie lepi się do rąk, ale ma zwartą konsystencję - super! Taki był
cel!



Na samym końcu dodaj sól i opcjonalnie oliwę. Sól możesz dodać
również przed samym pieczeniem ciasta, po wyciągnięciu ciasta z
lodówki. Sól wstrzymuje trochę proces trawienia mąki. Jeśli dodasz sól
na tym etapie, zakwas i tak sobie poradzi, ale po co im przeszkadzać?:-)

Śmiało! Spróbuj jak smakuje ciasto. Powinno być lekko słone i delikatnie
kwaśnie.

5. Wyrośnięcie ciasta na pizzę
Po przygotowaniu ciasta dzielimy je na 4 jednakowe kulki wielkości
pięści i posypujemy mąką. Robimy to po to, aby ciasto się nie zeschło.
Następnie przykrywamy ciasto szczelnie folią aluminiową i dajemy do
lodówki. W przypadku zakwasu czas potrzebny na przepracowanie przez
zakwas mąki jest dłuższy niż w przypadku drożdży. Trwa to min. 24
godziny. Optymalnie jest potrzymać ciasto w lodówce przez 48 godzin.

5.1 Czas wykonania ciasta na pizzę
Przygotowanie zaczynu oraz zagniecienie ciasta powinno Ci zająć nie
więcej niż 20 minut. Podaję bez czasu potrzebnego na odstanie i
wyrośnięcie pizzy. Dodaj do tego czasu minimum 24 godziny.

5.2 Kilka dobrych praktyk

Ciasto najlepiej przygotować jest minimum dzień wcześniej i odłożyć
do lodówki. Dzięki temu nabiera lepszej konsystencji i wychodzi
bardziej chrupiące.
Ciasto wyrabiaj w miarę szybko i dodając jak najwięcej powietrza
podczas robienia.
Możesz wyrobić ciast na stole:-) Jeżeli masz duży stół lub stolnicę,
świetnie się nadają do przyrządzenia ciasta na pizzę. Oczywiście,
warto wcześniej doprowadzić stół do czystości.
Przygotuj sobie wcześniej w osobnym naczyniu wodę i oliwę, którą
będziesz dodawać do ciasta przy wyrabianiu. Dzięki temu unikniesz
sytuacji w które potrzebujesz dolać oliwę, która jest schowana w
szafce, a masz klejące od ciasta ręce.

6. Przygotowywanie ciasta do pieczenia
Wyjmij ciasto z lodówki, aby nabrało temperatury pokojowej. Dzięki



temu ciasto będzie łatwiejsze do rozwałkowania.
Podziel ciasto na 4 kulki wielkości pięści, jeśli nie zostało to zrobione
wcześniej.
Na stole przygotuj stolnicę lub matę silikonową do wałkowania oraz
wałek.
Solidnie podsyp mąką powierzchnie stolnicy.

6.1 Aby uzyskać okrągłą pizzę
Aby uzyskać okrągły kształt pizzy, rozgnieć dłonią przygotowaną kulkę.
Zacznij rozwałkowywać ciasto wałkiem w kierunku góra - dół. Jak ciasto
uzyska kształt owalu, przekręć je o 90 stopni i znów wałkuj w kierunku
góra dół. Robisz to tak długo, aż osiągniesz pożądany okrągły kształt
pizzy.

6.2 Aby uzyskać prostokątną pizzę
Jeśli masz blachę prostokątną, nie ma co wymyślać. Lepiej będzie jak
przygotujesz pizzę o prostokątnym kształcie:-) Wtedy najpierw uzyskaj
bardzo podłużny owal, czyli osiągniesz długość pizzy. Następnie zacznij
pracować nad szerokością, tj. obróć ciasto o 90 stopni w prawo i zacznij
rozwałkowywać na szerokość.

Gdyby ciasto zaczęło przywierać do maty lub wałka, podsyp je mąką.

W kolejnym kroku przekładasz ciasto na blachę do pieczenia lub kamień.
Wystarczy zwykła płaska blacha. Aby ciasto podczas pieczenia nie
przywarło do blachy, możesz zrobić jedną rzecz z poniższych:

posmarować blachę olejem (odradzam stosowanie oliwy, ponieważ
zwyczajnie jej szkoda i bardzo się kopci)
wyłożyć blachę papierem do pieczenia
wyłożyć blachę folią aluminiową
wyłożyć blachę silikonową matą do pieczenia

Osobiście do pieczenia pizzy używam kamienia do pizzy. Nadaje pizzy
nowy wymiar! Wtedy nie potrzebujesz zabezpieczania pizzy przed
przywarciem, ponieważ nie przywiera w ogóle do kamienia.

Aby przełóżyć pizzę na kamień będziesz potrzebować łopatki lub
przynajmniej cienkiej drewnianej deski.



Więcej na temat kamienia do pizzy i łopatki.

6.3 Kilka dobrych praktyk

Jeśli ciasto będzie zimne, mogę pojawić się bąble. Wyciągnij ciasto z
lodówki odpowiednio wcześniej, aby nabrało temperatury pokojowej.
Aby nie cieście nie powstały bąble, po przełożeniu na blachę,
ponakłuwaj je widelcem.
Inną opcją na pozbycie się potencjalnych bąbli jest po rozwałkowaniu
przyciśniecie ciasta deską.

Więcej na temat wałkowania ciasta na pizzę.

7. Pieczenie pizzy
Prawie tak ważne jak przepis na ciasto i sos, jest przepis na pieczenie:-)
Dlatego to jest trzeci kluczowy składnik udanej pizzy.

7.1 Ustawienia piekarnika

Polecam ustawienie piekarnika na jedną z trzech opcji:

pieczenie z góry i z dołu
termoobieg
termoobieg z opcją grill

7.2 Które ustawienie jest najlepsze?

Najszybciej nagrzejesz piekarnik w termoobiegu.
Najlepiej piecze mi się na grzaniu góra-dół.
Najczęściej korzystam z ustawienia termoobieg + grill, ponieważ
wyciągam najwyższą temperaturę.

Jeżeli korzystasz z grania góra-dół lub termoobieg, włóż ciasto na
środkowe prowadnice w piekarniku.

7.3 Ustawienia temperatury i czasu pieczenia

Piekarnik ustaw na maksymalną dostępną temperaturę. W
większości piekarników jest to zwykle 220 - 250 stopni Celsjusza.
Dla 250 stopni Celsjusza w termoobiegu pieczenie trwa od 4 do 5
minut.
Minutnik ustaw na 4 minut. Sprawdź co minutę jak wygląda pizza.

http://domowa.pizza/kamien-do-pizzy/
http://domowa.pizza/lopatka-pizzy/
http://domowa.pizza/jak-walkowac-ciasto-pizzy/


Jeżeli ser się jeszcze nie zapiekł zostaw na minutę dłużej.
Jeżeli Twój piekarnik ma niższą maksymalną temperaturę, np. 220
stopni Celsjusza, czas pieczenia powinien wynieść nie więcej niż 5
minut.

7.4 Kilka dobrych praktyk odnośnie pieczenia pizzy

Koniecznie ustaw minutnik! Każda minuta w piekarniku to “być albo
nie być" Twojej pizzy. Naprawdę! Pizza, która piecze się 4 minut
wygląda super. Jeżeli zostawisz ją na dodatkową minutę, możesz ją
zwyczajnie spalić.
Przez pierwsze kilka pieczeń, najlepiej co minutę doglądać pizzę, aby
nie przegapić momentu, kiedy jest gotowa. Znalezienie optymalnej
temperatury i ustawienia pierkanika wymaga czasami kilku prób.
W trakcie pieczenia pizzy, możesz zabrać się za przygotowywanie
kolejnej. Po nabraniu wprawy będziesz w stanie w ciągu tych 5 minut,
zjeść kawałek dopiero co wyciągniętej pizzy i przygotować kolejną:-)

Więcej na temat ustawień piekarnika i pieczenia.

http://domowa.pizza/jak-ustawic-piekarnik-pieczenia-pizzy/


Warto dla odmiany spróbować pizzy zrobionej na mące innej niż
pszenna. Przetestowałem mąkę orkiszową i byłem pozytywnie
zaskoczony jej smakiem i konsystencją. Spodziewałem się, że
przygotowanie ciasta będzie o wiele trudniejsze niż w przypadku mąki
pszennej, ale bardzo pozytywnie się zaskoczyłem.

Dlaczego warto używać mąki orkiszowej?
Mąka orkiszowa jest bogata w błonnik, który wspomaga pracę jelit.
Oprócz błonnika to również źródło żelaza, wapnia, cynku i potasu
oraz witamin z grupy B i PP
Orkisz zapewnia nasycenie na dłużej, co oznacza, że dłużej nie
będziesz głodny.
Gluten w orkiszu jest o wiele lepiej tolerowany niż ten w mące

Ciasto na pizzę z mąki
orkiszowej



pszennej, również przez te osoby, które mają problemy z tolerancją
glutenu

Będziesz potrzebować:
4 szklanki mąki orkiszowej (440 gramów)
2 szklanki wody (ok. 400 gramów)
drożdży
soli
szczypty cukru

Ciasto ze względu na większą ilość wody, może wyjść dużo
delikatniejsze i bardziej miękkie niż tradycyjne ciasto na pizzę. Ale
dzięki temu fajnie wyrasta podczas pieczenie, jest miękkie po
upieczeniu i nie jest suche ani twarde. Jak sobie z tym poradzić, dowiesz
się w dalszej części artykułu.

Przygotowanie zaczynu
1. Weź wysoką szklankę lub kubek o grubszym szkle (będziesz

energicznie mieszać łyżeczką:))
2. Wkrusz do niej 25 gramów drożdży (1/4 standardowej kostki 100

gramowej)
3. Dolej ok. 50 ml wody (w temperaturze ok.30-40 stopni Celsujsza)
4. Dodaj szczyptę cukru (dosłownie 1/4 łyżeczki)
5. Dodaj łyżkę mąki
6. Energicznie mieszaj przez 30 sekund
7. Na wierzchu powinny pojawić się bąble powietrza. Jeśli się

pojawiły,zrobiłeś to wystarczająco energicznie.

Więcej na temat zaczynu znajdziesz tu.

Odstaw zaczyn w ciepłe i nieprzewiewne miejsce. W ciągu 15-20 minut
drożdże powinny pięknie wyrosnąć. Powstanie taka delikatna pianka na
górze i zaczyn zwiększy swoją obiętość nawet dwukrotnie. Drożdże są
gotowe do dodanie do mąki.

Przygotowanie ciasta na pizzę
1. Do dużej misy wsyp mąkę i zamieszaj łyżką, by ją trochę

napowietrzyć. Jeśli masz w domu przesiewacz do mąki, skorzystaj z

http://domowa.pizza/jaka-woda-ciasta-na-pizze/
http://domowa.pizza/drozdze/
http://domowa.pizza/jak-zrobic-zaczyn-drozdzowy-pizzy/


niego.
2. Dodaj wyrośnięty zaczyn i zacznij wyrabiać ciasto.
3. Ciasto wyrabiaj ruchem od zewnątrz do środka, tak jakbyś chciał

nalewać na talerz zupę chochlą. Ciasto z zewnątrz zbieraj do środka i
ugniataj.

Najlepsza konsystencja to taka, w której ciasto jest miękkie i “odchodzi"
od rąk. Jeśli:

ciasto się lepi o rąk – dodaj mąki
ciasto się nie lepi w ogóle – dodaj wody
ciasto nie lepi się do rąk, ale ma zwartą konsystencję – super, o takie
ciasto chodzi

Na samym końcu dodaj sól. Dlaczego sól idzie na końcu? Sól wstrzymuje
trochę proces trawienia mąki przez drożdże. Jeśli dodasz sól na tym
etapie, drożdże i tak sobie poradzą, ale po co im przeszkadzać?

Możesz również dodać sól przed samym pieczeniem ciasta, czego nie
polecam ponieważ może się zdarzyć, że:

Zapomnisz dodać soli w ogóle
Dodasz sól, ale się nie rozpuści i zostaniesz z ciastem, który mam
bardziej lub mniej słone miejsca:-)

Śmiało! Spróbuj jak smakuje ciasto. Powinno być lekko słone.

Ciasto wychodzi delikatniejsze niż w tradycyjnym przepisie, zarówno
podczas zarabiana jak i wałkowania. Główniej jest to spowodowane
większą proporcją wody do mąki. Aby go nie zniszczyć czy podziurawić
podczas wałkowania podsyp stolnicę obficie mąką pszenną, mąką
kukurydzianą lub semoliną (kaszą manną). Łatwiej będzie Ci się
wałkowało i dodatkowo ciasto "wchłonie" trochę mąki lub kaszy i będzie
bardziej zbite.

Więcej na temat dobrych właściwości orkiszu znajdziesz tu:
https://portal.abczdrowie.pl/wlasciwosci-orkiszu

https://portal.abczdrowie.pl/wlasciwosci-orkiszu


Poznaj przepis na ciasto i zrób pizzę bezglutenową.

Ciężko jest zrobić dobrą pizzę, gdy trzeba wykluczyć gluten. To dzięki
glutenowi pizza jest miękka, delikatna i świetnie się wyrabia. To dzięki
glutenowi (i drożdżom, które ten gluten trawią) pizza „rośnie". To dzięki
glutenowi (i wodzie i drożdżom) sypka mąka staje się zwartym ciastem.

Nie ma co rozpaczać nad brakiem glutenu, spróbujmy go sensownie
zastąpić.

Skorzystałem z mąki bezglutenowej. Jest to mieszanka:

skrobi kukurydzianej
mąki kukurydzianej
substancji zagęszczającej: gumy guar
i dekstrozy

Ciasto na pizzę
bezglutenowe



1. Składniki
Będziesz potrzebować następujących składników na ciasto na pizzę
bezglutenową:

440 gramów mąki bezglutenowej
260 gramów ciepłej wody (60% mąki)
20 gramów drożdży świeżych (5% mąki)
2–3 gramy proszku do pieczenia (1/2 łyżeczki)
4 łyżki oliwy
szczypta drożdży
1 kopiasta łyżeczka soli

Wyjdą Ci 3 chrupiące pizze o średnicy ok. 25 cm każda.

2. Akcesoria
Będziesz potrzebować następujących akcesoriów:

duże naczynie do wyrobienia ciasta
małe naczynie do przygotowania zaczynu
folia spożywcza
stolnica, mata silikonowa lub inna gładka powierzchnia do
wałkowania ciasta
blacha lub kamień do pizzy

3. Przygotowanie ciasta
W kubku przygotuj zaczyn na bazie drożdży, wody, szczypty soli i
łyżeczki mąki. Energicznie wymieszaj składniki i odstaw w ciepłe
miejsce.
Do mąki dodaj soli oraz proszku do pieczenia i dokładnie wymieszaj.
Podgrzej wodę do temperatury 30–35 stopni Celsjusza.
Dodaj wodę oraz zaczyn do mąki
Zacznij wyrabiać.
Na początku możesz mieć wrażenie, że z ciastem coś jest nie tak, bo
się nie łączy ze sobą tak, jak tradycyjne ciasto na bazie mąki
pszennej. Nie poddawaj się. Z czasem ciasto zacznie się łączyć i
tworzyć w miarę zbitą masę. Ciasto nie będzie pulchne, raczej zbite i



lekko miękkie.
Po zarobieniu podziel na 3 kulki, bo tyle pizz Ci mniej więcej wyjdzie.
Przykryj szczelnie naczynie folią spożywczą i odstaw na minimum
pół godziny w ciepłe miejsce.

Przygotowanie ciasta bezglutenowego do
pieczenia
Aby przygotować okrągłą pizzę:

Podsyp stolnicę mąką bezglutenową lub kukurydzianą.
Rozgnieć delikatnie dłonią przygotowaną kulkę.
Zacznij wałkować ciasto ruchami góra-dół.
Po kilku ruchach ciasto przybierze kształt owalu, wtedy przekręć je o
90 stopni i wałkuj dalej ruchami góra-dół
Po kilku ruchach znów przekręć ciasto i wałkuj.
Ciasto powinno być już okrągłe.

Kilka dobrych praktyki odnośnie
przygotowania ciasta

Ciasto z mąki bezglutenowej ma zupełnie inną konsystencję. Dlatego
trochę inaczej się wałkuje niż tradycyjne ciasto na pizzę. Zalecam
delikatność, spokój i jeszcze raz delikatność.
Dużo łatwiej zrobić w nim dziurę. Dlatego polecam silikonowy wałek,
silikonową matę i dużą mąki do podsypania.
Dużo trudniej tę dziurę zalepić. Gdy tak się stało, urwij kawałek
ciasta z brzegu i „zalep" dziurkę.
Ciasto łatwo się przylepia do podłoża. Jeśli tak się dzieje, użyj
większej ilości mąki.
Łatwo można postrzępić brzegi pizzy. Wtedy brzeg pizzy trzeba
wyrównać ręką.
Nie przejmuj się jeśli ciasto będzie całe w mące. Zaraz przed użyciem
możesz delikatnie strzepać mąkę z ciasta.

Dlatego tak bardzo sugeruję delikatne traktowanie ciasta wałkiem i
sporą ilość mąki.

Pieczenie pizzy



W idealnej pizzy najważniejsze są trzy rzeczy: dobre ciasto, dobry sos i
dobrze ustawiony piekarnik. Z domowego piekarnika można naprawdę
wiele wycisnąć.

Ustawienia piekarnika

Możesz ustawić piekarnik na jedną z trzech opcji:

termoobieg,
pieczenie z dołu,
lub pieczenie z góry i z dołu

Termoobieg sprawdza się najlepiej, ponieważ piekarnik najszybciej
uzyskuje pożądaną temperaturę. Jeżeli korzystasz z grania „góra – dół"
lub termoobieg, włóż ciasto na środkowe prowadnice w piekarniku.

Czasami jest również dostępna opcja grilla. Stosuję ją wtedy gdy chcę
dodatkowo zapiec pizzę od góry.

Ustawienia temperatury i czas pieczenia

Piekarnik ustaw na maksymalną możliwą temperaturę. Optymalna
to 230–250 stopni Celsjusza.
Piekarnik nagrzej porządnie nawet przez 30 minut do godziny.
Szczególnie jest to ważne jeśli korzystasz z kamienia do pizzy.
Pizza powinna się upiec w 5–6 minut.
Ustaw minutnik i kontroluj pizzę co minutę. Nie otwieraj piekarnika,
aby sprawdzić czy wszystko jest ok. Wystarczy, że zajrzysz przez
szybkę;-)

Kilka dobrych praktyk odnośnie pieczenia ciasta

Przez kilka pierwszych pieczeń pizzy, doglądaj ją co minutę. Jak już
nabierzesz wprawy i poznasz swój piekarnik, będziesz wiedzieć ile
potrzeba Twojej pizzy, aby wyszła super.
Gdy pizza się piecze możesz… przygotować kolejną pizzę, którą
wrzucisz jak wyciągniesz poprzednią. Po kilku razach będziesz w
stanie w te kilka minut pieczenia przygotować kolejną, zjeść kawałek
aktualnej pizzy i jeszcze zamienić kilka słów z rodzinką i dowiedzieć
się jak im smakuje.
Użyj kamienia do pizzy. To jest skok jakościowy jaki ciężko sobie
wyobrazić. Dowiedz się więcej na temat kamienia:



jaki kamień kupić, jak używać i jak konserwować
dlaczego warto mieć dwa kamienie do pizzy zamiast jednego
jak zdobyć kamień do pizzy za darmo

Jeśli chcesz pójść krok dalej, kup domowy piec do pizzy.

Eksperymentuję
Dużo eksperymentuję z pizzą bezglutenową. Traktuję ten rejon
pizzoznastwa jako „nieznany ląd", który dopiero eksporuję. Dlatego ten
przepis będzie się zmieniał w przyszłości wraz z tym jak nabiorę
wprawy. Jeśli już masz doświadczenia związane z pizzą bezglutenową,
daj znać w komentarzach. Z chęcią to przetestuję.



Zrobić pizzę na cienkim cieście to jest naprawdę sztuka! W Polsce
jesteśmy przyzwyczajeni do pizzy na grubym spodzie. A gdyby tak zrobić
pizzę w trochę bardziej włoskim celu? Jak upiec pizzę, której ciasto nie
będzie twarde, ale będzie chrupiące, a w dodatku nie wyrośnie na 2 cm?
Mam na to przepis:-)

1. Użyj mojego przepisu na ciasto.
Mój przepis na ciasto na pizzę sprawdza się bardzo dobrze przy pizzy na
cienkim cieście. Taką (prawie) zawsze robię i nigdy mnie nie zawiódł.

2. Przetrzymaj ciasto na pizzę przez noc w
lodówce.
Po przygotowaniu ciasta zgodnie z przepisem, odstaw je do lodówki na
noc lub kilkanaście godzin. Drożdże pracują i zrobią swoją robotę. Ciasto
będzie miało zupełnie inną konsystencję, niż gdyby je zrobić w 40 minut
i od razu wrzucić do piekarnika. Po wyciągnięciu z lodówki ciasto będzie
chłodniejsze, a przez to prostsze przy rozwałkowywaniu.

3. Wyciągnij ciasto na pizzę z lodówki na
godzinę przed pieczeniem pizzy.
Ciasto wyciągnięte prosto z lodówki jest ciężkie do rozwałkowania.
Dlatego wyciągnij ciasto na godzinę przed pieczeniem. Ciasto nabierze
temperatury i będzie łatwiejsze do rozwałkowania, ale nie będzie rosło.

4. Rozwałkuj cienko ciasto.
Rozwałkuj ciasto na grubość do 5 mmm. Jeśli rozwałkujesz za cieńko,
mogą porobić się dziury, wyschnie podczas pieczenia i stanie się twarde

Jak zrobić pizzę na cienkim
cieście?

http://domowa.pizza/przepis-na-ciasto-na-pizze/


(nie chrupiące). Jeśli rozwałkujesz za grubo, może za bardzo wyrosnąć.

Aby ciasto nie przywierało do wałka i do stolnicy, podsyp je solidną
porcją mąki. Polecam silikonowy wałek i matę, wtedy nie potrzeba wiele
mąki.

5. Ponakłuwaj ciasto widelcem.
Aby nie powstały bąble podczas pieczenia, ponakłuwaj ciasto widelcem
przed nałożeniem sosu i składników.

Oczywiście, jest do tego specjalny gadżet, który służy do szybkiego
nakłuwania pizzy. Przydaje się jeśli robisz 5 pizz na godzinę przez 8
godzin dziennie:-) W innym przypadku skorzystaj ze zwykłego widelca.

6. Piecz pizzę krótko w wysokiej
temperaturze.



Znajdziesz przepisy, które zalecają pieczenie pizzy przez kilkadziesiąt
minut (np. 20-30 minut) i w temperaturze poniżej 200 stopni Celsjusza.
Przez to ciasto ma czas na wyrośnięcie w piekarniku i staje się grube:-)
Nie chcemy tego przeciaż.

Proponuję piec inaczej. Stosuję maksymalną temperaturę piekarnika -
zwykle jest to 220-250 stopni Celsjusza. W piekarniku ustawiam
termoobieg lub grzanie z dołu. Pieczenie powinno trwać nie dłużej niż 4-
5 minut.

Zauważ, że w taki sposób pieką pizzę w pizzeriach. Są to zwykle piece o
dużej mocy, które mogą osiągać nawet 400 stopni Celsjusza. Pizza
znajduje się w środku przez kilka minut i jest gotowa. Zwykle nie jest
wyrośnięta:-)



Ok, a więc nie masz piekarnika:-) Zdarza się! Nie przejmuj się, zrobisz
pizzę bez piekarnika. Jeśli masz piekarnik i chcesz poeksperymentować
z patelnią, też mam na to fajny sposób. Jak zrobić pizzę z patelni?

Będziesz potrzebować następujących składników:

ciasto na pizzę
sos pomidorowy
dodatki do pizzy, na które masz ochotę. Nie wiesz na jaką pizzę masz
ochotę? Sprawdź przepisy na pizzę w tej kategorii.
1 dobrą patelnię z pokrywką, najlepiej aby patelnia była teflonowa
lub żeliwna. To jest sprawa kluczowa. Jeśli nie masz dobrej patelni,

użyj więcej tłuszczu przy smażeniu.
oliwę lub olej

Przepis na pizzę z patelni

http://domowa.pizza/przepis-na-ciasto-na-pizze/
http://domowa.pizza/sos-pomidorowy/
http://domowa.pizza/przepisy-na-pizze/


1. Przygotowanie ciasta na pizzę
Przygotuj ciasto zgodnie z przepisem na ciasto.

2. Pieczenie (a może raczej smażenie?)
pizzy
Rozwałkuj pizzę do rozmiarów o 1 cm mniejszych niż średnica patelni.

Rozgrzej patelnię. Polej ją oliwą lub olejem. Wystarczą 2-3 łyżki.
Rozsmaruj tłuszcz po całej powierzchni patelni.

2.1 Jeśli nie masz w ogóle piekarnika, zrób to tak.

Rozgrzej porządnie patelnię.
Jak już patelnia się nagrzeje, połóż rozwałkowane ciasto. Pamiętaj,
aby ciasto dobrze po nakłuwać widelcem, aby nie porobiły się bąble.
Poruszaj trochę patelnią, dzięki temu pizza nie przywrze.
Smaż pizzę przez 2-3 minuty na mały ogniu pod przykryciem. Ciasto
od dołu powinno lekko stwardnieć, a na górze pozostać miękkie.
Po usmażeniu z jednej strony, przewróć pizzę na drugą stronę.Jak już
to zrobisz, nałóż na ciasto najpierw sos pomidorowy, następnie
składniki, a na końcu posyp serem. Całość przykryj pokrywką i
pozwól się smażyć przez 5 minut. Dzięki pokrywce nie ucieka ciepło i
ser się zapieka.

Możesz też spróbować bez przewracania, od razu dając pokrywkę, aby
góra się zapiekła.

2.2 Jeśli masz piekarnik, zrób to tak.

Na początku włącz piekarnik na opcję grilla na najwyższą
temperaturę. Piekarnik będzie się nagrzewał.
Połóż ciasto na gorącą patelnię. Pamiętaj, aby po nakłuwać ciasto
bardzo dobrze widelcem. Poruszaj trochę patelnią - ciasto dzięki
temu nie przywrze do patelni.
Następnie nałóż sos pomidorowy. Nie zapomnij zostawić 1 cm odstęp

pomiędzy brzegiem ciasta, a sosem. Daj na wierzch składniki z Twojej
ulubionej pizzy, a na końcu posyp ją serem. Pizza powinna się smażyć
nie dłużej niż 2 minut. Sprawdź czy ciasto nie brązowiej od spodu.
Jeśli tak, to dobry sygnał, że już jest ok.

http://domowa.pizza/przepis-na-ciasto-na-pizze/


Po usmażeniu pizzy z jednej strony, ściągnij patelnię z gazu.
Następnie włóż pizzę do piekarnika na najwyższą półkę i grilluj przez
1-2 minuty, aż ser się zapiecze.
Uważaj tylko abyś nie spalił pizzy, jest o to bardzo łatwo. Pizza jest już
gorąca po ściągnięciu z patelni. I teraz jeszcze dodatkowo ją
grillujemy w najwyższej temperaturze. Łatwo przypalić, prawda?



Poznaj "Sekrety
domowej pizzy"

Nauczysz się wszystkiego o domowej pizzy.
Przygotujesz chrupiące ciasto na pizzę.

Przyrządzisz wyśmienite sosy. Dowiesz się jak
ustawić domowy piekarnik. Wybierzesz jeden z

gotowych i sprawdzonych 31 przepisów na pizze.
Na końcu połączysz to wszystko i wyciągniesz z

piekarnika najlepszą domową pizzę jak z
włoskiej pizzerii.

Poznaj "Sekrety domowej pizzy"

http://domowa.pizza/downloads/sekrety-domowej-pizzy/
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