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Twoja pierwsza
domowa pizza w
3 krokach
Pobierz pakiet startowy i upiecz swoją
pierwszą pizzę!



Pierwszy krok - ciasto na pizzę

Drugi krok - sos pomidorowy

Trzeci krok - wałkowanie i pieczenie pizzy

Zrób pierwszą pizzę - Margherita
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Mój przepis na ciasto na pizzę przetestowałem prawie 500 razy. Ciasto
zawsze wychodzi, będzie pyszne i chrupiące.

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

Pierwszy krok - ciasto na
pizzę



a na końcu upiec klasyczną pizza Margherita

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

Co zrobić gdy potrzebujesz więcej lub mniej ciasta? Sprawdź na końcu
rozdziału.

Jakie inne przepisy na ciasto na pizze
znajdziesz na moim blogu?
1. Przepis na ciasto na pizzę bez drożdży na zakwasie
2. Przepis na bezglutenowe ciasto na pizzę
3. Przepis na grube ciasto jak z Pizza Hut

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

http://domowa.pizza/pizza-na-zakwasie-bez-drozdzy/
http://domowa.pizza/pizza-bezglutenowa-maka-bezglutenowa/
http://domowa.pizza/jeszcze-lepszy-przepis-na-pizze-jak-z-pizza-hut/


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.

http://domowa.pizza/maka/


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 >>

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.

http://domowa.pizza/drozdze/
http://domowa.pizza/jaka-woda-ciasta-na-pizze/
http://domowa.pizza/mata-stolnica-silikonowa-walkowania/
http://domowa.pizza/kamien-do-pizzy/
http://domowa.pizza/lopatka-pizzy/


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.
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.

http://domowa.pizza/jak-zrobic-zaczyn-drozdzowy-pizzy/


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, 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.

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

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

Pobierz arkusz kalkulacyjny z wyliczeniami >>

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).

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


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
>>

I gotowe - daj znać jak Ci poszło!
No i masz pizzę Margheritę. Jak Ci poszło? Daj znać w komentarzach.
Jeśli masz problemy z ciastem na pizzę, napisz.

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


Sos pomidorowy do pizzy - jest pyszny, pachnie bazylią i zrobisz go w 3
minuty bez gotowania. Poznaj 11 innych sosów do pizzy. Jak zrobić sos
pomidorowy do pizzy? Potrzebujesz puszkę pomidorów i jedną rzecz,
która zmienia wszystko - świeżą bazylię. Prócz tego kilka składników
dostępnych w każdej kuchni i gotowe!

Ten przepis wykorzystasz w większości pizz. Wszystko to zrobisz brudząc
tylko jedno naczynie. W dodatku sos, którzy przygotujesz spokojnie
wystarczy Ci na 4 pizze oraz coś jeszcze zostanie na następny dzień do
pysznego makaronu, który w 10 minut - przepis znajdziesz na końcu
tego artykułu. Do dzieła!

Przy okazji, przepisy na inne sosy do pizzy znajdziesz na końcu tego
postu.

Odpowiadam na samym początku na pytania, które mogą się pojawić:

1. Nie, keczup nie jest sosem pomidorowym. Nie używaj keczupu.

Drugi krok - sos
pomidorowy



2. Nie, koncentrat pomidorowy też nie jest sosem pomidorowym. Nie
używaj koncentratu.

3. Nie, nie ma potrzeby gotować sosu, mój sos można zrobić w 3 minuty
(z posprzątaniem) bez gotowania.

Zresztą po co masz korzystać z substytutu dobrego sos pomidorowego na
rzecz keczupu czy koncentratu?:-)

1. Składniki
Ten sos pomidorowy jest najpopularniejszy i używany przeze mnie w
większości przepisów na pizze. Powinien wystarczyć spokojnie na 4
pizze i jeszcze trochę zostanie. Potrzebujesz następujące składniki:

2 puszki pomidorów w kawałkach
garść świeżej bazylii
świeżo zmielony pieprz
½ łyżeczki soli
½ łyżeczki cukru
½ łyżeczki ziół prowansalskich
5 łyżek oliwy

Jakie pomidory kupić?

Zwróć uwagę na pomidory w puszce, które kupujesz. Najlepiej aby były
bez żadnych dodatków, typu sól, cukier czy kwas cytrynowy. I więcej
pomidorów (i mniej soku pomidorowego), tym lepiej.

Na pierwszy rzut oka po otwarciu puszki wszystkie wyglądają podobnie -
są bardzo czerwone. Ale tak naprawdę to sok pomidorowy je barwi.
Dlatego, aby przekonać się jakie są naprawdę przelej je przez sitko, aby
zostały Ci osobno pomidory i sok. Jeśli są blade, żylaste lub
przeźroczyste, możesz znaleźć lepsze.

Poza tym sos pomidorowy lepiej smakuje zrobiony z pomidorów niż z
soku pomidorowego. Dlatego warto odcedzić pomidory od soku i zacząć
przyrządzać z kawałków pomidorów, ewentualnie dodając sok.

Jako, że pizza to w głównej mierze dobre ciasto i dobry sos pomidorowy,
warto poświęcić chwilę na wybór odpowiednich pomidorów.

W Biedronce znajdziesz pomidory marki "Nasza Spiżarnia". Miałem



wrażenie, że kiedyś miały mniej dodatków, teraz niestety więcej.

Próbowałem też pomidorów w Lidlu od "Nostia" - wydają mi się
smaczniejsze od Naszej Spiżarni. Cenowo podobnie jak w Biedronce.

W Lidlu pojawił się nowy rodzaj pomidorów w puszce - Freshona
Polpa di pomodori. Nie posiadają cukru i soli, w przeciwieństwie do
tych z Biedronki.

http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2014/07/nasza-spizarnia-pomidory-w-puszce.jpg
http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2014/07/nostia-pomidory-w-puszce.jpg


 Pomidory w puszce Freshona

 Pomidory w puszce Freshona - etykieta

W Kauflandzie znalazłem całkiem spory wybór różnego rodzaju
pomidorów i najbardziej do gustu przypadł pomidory w kawałkach
firmy "Mutti". Zawiera bardzo dużo pomidorów, mało soku i
dodatków. Pomidory są krwiście czerwone i smaczne. Jedynym
minusem jest cena, ponieważ puszka oscyluje pomiędzy 4 a 5 zł.

http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2014/07/2015-01-03-12.54.11-e1420913243797.jpg
http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2014/07/2015-01-03-12.54.23.jpg


2. Wykonanie
Nie gotuję sosu pomidorowego. Spotkałem się z przepisami, w których
wymagane jest gotowanie. Nie uważam tego za konieczne z dwóch
względów.

1. Pomidory z puszki są już gotowane przy produkcji
2. Sos pomidorowy idzie do piekarnika, w którym jest poddawany

obróbce termicznej (kocham ten zwrot)

Dlaczego miałbym jeszcze trzeci raz gotować sos? Tak naprawdę takie
gotowanie zabija aromat sosu i pewnie wszystko co w nim
wartościowego pozostało. Świeżo poszatkowana bazylia ma
niesamowity smak i zapach - nie ma potrzeby, aby pyrkała na małym
gazie w pomidorach jeszcze przez 30 minut.

2.1 Z blenderem

Polecam blender, ponieważ pozwala skrócić czas potrzebny na
przygotowanie sosu do dosłownie 3 minut. Do blendera wrzuć pomidory,
przepłukaną bazylię, świeżo zmielony pieprz, sól, cukier, zioła
prowansalskie i oliwę, a następnie miksuj przez 30 sekund, do minuty,
aż bazylia się rozdrobni. I już:-) Masz świeży, pachnący i pyszny sos
pomidorowy!

Jeśli lubisz bazylię dobrze posiekaną, do blendera najpierw wrzuć
bazylię, dolej oliwę i zmiksuj, a następnie dodaj pozostałe składniki.
Osobiście wolę gdy jest trochę większa i bardziej w kawałkach.

http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2014/07/mutti-pomidory-w-puszce.jpg


 Sos pomidorowy do pizzy - z użyciem
blendera

2.2 Bez blendera

Przepłucz bazylię, a następnie ją poszatkuj, a później przełóż do miski.
Dorzuć tam pomidory z puszki, oliwę, sól, cukier, zioła prowansalskie i
świeżo zmielony pieprz. Dobrze wymieszaj i gotowe.

 Sos pomidorowy do pizzy - bez użycia
blendera

Jak poszatkować bazylię? Sprawdź poniżej.

3. Czas wykonania
Całość powinna Ci zająć nie więcej niż 3 minuty. Tyle zajmie Ci
wrzucenie wszystkich składników do blendera i wymiksowanie.

Jeśli nie korzystasz z blendera, czas może się trochę wydłużyć, ponieważ
poszatkowanie pomidorów i bazylii może chwilę Ci zająć. Ale nie
powinno być to dłużej niż 10 minut.

4. Kilka podpowiedzi na koniec

http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2014/07/2014-12-12-13.07.34.jpg
http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2014/07/2014-12-12-13.01.44.jpg


Nie musisz blendować całości

Polecam sos pomidorowy z kawałkami pomidorów, co nadaje fajnego
charakteru pizzy. Aby to zrobić, kup pomidory już pokrojone. Otwórz
jedną puszkę i zmiksuj z jej zawartością wszystkie składniki, a następnie
dodaj drugą puszkę.

Kluczowa jest świeża bazylia

Świeża bazylia jest kluczowa! Nie da się jej niczym zastąpić. Żadne
suszona świeżej nie zastąpi. W Biedronce lub Lidlu do dostania w
doniczce za mniej niż 5 zł. W dodatku w sklepie ogrodniczym możesz
kupić taką, która naprawdę rośnie i długo się trzyma. Te sklepowe mają
to do siebie, że szybko padają, nawet jak się je przesadzi.

Jak posiekać bazylię, gdy się nie ma blendera

Jeżeli nie masz blendera, który pomaga w szybkim przyrządzeniu sosu
pomidorowego, nie łam się, jest na to sposób. Możesz bardzo drobno i
szybko pokroić bazylię tak, jak jest to pokazane na poniższych filmach i
dodać do pomidorów, które są już pokrojone.

Ta technika nazywa się chiffonade. Ułóż liście bazylii jeden na drugim,
od największego do najmniejszego. Następnie zwiń je w rulon, tak aby
wyglądały jak cygaro. Teraz bardzo łatwo będzie pokroić w cienkie
paseczki. Na początku pewnie paseczki będą trochę grubsze, ale wraz z
wprawą w krojeniu, będą coraz cieńsze. Jak widzisz na załączonych
zdjęciach i filmiku nie zawsze wychodzą super cienkie:-)

 Chiffonade - siekanie liście bazylii -
układanie liście

http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2014/07/2014-12-12-12.51.58.jpg


 Chffonade - siekanie liści bazylii

Tu znajdziesz filmik jak posiekać bazylię w łatwy sposób, nie posiadając
blendera.

Jak zrobić sos pomidorowy do pizzy ze świeżych
pomidorów?

Zamiast pomidorów z puszki, możesz użyć świeżych pomidorów.

Najpierw sparz pomidory i obierz je ze skórki.
Łatwiej będzie obrać pomidory ze skórki nacinając znak X na spodzie
i wierzchu pomidorów.
Następnie pokrój w większą kostkę. Nasiona pomidorowa są do
wyrzucenia, ponieważ jest to sama woda bez smaku i rozwodnią one
sos, a później samą pizzę.

Niestety, poza sezonem mało które świeże pomidory nadają się na sos.
Są zwykle twarde, mało soczyste i generalnie bez smaku. W sezonie
możesz poszukać mocno dojrzałych pomidorów, które będą miękkie gdy
weźmiesz je w rękę, a nawet puszczą sok jak je lekko naciśniesz.

Jeśli lubisz ostre klimaty

Jeśli lubisz ostre klimaty, dodaj drobno posiekaną papryczkę chili lub
jalapeños. Nieźle podkręci Twój klasyczny sos pomidorowy do pizzy.

Całe pomidory puszkowe

Oczywiście Twój sos nie musi być gładziutki, a taki będzie po
zmiksowaniu w blenderze. Możesz kupić pomidory w puszce, a
następnie je pokroić. Aby nie narobić syfu w kuchni są na to dwa
sposoby:

http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2014/07/2014-12-12-12.52.33.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=nl76OH9MQ2g


Otwórz puszkę, włóż nóż do środka i potnij pomidory jeszcze w
puszcze ruchami w poprzek puszki.
Weź sitko i naczynie pod sitko, wrzuć pomidory na sitko i poczekaj aż
ociekną z zalewy. Następnie przełóż ocieknięte już pomidory na
deskę i pokrój w średniej wielkości kawałki.

 Sos pomidorowy - odsączanie
pomidorów

 Sos pomidorowy - krojenie
pomidorów

Co zrobić gdy zostanie sos?

Prawdopodobnie zostanie Ci trochę sosu pomidorowego po
sporządzeniu 4 pizz. Co z nim zrobić? Zrób na drugi dzień pastę! Zajmie
Ci to 10 minut i masz obiad dla 2-3 osób. Wystarczy, że podsmażysz
kurczaka, dobrą kiełbasę lub inną wędlinę, dodasz sos, a następnie
przerzucisz do niego ugotowany al dente makaron. Na sam koniec
możesz dodać świeżo zmielonego pieprzu i parmezan. I gotowe:-)

Sos pomidorowy możesz zamrozić i rozmrozić na okazję kolejnej pizzy.

Sos pomidorowy do pizzy z koncentratu

http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2014/07/2014-12-12-12.27.31.jpg
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Nie używam koncentratu do przygotowania tego sosu. Nie ma sensu,
skoro mój sos robi się równie szybko. Jedyny argument jaki znajduję, to
że koncentrat jest tańszy... ale pomidory lepsze:-) Znalazłem jedna
trochę inne rozwiązanie, które jeszcze bardziej ułatwi Ci zadanie.
Zamiast koncentratu czy puszki pomidorów możesz kupić przetarte
pomidory w butelce. Dzięki temu nie będziesz musiał miksować tych z
puszki, ani rozcieńczać koncentratu.

Jaki jest Twój przepis na sos pomidorowy
do pizzy?
Z wielką chęcią dowiem się jakie są Twoje doświadczenia z domowym
sosem pomidorowym? Co dodajesz, czego nie używasz? Co polecasz? Daj
znać w komentarzach.

Inne przepisy na sosy do pizzy
Sprawdź kilkanaście innych sosów na pizzę >>

Ten post może znaleźć również pod następującymi hasłami: sos
pomidorowy do pizzy z koncentratu, sos pomidorowy do pizzy z
pomidorów, jak zrobić sos pomidorowy do pizzy, przepisy kulinarne sos
pomidorowy do pizzy, sos pomidorowy do pizzy ze świeżych pomidorów

http://domowa.pizza/category/przepis-na-sos/


Wałkowanie
Ustalmy na początek do jakiej pizzy dążymy:-) Dla mnie idealną pizzą
jest ta o wielkości ok. 30 cm i grubości 3-4 mm. Opiszę Ci jak udaje mi
się za każdym razem taką uzyskać.

Są 4 ważne rzeczy, które miej na uwadze, aby ciasto dobrze się
wałkowało:

1. odpowiedniej konsystencji ciasto
2. temperatura ciasta
3. porządny wałek i podłoże
4. mąka do podsypywania

Dowiedz się jak to zrobić.

Ciasto

Polecam swój przepis na ciasto na pizzę, ponieważ proporcje wody i
mąki oraz ilość użytych drożdży gwarantują, że ciasto nie będzie ani za
bardzo lejące się ani za bardzo rozpadające się. Generalnie zachowałem
dobrą proporcję tych dwóch składników.

Ciasto powinno odstać w lodówce przynajmniej kilka godzin. Najbardziej
optymalne jest, aby były to 24 godziny, chociaż znalazłem i testowałem
przepisy piszące o nawet 48 godzinnym leżakowani w lodówce. Moim
zdaniem jedna noc wystarczy.

Chodzi o to, aby drożdże dobrze przepracowały mąkę. Dzięki temu ciasto
ma lepszą konsystencję, smak i jest bardziej lekko strawne.

Trzeci krok - wałkowanie i
pieczenie pizzy



Gdy chcę rozwałkować ciasto, które rosło kilkadziesiąt minut lub nawet
2-3 godziny, jest one mniej rozciągliwe i trochę gumiaste. Gdy próbuje
się je rozwałkować, zwija się z powrotem. Jest to upierdliwe:-)

Temperatura ciasta

Zakładam, że Twoje ciasto było te kilka godzin w lodówce. A więc przed
wałkowaniem wyciągnij je z lodówki trochę wcześniej, aby lekko nabrało
pokojowej temperatury. Dzięki temu będzie się łatwiej rozciągało. Jeśli
postoi za długo, zacznie rosnąć. To dobrze jeśli chcesz grubą pizzę,
gorzej gdy zależy Ci na cienkiej. Wtedy zaczyna być bardziej kapryśne,
czyli zwija się i ciężko nad nim zapanować.

Wałek i podłoże

Dobry wałek uwolni Cię od sporej ilości nerwów. Piszę tak, ponieważ w
przeszłości miałem plastikowy wałek ze sklepu "Wszystko za 5 zł", na
którym zaczął zdzierać się plastik. I tym sposobem ciasto zamiast być
gładkie, ciągle było zaciągane przez niesforny plastikowy wałek. Grrr!

Wreszcie poszedłem po rozum do głowy i kupiłem porządny silikonowy
wałek, które dzięki swojej wierzchniej warstwie ma mniejszą tendencję
do przywierania i zaciągania ciasta.

Do tego korzystam z silikonowej maty, z pomocą której ciasto nie
przywiera do podłoża, szczególny gdy podsypiemy ją mąką. W
przeciwieństwie do stolnicy nie zabiera przestrzeni ponieważ po
zwinięciu bez problemu mieści się w dwóch dłoniach. Można ją upchać
dosłownie wszędzie. W dodatku ma jeszcze jedną ciekawą zaletę -
posiada skalę. Wałkując wiesz jaki rozmiar już ma Twoja pizza i do
jakiego zmierzasz.

Mąka

Bez niej ani rusz! Nie zmienisz kulki ciasta w placek pizzy bez mąki.
Dzięki niej ciasto nie klei się do wałka i maty. Jeśli tylko masz kłopoty z
przywieraniem, podsyp ciasto mąką. Najtaniej wychodzi mąką pszenna.
Jeśli nie chcesz robić zbyt dużego syfu, polecam mąkę kukurydzianą,
która nie fruwa tak mocno jak pszenna.

Wałkowanie ciasta na pizzę krok po kroku



1. Przygotuj miejsce do wałkowania

Tym miejsce może być blat albo stół. Rozłóż na nim matę silikonową lub
stolnicę. Tak naprawdę możesz wałkować nawet na blacie, jeśli jest
czysty:-) Osobiście polecam matę silikonową, ponieważ nie zajmuje
miejsca po zwinięciu i ciasto mniej do niej przywiera.

2. Zagnieć ciasto raz

Ciasto po wyjęciu z lodówki jest jeszcze pewnie wyrośnięte. Zagnieć je
jeszcze raz i przełóż na matę. Teraz będziemy dzielić ciasto na równie
części.

3. Podziel ciasto

Aby podzielić ciasto na równie części, zagnieć je na macie na kształt
bagietki, czyli zacznij je wałkować dłońmi, aby uzyskać z ciasta coś na
kształt rulonu. Następnie tę "bagietkę" przekrój na pół, a później te
połówki jeszcze na pół. Dzięki temu uzyskasz 4 równe kawałki ciasta o
wielkości pięści. Oczywiście zawsze możesz po prostu urwać kawałek
ciasta wielkości pięści, ale ryzykujesz, że zostaniesz z czterema
kawałkami ciasta o różnej wielkości;-)

4. Podsyp mąką matę i obtocz w niej kulkę ciasta

Przygotowaną kulkę ciasta obtocz w mące. Przez to zmniejszasz szanse
na przywieranie ciasta do wałku i podłoża.
I teraz uwaga - mały trik! Weź deskę do krojenia, połóż na lekko
rozgniecionej kulce i bardzo mocno naciskaj. Dzięki temu będziesz w
stanie pozbyć się dużych pęcherzyków powietrza, które odpowiadają za
duże bąble tworzące się podczas pieczenia pizzy.

5. Wałkuj

Zacznij wałkować ciasto ruchami góra-dół. Kulka ciasta powinna zacząć
się rozpłaszczać i coraz bardziej przypominać owal. Gdy tak się stanie,
obróć ciasto na macie o 90 stopni w prawo i dalej wałkuj góra-dół. Dzięki
temu zaczniesz rozciągać ciasto w drugą stronę i zacznie nabierać
kształtu koła.
Powtarzając tę czynność kilka razy zauważysz, że ciasto jest coraz
większe, coraz cieńsze i coraz bardziej przypomina koło.



6. Przełóż na blachę lub łopatkę
Jeśli przygotowałeś dobrej jakości ciasto i ma zadaną wielkość (tj. ok 30
cm), nie powinno się porwać ani pozlepiać nawet gdy będziesz chciał je
po prostu przenieść w rękach. Są jeszcze dwa inne sprytne sposoby na
przeniesienie ciasta z maty na blachę.

Sposób 1
Nawiń ciasto na wałek, a następnie rozwiń na blasze.

Sposób 2
Podsyp z wierzchu mąką, złóż na pół, a następnie jeszcze raz na pół.
Teraz masz "ćwiartkę" pizzy, którą możesz bez problemu przenieść na
blachę, a następnie na tej blasze rozłożyć.

7. Nakłuj ciasto

Po położeniu ciasta na blachę lub łopatkę, weź widelec i nakłuj ciasto.
Dzięki temu pozbędziesz się bąbli, które mogą powstać w trakcie
pieczenia.

Pytania

Co zrobić gdy ciasto przywiera do wałka lub stolnicy?

Odpowiedź jest prosta - podsyp mąkę na ciasto i pod ciasto. Jeśli
zostawisz ciasto obtoczone w mące, po jakimś czasie mąką zostanie
"wchłonięta" i ciasto znów będzie się lepić, mimo że jeszcze 30 minut
wcześniej było całe w mące. Dlatego nawet w trakcie wałkowania
czasami będziesz potrzebować dodać trochę mąki.

Co zrobić jeśli w cieście zrobiła się dziurka?

Po pierwsze - nie panikuj! Po drugie - nie panikuj i nie rzucaj pizzy w
kąt;-) To się często zdarza i jest na to prosty sposób. Jeśli zrobiła się w
cieście dziurka, nie staraj się naciągnąć ciasta na to miejsce. To nie
zadziała. Lepiej urwać kawałek ciasta z obrzeża pizzy i tak zakleić
dziurkę.

Jak rozwałkować ciasto na grubą pizzę?

Generalnie kroki są podobne i pamiętaj o czterech rzeczach:



1. weź dwa razy więcej ciasta
2. pamiętaj, że z większej ilości ciasta nie chcesz większej pizzy, tylko

grubszą
3. ciasto możesz rozwałkować na raz (jeden raz większą ilość ciasta) lub

na dwa razy (dwa razy normalną ilość ciasta, a następnie połączyć je,
kładąc jeden placek na drugim)

4. po rozwałkowaniu i przełożeniu na blachę/łopatkę daj ciastu
odpocząć kilkadziesiąt minut i urosnąć

Ustawienia piekarnika
Poznaj każdy sposób jak ustawić piekarnik, aby dobrze upiekł Twoją
pizzę, nie zależnie od tego czy masz piekarnik gazowy czy elektryczny, z
termoobiegiem czy bez, z kamieniem czy na blaszce. Dasz radę na
każdym "sprzęcie". Rozważyłem chyba każdy scenariusz:-) Na samym
końcu postu możesz znaleźć propozycję najbardziej optymalnego
ustawienia, które zadziała 9/10 razy.

Podczas pieczenia pizzy jest kilka parametrów, na które masz wpływ.
Możesz wybrać ustawienie (w zależności od tego czy piekarnik jest
gazowy czy elektryczny):

1. temperatury
2. sposobu grzania
3. czasu
4. poziomu
5. podłoża na którym pieczesz

Wydaje się na pierwszy rzut oka, że to całkiem dużo parametrów do
ogarnięcia. Tak naprawdę po kilku upieczonych pizzach nabierzesz
wprawy. Co i jak ustawić, aby pizza wyszła chrupiąca?

1. Sposób grzania - jakie ustawić grzanie w
piekarniku?

W 99% polskich domów znajduje się piekarnik elektryczny, gazowy lub
nie ma piekarnika w ogóle. Skupię się na ustawieniach piekarnika
elektrycznego i gazowego. Pieczenie pizzy bez piekarnika też mam
opracowane.

1.1 Ustawienie piekarnika elektrycznego

http://domowa.pizza/przepis-na-pizze-z-patelni/


Najbardziej optymalnym rozwiązaniem na pieczenie pizzy w piekarniku
elektrycznym jest

1. termoobieg,
2. termoobieg z grillem,
3. lub grzanie góra-dół.

Osobiście korzystam z kombo termoobieg z grillem i kamień do pizzy.
Pozwala mi to uzyskać wysoką temperaturę oraz grzanie od dołu
(kamień) i zapiekanie od góry (grill). W dodatku mam wrażenie, że
temperatura jest wyższa przy termoobiegu i szybciej się ją uzyskuje.

Dobrze nagrzany kamień zapewnia pieczenie od spodu pizzy.
Termoobieg pozwala na uzyskanie szybciej pożądanej temperatury po
otwarciu piekarnika i włożeniu pizzy. Co więcej, piekarnik uzyskuje
wyższą temperaturę przy termoobiegu, a zależy mi na jak najwyższej
temperaturze. Przy włączonym grillu dokładam jeszcze zapiekanie od
góry. Wtedy piekę pizzę z każdej strony.

1.2 Ustawienie piekarnika gazowego

Jeśli masz piekarnik gazowy nie masz dużego wyboru - grzanie jest z
dołu.

2. Czas - jak długo piec pizzę w piekarniku?

Piekę pizzę przez 4-5 minut. Ten czas w zupełności wystarcza gdy
piekarnik jest bardzo dobrze rozgrzany (możesz go nagrzewać nawet ½
godziny) i pieczesz na kamieniu.

Polecam, abyś podglądał pizzę co minutę przez kilka pierwszych razy.
Pizzę bardzo łatwo przypalić i dzieje się to czasami w kilkadziesiąt
sekund.

3. Poziom - na jakim poziomie w piekarniku piec
pizzę?

Drabinka w piekarniku uzależniona jest od ustawień piekarnika,
temperatury oraz tego na czym pieczesz.

Jeśli pieczesz na blaszce, sugerowałbym pieczenie na niższych
szczebelkach. Wtedy więcej ciepła przekazywane jest od spodu i masz



pewność, że ciasto się upiecze. Góra pizzy nie potrzebuje takiej troski,
jak spód.
Jeżeli używasz kamienia do pizzy, może spokojnie pójść na środek
piekarnika.

3.1 Poziom w piekarniku przy termoobiegu

Przy termoobiegu nie ma aż takiego znaczenia na jakiej wysokości
znajduje się blacha czy kamień. Ustaw mniej więcej po środku.

3.2 Poziom w piekarniku przy termoobiegu z grillem

Chyba że dołożysz do termoobiegu grill, wtedy warto trzymać się środka
piekarnika. Jeśli dasz pizzę za wysoko - spali się od grilla, jeśli na nisko -
grill nie "dosięgnie" do pizzy.

3.3 Poziom w piekarniku przy grzaniu góra - dół

Przy grzaniu góra-dół i kamieniu zalecam pieczenie pizzy w środku
piekarnika. Od dołu ciepło utrzymuje kamień, a od góry grzeje grzałka.
Jeśli nie korzystasz z kamienia, ustaw blachę trochę niżej, aby mieć
pewność, że ciasto się zrobi.

Jeśli pizza jest zrobiona od dołu, a masz wrażenie, że nie jest jeszcze
upieczona z góry, przełóż blachę na wyższy poziom i dopal na 1 minutę
grillem. Powinno pomóc.

4. Temperatura - w jakiej temperaturze piec pizzę?

W jakiej temperaturze piec pizzę? Piecz w maksymalnej temperaturze,
jaką daje piekarnik. Zwykle nowe piekarniki elektryczne potrafią
wyciągnąć pomiędzy 220° a 270° Celsjusza. Te 270° zwykle jest do
uzyskania raczej przy włączonym grillu. Standardem są już piekarniki,
które wyciągają 250° Celsjusza i tę temperaturę możesz śmiało
stosować niezależnie od tego czy masz gazowe czy elektryczne.

Znajdziesz w internecie przepisy, które zalecają pieczenie w niskich
temperaturach, np. 180 stopni Celsjusza. Moim zdaniem to za niska
temperatura, aby ciasto, składniki i ser się zapiekły w krótkim czasie.
Jeśli w niskiej temperaturze będziesz piekł długo, ciasto wyrośnie na
placek drożdżowy przypominający bardziej focaccię lub tzw. polska
szkołę pizzy.



5. Podłoże - na czym piec pizzę?

5.1 Kamień do pizzy

Dlaczego tak polecam pieczenie na kamieniu? Pizza piecze się szybciej,
jest bardziej chrupiąca od dołu i lepiej zapieczona od góry. Dobrze
nagrzany kamień to dla piekarnika stabilizator temperatury. Wyobraź
sobie, że otwierasz piekarnik na 10 sekund aby włożyć pizzę. Przez ten
czas temperatura potrafi spaść nawet o 20 - 30 stopni. Minie parę minut
zanim temperatura się wyrówna i znów będzie na maksa. To ten czas w
którym Twoja pizza powinna być grzana na maksa!

Przy kamieniu możesz ustawić piekarnik na termoobieg i grill z góry,
ponieważ z dołu temperatura będzie trzymana przez kamień. Wtedy
kamień wędruje mniej więcej na środek piekarnika. Dzięki temu
będziesz miał dobrze wypieczoną pizzę i bez problemu nałożysz ją i
ściągniesz z kamienia z łopatką do pizzy.

Więcej na temat kamienia do pizzy znajdziesz tu.

5.2 Blacha

Spróbuj góra - dół lub termoobieg najlepiej z grillem. Blacha jest bardziej
wrażliwa na zmianę temperatury i dlatego potrzebuje również grzania z
dołu, aby pizza też się zrobiła od spodu.

Poznaj lepiej swój piekarnik

Obserwując proces pieczenia pizzy przez pierwsze kilka razy, znajdziesz
mocne i słabe punkty swojego piekarnika. Dowiesz się np.

Czy przypieka od tyłu czy nie dopieka od frontu
Czy grzeje mocniej czy słabiej niż pokazuje wyświetlacz
Jak działa pieczenie góra-dól, a jak termoobieg
Na którym poziomie ustawić pizzę

Tę wiedzę szybko zdobędziesz i każda kolejna pizza będzie już robiona
przez Ciebie automatycznie.

Najbardziej optymalne ustawienie piekarnika

Załączam najbardziej optymalne ustawienie do pieczenia, które pozwoli

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


Ci obsłużyć większość pizz i piekarników:-)

Temperatura: maksymalna (220 - 250° Celsjusza)
Sposób grzania: termoobieg z grillem (lub dół w gazowym)
Czas: 4-5 minut
Poziom: środek
Podłoże: kamień (lub blacha)



Pizza Margherita to jest już klasyk nad klasykami. Znajdziesz ją w każdej
menu każdej włoskiej restauracji dającej pizzę. Dlaczego? Ponieważ jest
prosta, szybka i smaczna. Ty też możesz ją upiec. Dowiedz się jak ją
zrobić. Pizza jest znana również jako Pizza Margarita lub Pizza
Margherita, ale poprawna nazwa to właśnie Margherita.

Aby przygotować klasyczną pizzę Margherita potrzebujesz 6
składników:

ciasto
sos pomidorowy
ser mozzarella
świeżą bazylię
oliwki

Zrób pierwszą pizzę -
Margherita



oregano

1. Przygotowanie ciasta
Cały proces jak zrobić cienką i chrupiącą pizzę opisałem w poprzednim
rozdziale. Polecam ten przepis, ponieważ gwarantuje cienką i chrupiącą
pizzę.

2. Przygotowanie sosu
Przepis na sos pomidorowy w kilka minut opisalem w poprzednim
rozdziale.

3. Rozwałkowywanie ciasta
Dokładny opis jak rozwałkować kulkę ciasta wielkości pieści na płaską i
okrągła pizzę w średnicy 30 cm opisałem w poprzednim rozdziale.

4. Przygotowanie i nakładanie składników
Na rozwałkowane ciasto nakładasz sos pomidorowy. Rozsmaruj sos na
pizzy zwykła łyżką. Zrób to tak, aby pomiędzy brzegiem ciasta a sosem
została przerwa szerokości ok. 1 cm. Pamiętaj, aby sos był równomiernie
rozłożony na całej powierzchni pizzy!

Na koniec posypujesz serem, wedle uznania. Dla mnie najlepiej jak sera
jest dużo i przykrywa on całą pizzę. Jak ser jest dobry na pizzę?

Dokładnie odsącz ser z zalewy. Jeśli tego nie zrobisz, ser puści wodę i
pizza zrobi się mokra. Sera nie opłaca się ścierać na tarce. Jest zbyt
delikatny i jest to czynność karkołomna. W zamian sugeruję
pokronienie mozzarelli na plasterki lub po prostu rwanie małych
kawałków i nakładnie bezpośrednio na pizzę.

Po wyjęciu z piekarnika posypujesz świeżą bazylią. Bazylia może być
pokrojona lub cała w liściach. Jeśli zrobisz to po pieczeniu pizzy, bazylia
się nie wysuszy.

Jest jeszcze druga opcja w której najpierw nakładasz sos, następnie
posypujesz bazylią, a następnie bazylię przykrywasz serem. Jak powyżej,
umieszczenie bazylii pod serem zapobiega jej wysuszeniu. Pamiętaj, aby
naprawdę szczelnie przykryć bazylię serem!

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


5. Pieczenie
Cały proces pieczenia pizzy opisałem w poprzednim rozdziale. W
skrócie:

1. Włącz piekarnik na grzanie góra-dół, termoobieg lub termoobieg z
grillem.

2. Ustaw najwyższą możliwą temperaturę.
3. Włóż pizzę do piekarnika na 4-5 minut, doglądając co minutę

(przynajmniej za pierwszy razem).



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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