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Dedykacja

Dedykuję tę książkę sześciu osobom.

Mojej Żonie, która zawsze mnie wspierała. Była ze mną „na dobre i na złe” pizze. 
Pozwalała mojemu hobby się rozwijać.

Mojemu Tacie, za to że zaraził mnie kiedyś pasją gotowania. To z nim zrobiłem swoją 
pierwszą pizzę.

Mojej Mamie, za to że była pierwszą fanką mojej pizzy. Zachęcała mnie do pieczenia i 
dopytywała, kiedy zrobię następną.

Mojej Siostrze, za wszystkie uwagi i pomoc artystyczną. Bez niej wszystko byłoby po 
prostu brzydsze.

Mojej dwójce Dzieci, za to że przekonałem się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Mogę 
napisać książkę mając dwuipółletniego syna i prawie roczną córkę, czego nie zrobiłem 
będąc singlem z mnóstwem czasu.



Sekrety domowej pizzy  |  5

O książce

W paru zdaniach chciałem Ci powiedzieć kim jestem, skąd wzięła się moja pasja do 
pizzy i ta książka, jaki jest cel tej książki oraz jak jest zbudowana ta książka i jak ją 
czytać, aby wyciągnąć z niej jak najwięcej.
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Kim jestem

Nazywam się Aleksander Jaworski. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. 

Lubię gotować dla mojej rodziny. W szczególności uwielbiam piec pizzę. Cieszę się, gdy moja 
rodzina i przyjaciele mówią mi, że robię świetną pizzę. To naprawdę mnie kręci! Ich opinie na 
temat mojej pizzy były powodem dla którego zacząłem prowadzić blog o pizzy http://domowa.
pizza i napisałem tę książkę.

Z moją pizzą nie zawsze było ok… Na samym początku była… toporna. To chyba najlepsze 
określenie na ten pizzopodobny placek, który kiedyś tworzyłem. Ale po kolei.

Tak właśnie wyglądała kiedyś moja pizza…

Oto jedna z pizz z 2006 roku. Na samy początku wyglądały jeszcze gorzej. To jest wersja 
mniej więcej w połowie mojej drogi do idealnej domowej pizzy. Jest na niej wszystko! 
Koncentrat pomidorowy, jakiś żółty ser, cebula, pieczarki, pomidory, papryka, brokuł, 

http://domowa.pizza
http://domowa.pizza
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kukurydza i pewnie jeszcze kilka bliżej niezidentyfikowanych składników. Całość jest 
na grubawym cieście. Generalnie im grubsza, tym lepsza. Im więcej składników, tym 
lepiej. Im więcej keczupu, tym smaczniej. Dzisiaj trochę się wstydzę tej pizzy:-)

Po co Ci pokazuję tę godną pożałowania pizzę?

Domowa pizza jest moją pasją od przeszło 15 lat. Z grubsza to połowa mojego życia. 
Zacząłem piec pizzę jako nastolatek. Na początku wychodziły mi pizze w tradycyjnym 
polskim stylu. Jakie? Na grubym cieście, z kostki drożdży, pieczona pół godziny, 
przykryta serem żółtym Edamskim, a na końcu polana obficie keczupem i sosem 
czosnkowym.

Skoro mi się udało przejść od pseudo-pizzy do prawdziwej pizzy, Tobie też się uda. 
Ale masz przed sobą znacznie krótszą drogę! Nie idziesz ścieżką naznaczoną moimi 
błędami i porażkami.

Proponuję Ci skrót, który omija wszystkie moje wtopy. W prosty i szybki sposób 
poprowadzi Cię do idealnej domowej pizzy, którą oczarujesz rodzinę i przyjaciół.

Jak moja pizza wygląda teraz?

Jaka była moja droga do idealnej domowej pizzy?

Z czasem poznałem i zasmakowałem innych pizz, spełniającej włoskie standardy. 
Pomogło mi to, że przez kilka wakacyjnych sezonów pracowałem w restauracji w 
Hiszpanii, która specjalizowała się w kuchni włoskiej. Ich flagową potrawą była pizza. 
Zobaczyłem “od kuchni” jak działa pizzeria, która przygotowuje kilkaset wyśmienitych 
pizz dziennie.

Po powrocie zastanawiałem się jak mogę przyrządzić taką pizzę w domu, która w smaku 
będzie przypominała mi tą włoską. Zacząłem eksperymentować wykorzystując wiedzę 
i doświadczenie zdobyte w restauracji. Przydało się! Bardzo szybko zrobiłem postępy.

Z czasem składników ubywało, ciasto robiło się cieńsze, keczup i sos czosnkowy 
zniknęły… I tak po kilku latach pieczenia w domu wypracowałem swój sposób na 
pizzę. Efekty zobaczysz w tej książce.
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Co zmieniłem w mojej pizzy?
·	 Wypracowałem sprawdzony przepis na ciasto na pizzę, na bazie którego 

zrobiłem ponad 600 domowych pizz (stan na 10 stycznia 2016 roku).

·	 Stworzyłem prosty, szybki i aromatyczny przepis na sos pomidorowy.

·	 Przetestowałem kompozycje składników. Wybrałem te, które robią różnice i 
można je kupić wszędzie w rozsądnej cenie.

Jaki jest cel tej książki?

·	 Chcę, aby upieczenie pizzy było dla Ciebie proste, szybkie, do zrobienia w 
domowym piekarniku i ze składników dostępnych w każdym sklepie.

·	 Chcę, aby pizza na stałe zagościła w Twoim domu jako pomysł na obiad, który 
można zrobić w 20 minut w środku tygodnia. Przekonasz się jak.

·	 Chcę, aby pizza kojarzyła Ci się z lekkim, zdrowym i szybkim obiadem dla 
całej rodziny, a nie jako tłusty i ciężki fast food.

·	 Chcę się podzielić z Tobą moją wiedzą i doświadczeniami na temat pieczenia 
domowej pizzy. Dzięki temu przygotujesz domową pizzę jak z włoskiej 
pizzerii. Jeśli mi się udało, Tobie się również uda!

Jak czytać tę książkę?

Książka składa się z 5 rozdziałów, które odnoszą się do 5 sekretów doskonałej pizzy: 
ciasto, pieczenie, sosy, przepisy i akcesoria. Kolejność rozdziałów ma znaczenie. 
Odzwierciedla istotność tego sekretu w tworzeniu pizzy. Zaczniemy od rzeczy 
najważniejszych.

1. sekret - przygotowanie ciasta

Dla doskonałej pizzy najważniejsze jest ciasto. W pierwszym rozdziale poznasz 
kompletny i sprawdzony przepis na dwa różne ciasta na pizzę: cienkie i grube oraz 
dowiesz się jakich składników użyć, aby osiągnąć najlepszy efekt.
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2. sekret - pieczenie

Masz już doskonałe ciasto. Teraz trzeba je upiec. To jest drugi sekret doskonałej 
pizzy. Dowiesz się przede wszystkim jak możesz maksymalnie wykorzystać domowy 
piekarnik, aby upiec pizzę jak z włoskiej pizzerii.

3. sekret - przepisy na sosy

Trzecim sekretem jest sos. Poznasz prosty i szybki sos pomidorowy oraz siedem innych 
sosów, które urozmaicą Twoją pizzę.

4. sekret - przepisy na pizze

Czwartym sekretem doskonałej domowej pizzy jest odpowiednia kompozycja 
składników. Poznasz klasyczne włoskie pizze jak margharita czy marinara, tradycyjne 
polskie z szynką i pieczarkami, rodem z Ameryki jak pepperoni czy też moje autorskie 
jak pizza z sosem koksowym i suszonymi pomidorami.

5. sekret - akcesoria

Piątym sekretem doskonałej domowej pizzy są akcesoria. W tym rozdziale dowiesz się 
więcej na temat akcesoriów, które pomogą Ci osiągać najlepsze rezultaty w pieczeniu 
pizzy. Przygotujesz pizzę szybciej, lepiej i łatwiej.

Podsumowując,

w „Sekretach domowej pizzy” znajdziesz

·	 Kompletne i sprawdzone 2 przepisy na ciasto na pizzę.

·	 31 przepisów na smaczne i zdrowe pizze (od klasycznych do zupełnie 
oryginalnych) wraz z listą składników

·	 8 prostych przepisów na sosy do pizzy

·	 Wskazówki odnośnie przygotowania ciasta, składników i ustawień piekarnika

·	 Listę przydatnych akcesoriów, który wzniosą Twoją pizzę na ekspercki poziom

·	 Listę składników, które kupuję.
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Podsumowując

Do dzieła! Zrób swoją pierwszą pizzę. Zobacz jakie to proste i fajne!
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Wstęp

Pierwszym i najważniejszym sekretem doskonałej domowej pizzy jest ciasto. Najlepsze 
pizzerie na świecie strzegą swoich przepisów na ciasto na pizzę jak oka w głowie. 
Ukrywają przed światem jakich składników i w jakich proporcjach używają. Nie 
zdradzą szczegółów odnośnie mąki, którą używają i jak długo wyrasta ich ciasto. Jeśli 
ktoś odkryłby tajemnicę ich ciasta, mógłby zacząć robić tak samo dobrą pizzę.

Dlaczego to właśnie ciasto jest najważniejsze? Z dobrym ciastem na pizzę jest tak, że 
nawet jeśli nałożysz keczup zamiast sosu pomidorowego, wkroisz parówkę zamiast 
szynki prosciutto i posypiesz serem edamskim zamiast mozzarellą di bufala campana 
to i tak wyjdzie dobre. Żadne super składniki z najlepszych włoskich delikatesów nie 
uratują pizzy zrobionej na lichym cieście.
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Po przeczytaniu tego rozdziału dowiesz się m.in.:

·	 jakie składniki są potrzebne i na co zwrócić uwagę przy ich wyborze

·	 jakie proporcje składników należy zachować

·	 i wreszcie najważniejsze - jak zrobić ciasto na pizzę

1. Składniki
W uproszczeniu ciasto na pizzę składa się z czterech głównych składników:

·	 mąka

·	 woda

·	 sól

·	 drożdże

Mąka i woda to 99% ciasta. Zadbaj o odpowiednią mąkę i wodę, użyj ich w odpowiednich 
proporcjach, a osiągniesz sukces.

2. Proporcje

Kluczowe są odpowiednie proporcje. Dzięki nim ciasto za każdym razem wyjdzie 
idealne, nie zależnie od tego czy potrzebujesz 4 porcje ciasta, 8 porcji czy może więcej.

Przykład 1

Załóżmy, że potrzebujesz 8 porcji ciasta, np. 4 porcje chcesz upiec, a 4 porcje chcesz 
zamrozić na później. Z mojego standardowego przepisu na ciasto wychodzą 4 porcje, a 
więc potrzebujesz więcej ciasta.

Aby osiągnąć potrzebną ilość ciasta, zwiększ dwukrotnie masę składników.

·	 1000 gramów mąki, zamiast 500 gramów,

·	 600 gramów wody, zamiast 300 gramów,

·	 10 gramów drożdży, zamiast 5 gramów

·	 oraz 40 gramów soli, zamiast 20 gramów.
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Przykład 2

Załóżmy, że potrzebujesz tylko 2 porcje ciasta. Nie wiem czy jest sens zmniejszania 
proporcji i zrobienia dwóch porcji ciasta zamiast standardowych czterech. Jeśli nie 
wiesz co zrobić z nadmiarem ciasta, po prostu je zamroź.

Aby osiągnąć potrzebną ilość ciasta, zmniejsz dwukrotnie masę składników w stosunku 
do mojego standardowe przepisu na ciasto.

·	 250 gramów mąki, zamiast 500 gramów,

·	 150 gramów wody, zamiast 300 gramów,

·	 2 gramy drożdży, zamiast 5 gramów

·	 oraz 10 gramów soli zamiast 20 gramów.

3. Czy waga kuchenna jest Ci potrzebna?

Skoro podaję przepis na ciasto w gramach, to może Ci się nasunąć pytanie „czy 
potrzebuję wagę?”. I tak i nie.

Tak, potrzebujesz wagi

Jeżeli chcesz za każdym razem osiągnąć takie same rezultaty, waga będzie Ci potrzebna. 
Zachowasz odpowiednie proporcje pomiędzy składnikami. Jest to szczególnie ważne, 
gdy masz już dobry przepis i wychodzi Ci z niego pyszne ciasto.

Nie, nie potrzebujesz wagi

Oczywiście, podaję również proporcje dla podstawowego naczynia, jakim w kuchni 
jest kubek. Te proporcje sprawdzą się, gdy będziesz używać mąki pszennej. Zakładam, 
że na początku będzie przygotowywać głównie pizzę pszenną.

Przy innych mąkach może być problem, ponieważ ich gęstość jest różna. Kubek mąki 
pszennej nie będzie się równał wagą kubkowi mąki żytniej.
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Jak sobie poradzić bez wagi?

Mąką

Mój przepis podstawowy na ciasto cienkie przygotujesz z 1/2 kilograma mąki. Bez 
wagi ciężko będzie odmierzyć te pół kilo. Dlatego możesz przygotować ciasto na pizzę 
z 1 kilograma mąki, dodając proporcjonalnie więcej wody, drożdży i soli. Dzięki temu 
nie musisz dokładnie odmierzać ilości mąki.

Inną opcją jest wykorzystanie plastikowego naczynia z miarką, na której jest zaznaczona 
waga różnych produktów, np. mąki, ryżu, cukru czy wody. Nie jest to dokładne 
rozwiązanie, dlatego proponuję po prostu zrobić ciasto z kilograma mąki.

Woda

Najłatwiej poradzisz sobie z wodą, ponieważ 1 ml wody = 1 gram wody. Potrzebujesz 
odmierzyć 600 ml wody. Możesz skorzystać z:

·	 jednorazowego plastikowego kubeczka dostępnego w każdym supermarkecie 
czy dystrybutorze z wodą, który ma dokładnie 200 ml, czyli 200 gramów;

·	 plastikowego naczynia z miarką, o którym pisałem powyżej.

Drożdże

Jak odmierzyć 5 albo 10 gramów drożdży? To jest wyzwanie. Drożdże się kruszą 
i trudno pociąć kostkę na 10 równych części. Dlatego proponuję abyś przeciął 100 
gramową kostkę na pół, następnie na pół, jeszcze raz na pół i na koniec ostatni raz na 
pół. Dzięki temu uzyskasz porcję ok. 5-6 gramową, czyli mniej więcej niż potrzebujesz 
do podstawowego przepisu z 500 gramów mąki.

Sól

20 gramów soli to 1 płaska łyżka soli.

4. Przepisy na ciasto

To najważniejsza część tego rozdziału, czyli przygotowanie ciasta na pizzę. Znajomość 
tych dwóch przepisów pozwoli Ci upiec wszystkie pizze z tej książki. Poznaj dwa 
najważniejsze:
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·	 Cienkie i chrupiące ciasto podstawowe jak w klasycznej pizzy

·	 Grubsze i bardziej puszyste ciasto jak z Pizza Hut

Dowiesz się o nich w szczegółach na końcu tego rozdziału.
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Mąka

Ciasto na pizzę składa się nawet z 60% z mąki. To jeden ze składników, który decyduje 
czy i jak będzie smakowała Twoja pizza. Zwróć uwagę z jakiej mąki robisz pizzę. 
W połączeniu w odpowiednich proporcjach mąka z wodą, drożdżami i solą da Ci 
wyśmienitą pizzę.

Po przeczytaniu tego rozdziału dowiesz się m.in.:

·	 jakie są rodzaje mąki

·	 jakiej mąki użyć

·	 jakiej mąki użyć, jeśli chcesz poeksperymentować

·	 czy warto kupować gotowe mieszanki

·	 i w końcu która mąka jest najlepsza na świecie

Jakie są rodzaje mąki?

W Polsce mąki rozróżnia się przede wszystkim na bazie zboża, z jakiego pochodzi i 
tzw. typu mąki. Typ mąki określa jak dużo składników mineralnych dana mąką zawiera. 
Im wyższa wartość, tym mąką zawiera więcej składników mineralnych.

W innych europejskich krajach mąkę określa się między innymi na bazie stopnia 
zmielenia. Dlatego może spotkać mąkę typu 00, które jest określana jako idealna do 
pizzy ze względu na bardzo drobne zmielenie. W konsystencji przypomina puder 
dziecięcy.

W Stanach Zjednoczonych mąkę rozróżnia się również na bazie ilości białka, które 
zawiera. Dla ciasta na pizzę lepsze są mąki z większą ilością białka. Dzięki temu ciasto 
łatwiej się wyrabia i ma lepszą konsystencję po wyrośnięciu.
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Jakiej mąki użyć?

Na samym początku Twojej przygody z domową pizzą idealnym wyborem jest mąka 
pszenna typu 450. To jest najpopularniejszy rodzaj mąki. Bez problemu znajdziesz ją 
w każdym sklepie po wieloma nazwami.

Podsumowując, najważniejsze aby mąka była pszenna i typu 450. Nie sugeruj, że 
na opakowaniu jest napisane, że mąka jest „stworzona do ciasta biszkoptowego” lub 
„najlepsza do pierogów” czy „idealna do naleśników”.

Jeśli takiej w sklepie nie znajdziesz, nie zrażaj się. Użyj mąki typu 500 lub 650.

Jakiej mąki użyć, jeśli chcesz poeksperymentować?

Jak już nabierzesz wprawy, warto dla odmiany spróbować pizzy zrobionej na mące 
innej niż pszenna. Nie będzie to klasyczna włoska pizza, bo tę się robi się tylko z mąki 
pszennej. Ale przecież nikt Ci nie każe być ortodoksyjnym pizzerem uznającym tylko 
pszenicę.

Przypominając, generalnie mąki rozróżnia się po typie i zbożu. Typ mąki określa jak 
dużo składników mineralnych zawiera. Im wyższa wartość, tym mąką zawiera więcej 
składników mineralnych. Mąki żytnie lub razowe 1800 lub 2000 mają ich najwięcej.

Dlatego znajdziesz na rynku mąki pszenne 450 jak i mąki pszenne 750; mąki żytnie 
700 i mąki żytnie 1800 oraz mąki orkiszowe czy gryczane.

Inne mąki niż pszenna są trudniejsze w wyrobieniu i upieczeniu. To ze względu na 
mniejszą zawartość glutenu, który odpowiada za elastyczność i miękkość ciasta podczas 
jego wyrabiania.

Mąka orkiszowa

Jestem bardzo mile zaskoczony pizzą orkiszową, jej smakiem i konsystencją. 
Spodziewałem się, że przygotowanie ciasta będzie o wiele trudniejsze niż w przypadku 
mąki pszennej, ale tak nie jest. Wychodzi bardzo smaczne i syte ciasto, chociaż jego 
konsystencja jest luźniejsza niż w cieście z mąki pszennej.
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Mąka żytnia

Jeśli chcesz przygotować ciasto na bazie czystej mąki żytniej, bądź cierpliwy. Ciasto 
wyrabia się i wałkuje z cierpliwością, ponieważ jest bardzo delikatne. Nie zaskocz 
się, gdy ciasto tylko delikatnie urośnie. Po prostu mąka żytnia tak ma. Wtedy pizzą 
trzeba robić na raty. Najpierw zarabiasz ciasto i odstawiasz do wyrośnięcia do lodówki. 
Później przenosisz ciasto na formę (blacha lub patelnia) i tam zostawiasz do dalszego 
wyrośnięcia już w temperaturze pokojowej. Następnie nakładasz składniki i pieczesz.

Jak zacząć eksperymentować?

Gdy nabierzesz już trochę wprawy z podstawowym ciastem na pizzę na bazie mąki 
pszennej, zacznij robić miksy mąk. Bazuj na moim przepisie na ciasto. Zamiast 
500 gramów mąki pszennej, weź 125 gramów innej mąki, np. orkiszowej, pszennej 
pełnoziarnistej lub żytniej. Sprawdź jak wyrabia się ciasto, czy łatwo się je wałkuje, 
jak smakuje po wyjęciu z pieca. Jeśli jest ok, znów zmień proporcje, np. 250 gramów 
pszennej i 250 gramów innej mąki.

Korzystaj również z mąki pszennej pełnoziarnistej. Ma więcej wartościowych 
składników, niż zwykła pszenna mąka, w tym błonnika.

Oto lista mąk z którymi robiłem udane eksperymenty miksów:

·	 mąka pszenna pełnoziarnista

·	 mąka żytnia

·	 mąka orkiszowa

·	 mąka gryczana

Z własnego doświadczenia powiem Ci, że nie jest łatwo zrobić pizzę z nietypowej 
mieszanki mąk. Nie zrażaj się, wymaga to wprawy.

Gotowe mieszanki

Zwykle takie specjalne mąki do pizzy to gotowe mieszanki do których dolewasz tylko 
wody i mieszasz. Omijaj je szeroki łukiem. Zwykle zawierają dużo chemii, spulchniaczy 
i innych środków. To również strata pieniędzy. Takie miksy są bywają nawet dwa razy 
droższe niż standardowe mąki. Lepszy efekt osiągniesz bez problemu ze zwykłą mąką, 
w dodatku Twoja pizza będzie zdrowsza i tańsza.
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Jaka jest najlepsza na świecie mąka do pizzy?

Mąka Caputo Blu jest podobno najlepszą mąka do pizzy. Korzystam z niej i jestem 
bardzo zadowolony. Ciasto jest elastyczne i miękkie, łatwo wyrasta i „przyjmuje” dużo 
wody. Możesz ją dostać w Polsce w cenie nawet 4 zł przy zakupie 25 kilogramów. 
Niestety ciężko ją kupić w opakowaniach mniejszych niż worek 25 kilogramów. Zakup 
takiego worka starcza mi na mniej więcej rok przygotowywania pizzy robiąc pizzę raz 
na dwa tygodnie.

W skrócie
·	 Mąki w Polsce rozróżnia się po zbożu, z którego są zrobione i po typie.

·	 Na początku użyj mąki pszennej typu 450.

·	 Później śmiało eksperymentuj z miksami mąki pszennej i innych mąk.
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Woda

Woda to drugi co do ilości składnik w Twojej pizzy. To nawet do ponad 35% zawartości 
ciasta. Jej jakość ma znaczenie. Wystarczy, że zastosujesz jedną prosta zasadę odnośnie 
wody, a poczujesz różnicę w smaku swojej pizzy.

Po przeczytaniu tego rozdziału dowiesz się m.in.:

jaka jest jedna prosta zasada odnośnie wyboru wody do pizzy

·	 na co zwrócić uwagę przy wyborze wody

·	 w jakiej temperaturze dodawać wodę do pizzy

Jakiej wody używać

Trzymaj się prostej zasady. Używaj tej samej wody, którą pijesz. Jeśli pijesz wodę prosto 
z kranu, bo w Twojej okolicy jest dobrej jakości, takiej użyj do pizzy. Gdy kranów 
nie nadaje się i pijesz wodę mineralną, przegotowaną lub z czajnika przelewowego z 
filtrem węglowym, z takiej skorzystaj.

Temperatura wody

·	 Do zaczynu używam wody w temperaturze ok. 30-40 stopni Celsjusza. Nie 
posiadam w kuchni termometru, dlatego robię prosty test. Badam temperaturę 
wody dokładnie w taki sam sposób, jak przygotowując mleko dla mojego 
dziecka. Sprawdzam temperaturę na wewnętrznym przegubie dłoni. Woda 
powinna być ciepła, ale nie gorąca.

·	 Gdy woda będzie za ciepła, ryzykujesz zabicie drożdży. Lepiej przesadzić w 
drugą stronę, czyli dać za zimną wodę. Zaczyn i tak ruszy, a nie ryzykujesz 
zabicia drożdży.

·	 Do wyrabiania ciasta używam zimnej wody. Robię tak wtedy, gdy planuję, że 
ciasto będzie długo rosło w lodówce (np. 48 godzin). Dzięki temu mąka jest w 
stanie „przyjąć” więcej wody oraz spowalniam pracę drożdży, ponieważ chcę 
aby pracowały nad mąką jak najdłużej.
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·	 Jeśli zależy Ci na czasie, tzn. chcesz mieć ciasto na pizzę za 2 godziny, a nie za 
24 godziny, użyj ciepłej wody, dokładnie takiej jakiej używałeś do zaczynu.

·	 Mistrzowie świata w pieczeniu pizzy wręcz rekomendują, że woda powinna 
być lodowata. Jeszcze przed dodaniem do mąki, schładzają ją kostkami 
lodu. Mąka będzie lepiej wchłaniała wodę i drożdże będą pracować jeszcze 
najdłużej.

Na co zwrócić uwagę?

Twardość wody
·	 Im woda jest bardziej twarda, tym ciasto będzie bardziej twarde przy 

wyrabianiu i chrupiące po upieczeniu. To ze względu na zawarte w wodzie 
związki wapnia i magnezu. Z drugiej strony im woda miększa, tym miększe i 
bardziej puszyste będzie Twoje ciasto.

·	 Poradź sobie z twardością wody domowymi sposobami. Wystarczy, że 
będziesz kontrolował ilość soli, którą dodajesz do ciasta. Jeśli wiesz, że w 
Twojej okolicy woda jest bardzo twarda do ciasta, dodaj mniej soli. Jeżeli jest 
bardzo miękka, dodaj więcej soli.

Chlor
·	 Nadmiar chloru w wodzie może zakłócić pracę drożdży. Gdy woda w Twojej 

okolicy jest mocno chlorowana, jest na to sposób. Wystarczy, że zostawisz 
wodę bez przykrycia na noc w lodówce. Zapach powinien się ulotnić.

·	 Generalnie, aby zaobserwować różnicę, musisz zrobić test, w którym 
wykorzystasz wodę od bardzo miękkiej do bardzo twardej lub mniej 
chlorowaną. Tylko czy jest sens? Nie nakłaniam Cię do mierzenia twardość 
wody i dobierania wody pod tym kontem. Zakładam, że jeśli użyjesz tę wodę 
którą pijesz, to się nie otrujesz ani nie zepsujesz ciasta, ponieważ woda dobra 
dla Ciebie jest też wodą dobrą dla ciasta.

·	 Jeśli masz wątpliwości co do wody, użyj butelkowej lub oczyszczanej za 
pomocą filtrów.

W skrócie
·	 Do pizzy używaj wody, którą pijesz.

·	 Alternatywnie korzystaj z wody przegotowanej, mineralnej lub filtrowanej.
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·	 Do zaczynu użyj wody ciepłej, do mąki wody zimnej.
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Drożdże

Jakie drożdże najlepiej użyć do pizzy? Drożdże świeże, suszone a może instant? 
Osobiście używam świeżych, ale każdy rodzaj ma swoje wady i zalety.

Po przeczytaniu tego rozdziału dowiesz się:

·	 jaka jest różnica między drożdżami świeżymi, suszonymi i instant

·	 jakich drożdży używam i dlaczego

·	 jak mrozić drożdże

Jaka jest różnica między drożdżami?
·	 Drożdże różnią się przede wszystkim ilością wody, którą zawierają. Świeże 

drożdże zostały pozbawione ok. 30% wody. Suszone i instant są uboższe o ok. 
90% wody.

·	 Dodatkowo w różny sposób się je aktywuje: poprzez zaczyn, dodając do wody 
lub bezpośrednio do mąki.

Drożdże świeże
·	 Kupisz je zwykle w kostkach po 100 gramów.

·	 Aby je aktywować potrzebujesz przygotować zaczyn składający się z ciepłej 
wody oraz opcjonalnie szczypty cukru i łyżeczki mąki.

·	 Przygotowanie zaczynu służy również do szybkiego sprawdzenia czy drożdże 
są ok.

·	 Trwałość świeżych drożdży zwykle wynosi ok. 2 tygodni. Przed zakupem 
zawsze sprawdź datę przydatności do spożycia.

·	 Po otwarciu paczki drożdży, nie przechowuj ich otwartych w lodówce. 
Najlepiej zawiń je w woreczek foliowy.

Proces przygotowania zaczynu opisałem dokładnie tu.
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Drożdże suszone
·	 Kupisz je w saszetkach. Aby je aktywować przygotowujesz zaczyn 

rozpuszczając je w ciepłej wodzie i opcjonalnie dodając szczyptę cukru i 
łyżeczkę mąki.

·	 Trwałość suszonych drożdży wynosi nawet 2 miesiące. Jeśli kupujesz większą 
ilość, przechowuj je w suchym miejscu.

·	 Minusem jest to, że czasami do ciasta trzeba ich dodać np. 3 gramy. Bardzo 
ciężko to odmierzyć.

Drożdże instant
·	 To inny rodzaj drożdży niż suszone. Drożdże instant zwykle wsypuje się 

bezpośrednio do suchych składników ciasta i są aktywowane przez dodanie 
wody w odpowiedniej temperaturze. Szczegóły przeczytasz na opakowaniu.

·	 Podobnie jak w przypadku drożdży suszonych, bardzo ciężko odmierzyć te 
kilka gramów. O wiele łatwiej odmierzyć np. 10 gramów drożdży świeżych.

·	 Czasami drożdże mogą się nie aktywować, jeśli nie dodasz wody w 
odpowiedniej temperaturze.

Jakich drożdży używam i dlaczego?

Polecam świeże drożdże z kilku powodów:

·	 Najłatwiej je dostać.

·	 Są najtańsze.

·	 Mogę przygotowując zaczyn w łatwy i szybki sposób sprawdzić czy są żywe.

·	 Najłatwiej odmierzyć potrzebną ilość.

Moja rada: zamiast gromadzić na zapas lub kupować z wyprzedzeniem świeże drożdże, 
najlepiej jest kupić je przed pieczeniem pizzy lub wykorzystać zamrożone wcześniej. 
Lepiej nie ryzykować użycia przeterminowanych drożdży lub takich, które nie 
przekroczyły jeszcze terminu, ale trochę już przeleżały w lodówce.
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Mrożenie drożdży świeżych

W moim standardowym przepisie na kilogram mąki zużywam 5 gramów drożdży 
świeżych na 500 gramów mąki. Opakowanie ma zwykle 100 gramów. Co zrobić z 
resztą drożdży? Można jest zamrozić. Po rozmrożeniu drożdży będą tak samo dobre 
jak przed zamrożeniem.

·	 Podziel drożdże na mniejsze części, najlepiej po 10 gramów.

·	 Zapakuj każdą część osobno do woreczka foliowego i szczelnie zawiń.

·	 Wsadź do zamrażarki.

·	 Nie trzymaj dłużej niż miesiąc.

Jeśli chcesz rozmrozić drożdże:

·	 Przełóż je najpierw na kilka godzin z zamrażarki do lodówki, a następnie 
zostaw na blacie na godzinę.

·	 Rozpuść zamrożone w ciepłej wodzie.

W skrócie
·	 Na początek korzystaj z drożdży świeżych, bo najłatwiej je kupić, 

przygotować, odmierzyć i sprawdzić ich świeżość.

·	 Nie kupuj drożdży na zapas. Kup najlepiej w dniu, w którym będziesz 
przygotowywać ciasto.
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Sól i inne opcjonalne składniki

Pozostaje dodać jeszcze sól i Twoje ciasto jest prawie gotowe. Piszę prawie, ponieważ 
oprócz soli poeksperymentuj jeszcze dodając kilka opcjonalnych składników.

Sól

Używam soli morskiej lub soli kamiennej. Gdy korzystam z soli morskiej, daję jej 
mniej niż kamiennej, ponieważ jest bardziej słona.

Zawsze lepiej dosolić niż przesolić

Jeśli nie wiesz ile soli dać, daj mniej niż w przepisie. Na końcu spróbujesz ciasto. Tak! 
Spróbuj kawałek surowego ciasta drożdżowego i sprawdź czy jest wystarczająco słony. 
Jeśli nie po prostu go dosolisz. Gdy przesolisz, nie tak łatwo to odkręcić.

Na początku czy na końcu wyrabiania ciasta?

Są dwie szkoły dodawania soli do ciasta.

Pierwsza szkoła mówi - dodaj na początku. Mniejsza szansa, że po prostu zapomnisz 
dodać. Kilka razy mi się to zdarzyło. Ciasto bez soli było zupełnie bez smaku. Druga 
szkoła mówi - dodaj pod koniec wyrabiana. Sól nie będzie przeszkadzała drożdżom 
pracować nad mąką.

Moja rada: dodaj na początku.

Oliwa

Używam oliwy zarówno jako składnik ciasta jak i składnik na pizzę.
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Oliwa dodana do ciasta nadaje mu lepszą strukturę i powoduje, że jest delikatniejsze i 
gładsze. Dolewam ją zwykle pod koniec zagniatania ciasta. Jeśli dodasz za wcześnie, 
źle wpłynie na wchłanianie wody przez mąkę.

Dobrej jakości oliwa robi za świetny składnik sama w sobie. Możesz ją dodać 
bezpośrednio na ciasto zamiast sosu lub dopiero po upieczeniu polaną na wierzch. W 
obu przypadkach ma zupełnie inny smak.

Mam prostą zasadę,

·	 używam normalnej jakości oliwy jako składnik ciasta

·	 używam lepszej jakości oliwy do skropienia pizzy po jej upieczeniu.

Słód

Stanowi dodatkowe paliwo dla drożdży. Dzięki temu drożdże pracują dłużej. Dodając 
słód do ciasta spowodujesz, że podczas pieczenia ciasta będzie miało ciemniejszy kolor 
i będzie wyglądało na bardziej wypieczone. Dodaję ok. 2% słodu do ciasta, czyli na 
500 gramów mąki, wychodzi ok. 10 gramów słodu.

Ciasto od słodu nie zrobi się słodsze.

Oregano, tymianek lub zioła prowansalskie

Podkręcam ciasto ziołami. Dodaję

·	 oregano,

·	 tymianku

·	 lub ziół prowansalskich.

Dzięki czemu podczas pieczenia uwalnia się dodatkowy aromat ziół. Dodatkowy 
zapach, który wypełni kuchnię podczas pieczenie pizzy, działa stymulująco na moje 
kubki smakowe.

W skrócie
·	 Dodaj sól. To jedyny nieopcjonalny dodatek z listy.
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·	 Testuj inne dodatki. Najlepiej dodawaj jeden na raz. Jeśli zmienisz w przepisie 
zbyt wiele, nie będziesz wiedział, dlaczego wyszło lepsze.



Sekrety domowej pizzy  |  33

Zaczyn

Ciasto na pizzę przygotowuję zawsze na bazie wcześniej sporządzonego zaczynu z 
drożdży świeżych. Dzięki temu aktywuję drożdże i od razu sprawdzam czy są świeże.

Po przeczytaniu tego rozdziału dowiesz się m.in.:

·	 Co to jest zaczyn

·	 Jak zrobić zaczyn

·	 Co zrobić jeśli zaczyn nie wyrósł

Co to jest zaczyn?

Zaczyn to po prostu połączenie drożdży z niewielką ilością wody, cukru i mąki. Po 
wyrośnięciu zaczyn dodaje się do mąki i wyrabia ciasto na pizzę.

Jak zrobić zaczyn do pizzy
·	 Weź wysoką szklankę lub kubek o grubym szkle, Będziesz energicznie mieszać 

łyżeczką. Grube szkło zabezpieczy przed potłuczeniem szklanki.

·	 Wkrusz 5 gramów drożdży świeżych dla podstawowego przepisu na pizzę.

·	 Dolej ok. 50 ml wody (w temperaturze ok. 30-40 stopni Celsjusza).

·	 Dodaj szczyptę cukru (dosłownie 1/4 łyżeczki).

·	 Dodaj łyżkę mąki.

·	 Energicznie mieszaj przez 30 sekund.

·	 Na wierzchu powinny pojawić się delikatne bąbelki powietrza. Jeśli się 
pojawiły, zrobiłeś to wystarczająco energicznie.

Odstaw zaczyn w ciepłe i nieprzewiewne miejsce. W ciągu 15-20 minut drożdże 
powinny wyrosnąć. Już po 5 minutach zaobserwujesz zmianę. Powstanie delikatna 
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pianka na górze. Zaczyn może zwiększyć swoją objętość nawet dwukrotnie. Dodaj 
przygotowany zaczyn do mąki.

Co jeśli nie wyrosły?

Jeśli po upływie 15-20 minut nic się nie ruszyło, oznacza to, że prawdopodobnie 
drożdże były zepsute. Pozostaje Ci kupić świeże drożdże. Nie warto na tym etapie 
eksperymentować i próbować mimo wszystko z tym zaczynem, ponieważ szanse na 
sukces są małe, a szkoda Twojego czasu i pieniędzy. Zmarnujesz nie tylko składniki, 
ale również kilkadziesiąt minut na przygotowanie ciasta.

Co jeśli nie zaczyn?
·	 Zamiast zaczynu możesz użyć:

·	 drożdże suche - aktywizuj je poprzez dodanie do nich wody i energiczne 
wymieszanie

·	 drożdże instant - dodaj je bezpośrednio do mąki drożdży instant

W skrócie
·	 Zawsze przygotowuj zaczyn.

·	 Rób to ze świeżych drożdży.

·	 Jeśli zaczyn nie wyrósł po 15 minutach, wylej go i użyj nowego opakowania 
drożdży.
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Przepis na ciasto podstawowe

Na początku mojej przygody z domową pizzą wychodziło mi grube i puszyste ciasto. 
Bardziej przypominało placek niż pizzę. Po kilkudziesięciu (kilkuset?) próbach z 
różnymi przepisami, składnikami, proporcjami i metodami skończyło się na cienkiej 
i chrupiącej pizzy jak z włoskiej pizzerii. I tym przepisem chcę się z Tobą podzielić.

Po przeczytaniu tego rozdziału bez problemu przygotujesz ciasto na cztery pyszne i 
chrupiące pizze.

1. Lista składników

Będziesz potrzebować następujących składników:
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·	 500 gramów mąki pszennej typu 450 - 4 szklanki

·	 300 gramów wody - 1½ szklanki wody (60% mąki)

·	 15 gramów soli kamiennej (1 płaska łyżka) (3% mąki)

·	 5 gramów drożdży świeżych - 100 gramową kostkę dzielisz na pół, następnie 
jedną połowę jeszcze raz na pół, jeszcze raz na pół i jeszcze raz na pół (1% 
mąki)

·	 szczypta cukru (0%)

Opcjonalnie
·	 5 łyżek oliwy

·	 1 łyżka oregano lub ziół prowansalskich

O co chodzi z tymi procentami w przepisie?

Przy składnikach takich jak woda czy drożdże oprócz ich wagi podaję również procenty. 
Najłatwiej wytłumaczę Ci to na przykładzie.

Przykład 1

Chcę przygotować ciasto ze 1000 gramów mąki. Potrzebuję do tego odpowiedniej 
ilości wody. Według przepisu ma stanowić 60% wagi mąki, czyli w tym przypadku 600 
gramów wody.

Przykład 2

Chcę przygotować ciasto ze 1000 gramów mąki. Potrzebuję do tego odpowiedniej 
ilości drożdży. Według przepisu mają stanowić 1% wagi mąki, czyli w tym przypadku 
użyję 10 gramów drożdży.

2. Akcesoria

Będziesz potrzebować następujących akcesoriów:

·	 duże naczynie do wyrabiania ciasta, może być to szklana lub gliniana misa
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·	 małe naczynie do przygotowania zaczynu, może być to duży kubek lub 
większa szklanka

·	 wałek

·	 podłoże do wałkowania (stolnica, silikonowa mata lub po prostu czysty blat)

3. Zaczyn

Na początku przygotuj zaczyn. Dzięki zaczynowi jesteś w stanie stwierdzić czy drożdże 
są ok. Gdybyś dodał zepsute drożdże do ciasta, zmarnujesz mąkę i czas.

Do kubka dodaj:

·	 5 gramów drożdży świeżych

·	 szczyptę cukru,

·	 łyżeczkę mąki,

·	 oraz 50 ml ciepłej wody.

Woda powinna mieć temperaturę ok. 30-40 stopni Celsjusza. Nie przejmuj się, jeśli 
dodasz za zimną. Drożdże dadzą sobie radę. Większej szkody narobisz, gdy chcesz 
dodać za ciepłą. Możesz „zabić” drożdże i ciasto nie wyrośnie.

Sprawdź temperaturę wody tak, jak sprawdza się wodę do kąpieli dla niemowlaka - 
łokciem lub wewnętrzną stroną nadgarstka. Jeśli nie czujesz, że jest gorąca to znaczy, 
że wszystko jest ok.

Dodaj wszystkie składniki do jednego naczynia i energicznie mieszaj łyżką przez 
30 sekund, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie odstaw zaczyn do 
wyrośnięcia w ciepłe i nieprzewiewne miejsce. Możesz wykorzystać środek piekarnika.

Więcej na temat zaczynu

4. Wyrabianie ciasta

Do dużej misy wsyp oważoną mąkę oraz sól. Mieszaj łyżką, aby ją trochę napowietrzyć. 
Możesz opcjonalnie użyć też przesiewacza mąki. Następnie wlej wodę oraz wyrośnięty 
zaczyn. I zacznij wyrabiać!
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Twoim celem jest napowietrzyć ciasto. Zarabiaj ciasto ruchem od zewnątrz do środka. 
Tak jakbyś nalewał chochlą zupę. Zagarniaj ciasto z zewnątrz do środka i ugniataj. 
zagarniaj i ugniataj, zagarniaj i ugniataj.

Wyrabiaj ciasto tak długo (zwykle 5-10 minut), aż uzyskasz konsystencję w której 
ciasto jest miękkie i „odchodzi” od rąk.

Gdyby pomimo wyrabiania ciasto nie odchodzi od rąk, masz dwie opcje:

·	 Ciasto się lepi o rąk – dodaj mąki.

·	 Ciasto się nie lepi w ogóle – dodaj wody.

Koniecznie spróbuj jak smakuje ciasto. Nie zaszkodzi Ci. W smaku powinno być lekko 
słone.

5. Wyrośnięcie ciasta

Teraz przygotujesz ciasto do wyrośnięcia.

·	 Zarobione ciasto wsadź do naczynia i szczelnie zawiń folią spożywczą.

·	 Odstaw na godzinę w nieprzewiewne miejsce.

·	 Po tym czasie podziel ciasto na 4 jednakowe kulki wielkości pięści i wadze ok. 
200 gramów.

·	 Włóż spowrotem do naczynia i ponownie owiń folią.

·	 Wstaw do lodówki.

Po co wkładać ciasto do lodówki na tak długo? Drożdże trawią mąkę oraz zawarty w 
niej gluten. Chłód lodówki spowalnia proces. Im dłużej to robią, tym lepsza tworzy się 
struktura ciasta i staje się ono bardziej elastyczne.

W dodatku ciasto będzie naprawdę lekkostrawne. Poczujesz tę różnicę po zjedzeniu 
pizzy. Jeśli kiedykolwiek po zamówionej pizzy było Ci ciężko, to oprócz kiepskiej 
jakości składników, jedną z przyczyn może być za krótko leżakujące ciasto.
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6. Czas wyrastania

Najlepiej, aby ciasto było przez 48 godzin w lodówce. Jeśli nie masz takiej możliwość, 
zostaw chociaż na 24 godziny - to też jest przyzwoita ilość czasu. Tak naprawdę ciasto 
wyrośnie nawet w kilka godzin, ale w smaku jest ogromna różnica.

Kilka dobrych praktyk
·	 Zarówno zaczyn jak i ciasto wyrabiaj w miarę szybko i dodając jak najwięcej 

powietrza podczas ugniatania.

·	 Możesz wyrobić ciast na stole. Jeżeli masz duży stół lub stolnicę, świetnie 
się nadają do przyrządzenia ciasta na pizzę. Oczywiście umyj stół czy blat 
wcześniej, ponieważ będziesz bezpośrednio na nim przygotowywał jedzenie.

·	 Przygotuj wcześniej wszystkie składniki, 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.

W skrócie
·	 Używaj dokładnych proporcji. To bardzo ważne. Ciasto zawsze będzie miało 

idealną konsystencję i łatwo odchodziło do rąk.

·	 Wyrabiaj ciasto ruchami zagarniającymi z zewnątrz do środka, aby dobrze 
napowietrzyć ciasto.

·	 Podziel ciasto na 4 równe kulki, przykryj i wsadź do lodówki.

·	 Leżakuj ciasto w lodówce nawet 48 godzin.



40  |  Aleksander Jaworski

Przepis na ciasto na grubą 
pizzę jak z Pizza Hut

Pizza Hut robi pyszną pizzę na grubym cieście. To moja ulubiona sieciowa pizzeria. 
Wiem. Piszę w tej książce o domowej pizzy i chwalę „sieciówkową” pizzę. Ale to 
prawda. Bardzo mi smakuje ich pizza, szczególnie na grubym cieście.

Kiedy myślę o pizzy z Pizza Hut, mam przed oczami wjeżdżające na stół gorące żeliwne 
naczynie, w którym znajduje się grube na dwa centymetry ciasto, chrupiące od spodu i 
na wierzchu, w smaku lekko tłuste. I takiego przepisu na ciasto szukałem.

W Pizza Hut ten rodzaj pizzy na grubym cieście nazywa się “pan pizza”. Nazwa wzięła 
się od naczynia, w którym piecze się pizzę. Jest to okrągła blacha przypominająca 
patelnię, która ma wysokie brzegi. Jeśli nie masz takiej specjalnej blachy, możesz 
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wykorzystać zwykłą blachę lub patelnię (jeśli rączka jest odczepiana lub żeliwna) o 
odpowiedniej wysokości.

Przepis bazuje na moim podstawowym przepisie na ciasto na pizzę. Różni się przede 
wszystkim w:

·	 grubości ciasta - baza ciasta będzie grubsza od samego początku, ponieważ 
dzielimy taką samą ilość ciasta na 3 zamiast 4 pizz

·	 sposobie jego przygotowania przed samym upieczeniem - pozwalasz 
rozwałkowanemu ciastu wyrosnąć w spokojnym i ciepłym miejscu

1. Lista składników

Będziesz potrzebować następujących składników:

·	 500 gramów mąki pszennej typu 450 - 4 szklanki

·	 300 gramów wody - 1 i 1/4 szklanki wody (60% mąki)

·	 15 gramów soli kamiennej (1 łyżka) (3% mąki)

·	 5 gramów drożdży świeżych - 100 gramową kostkę dzielisz na pół, następnie 
jedną połowę jeszcze raz na pół, jeszcze raz na pół i jeszcze raz na pół (1% 
mąki)

·	 szczypta cukru (0%)

Opcjonalnie
·	 5 łyżek oliwy

·	 1 łyżka oregano lub ziół prowansalskich

O co chodzi z tymi procentami w przepisie?

Przy składnikach takich jak woda czy drożdże oprócz ich wagi podaję również procenty. 
Najłatwiej wytłumaczę Ci to na przykładzie.

Przykład 1
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Chcę przygotować ciasto ze 1000 gramów mąki. Potrzebuję do tego odpowiedniej 
ilości wody. Według przepisu ma stanowić 60% wagi mąki, czyli w tym przypadku 600 
gramów wody.

Przykład 2

Chcę przygotować ciasto ze 1000 gramów mąki. Potrzebuję do tego odpowiedniej 
ilości drożdży. Według przepisu mają stanowić 1% wagi mąki, czyli w tym przypadku 
użyję 10 gramów drożdży.

2. Akcesoria

Będziesz potrzebować następujących akcesoriów:

·	 duże naczynie do wyrabiania ciasta, może być to szklana lub gliniana misa

·	 małe naczynie do przygotowania zaczynu, może być to duży kubek lub 
większa szklanka

·	 wałek

·	 podłoże do wałkowania (stolnica, silikonowa mata lub po prostu czysty blat)

3. Zaczyn

Na początku przygotuj zaczyn. Dzięki zaczynowi jesteś w stanie stwierdzić czy drożdże 
są ok. Gdy dodasz zepsute drożdże do ciasta, zmarnujesz mąkę i czas.

Do kubka dodaj:

·	 5 gramów drożdży świeżych

·	 szczyptę cukru,

·	 łyżeczkę mąki,

·	 oraz 50 ml ciepłej wody.

Woda powinna mieć temperaturę ok. 30-40 stopni Celsjusza. Nie przejmuj się jeśli 
dodasz za zimną. Drożdże dadzą sobie radę. Większej szkody narobisz, gdy chcesz 
dodać za ciepłą. Możesz „zabić” drożdże i ciasto nie wyrośnie.
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Sprawdź temperaturę wody tak, jak sprawdza się wodę do kąpieli dla niemowlaka - 
łokciem lub wewnętrzną stroną nadgarstka. Jeśli nie czujesz, że jest gorąca to znaczy, 
że wszystko jest ok.

Dodaj wszystkie składniki do jednego naczynia i energicznie mieszaj łyżką przez 
30 sekund, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie odstaw zaczyn do 
wyrośnięcia w ciepłe i nieprzewiewne miejsce. Możesz wykorzystać do tego celu 
środek piekarnika.

Więcej na temat zaczynu

4. Wyrabianie ciasta

Do dużej misy wsyp oważoną mąkę oraz sól. Mieszaj łyżką, aby ją trochę napowietrzyć. 
Możesz opcjonalnie użyć też przesiewacza mąki. Następnie wlej wodę oraz wyrośnięty 
zaczyn. I zacznij wyrabiać!

Twoim celem jest napowietrzyć ciasto. Zarabiaj ciasto ruchem od zewnątrz do środka. 
Tak jakbyś nalewał chochlą zupę. Zagarniaj ciasto z zewnątrz do środka i ugniataj. 
zagarniaj i ugniataj, zagarniaj i ugniataj.

Wyrabiaj ciasto tak długo (zwykle 5-10 minut), aż uzyskasz konsystencję w której 
ciasto jest miękkie i „odchodzi” od rąk.

Gdyby pomimo wyrabiania ciasto nie odchodzi od rąk, masz dwie opcje:

·	 Ciasto się lepi o rąk – dodaj mąki.

·	 Ciasto się nie lepi w ogóle – dodaj wody.

Koniecznie spróbuj jak smakuje ciasto. Nie zaszkodzi Ci. W smaku powinno być lekko 
słone.

5. Wyrośnięcie ciasta

Teraz przygotujesz ciasto do wyrośnięcia.

·	 Zarobione ciasto wsadź do naczynia i szczelnie zawiń folią spożywczą.

·	 Odstaw na godzinę w nieprzewiewne miejsce.
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·	 Po tym czasie podziel ciasto na 3 jednakowe kulki wielkości pięści i wadze ok. 
250 gramów.

·	 Włóż spowrotem do naczynia i ponownie owiń folią.

·	 Wstaw do lodówki.

Po co wkładać ciasto do lodówki na tak długo? Drożdże trawią mąkę oraz zawarty w 
niej gluten. Chłód lodówki spowalnia proces. Im dłużej to robią, tym lepsza tworzy się 
struktura ciasta i staje się ono bardziej elastyczne.

W dodatku ciasto będzie naprawdę lekkostrawne. Poczujesz tę różnicę po zjedzeniu 
pizzy. Jeśli kiedykolwiek po zamówionej pizzy było Ci ciężko, to oprócz kiepskiej 
jakości składników, jedną z przyczyn może być za krótko leżakujące ciasto.

6. Czas wyrastania

Najlepiej, aby ciasto było przez 48 godzin w lodówce. Jeśli nie masz takiej możliwość, 
zostaw chociaż na 24 godziny - to też jest przyzwoita ilość czasu. Tak naprawdę ciasto 
wyrośnie nawet w kilka godzin, ale w smaku jest ogromna różnica.

7. Wałkowanie ciasta
·	 Rozwałkuj ciasta na grubość ok. 5 - 10 mm. Ciasto na pizzę jak z Pizza Hut 

powinno być 2x grubsze niż w podstawowym przepisie na pizzę.

·	 Przenieś rozwałkowane ciasto na wysmarowaną oliwą powierzchnię, na której 
będziesz piec. Posmaruj z wierzchu oliwą. Przykryj folią spożywczą i odstaw 
w ciepłe miejsce na min. 30 minut.

·	 Wykorzystaj swój piekarnik jako ciepłe miejsce, w którym ciasto Ci podrośnie. 
Nastaw go na temperaturę 50-60 stopni Celsjusza, wyłącz i wsadź tam 
rozwałkowane ciasto. Wtedy wyrośnie nawet szybciej niż w podane powyżej ½ 
godziny.

Ciasto jest gotowe, aby nałożyć składniki.
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8. Po upieczeniu

Jeśli pizza była pieczona w żeliwnej patelnii lub na okrągłej blaszce do pizzy, zapiecz 
jeszcze jej spód, aby był super chrupiący. Aby to zrobić, postaw patelnię lub blachę na 
gazie i zapiekaj przez 1-2 minut na średnim ogniu.

W skrócie
·	 Zrób grubszą pizzę i daj jej dłużej rosnąć.

·	 Pamiętaj o podgrzaniu pizzy na gazie, aby spód się również zarumienił i był 
chrupiący. Dlatego w całym przepisie najlepiej sprawdza się patelnia lub 
specjalna blaszana foremka.
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