
PIZZA Z WARZYWAMI I ŻÓŁTYM SEREM 
 

Istnieje cała gama przepisów na ciasto na pizzę. Poniżej znajduje się receptura, 

którą wypróbowaliśmy na naszych zajęciach kulinarnych  „Kuchcik”. Wychodzi z 
niej przepyszne, cienkie ciasto jak w prawdziwej, włoskiej pizzerii …. pycha ! 

Zachęcamy  do wypróbowania idealnego ciasta na pizzę, a raczej pizzy upieczonej 
na tym cieście! 

Idealne ciasto na pizzę - składniki: 

 

500 g mąki pszennej typ 450 (ok. 3 szklanek) 

4 łyżki oliwy  

1 łyżeczka soli 

5 dag drożdży świeżych 

250 ml ciepłej wody (30-35 stopni C) (szklanka) 

1 łyżeczki cukru 

 

Sposób wykonania: 

 Do mąki dodajemy oliwę, sól i mieszamy, aby w mące pojawiły się malutkie grudki.  

 

W miseczce łączymy wodę, cukier i drożdże. Bardzo energicznie łączymy i 

odstawiamy na 2-3 min, aby drożdże zaczęły działać. Jeżeli robimy ze świeżymi 

drożdżami odstawiamy na 30-40 min. 

 

Rozczyn dodajemy do mąki i wyrabiamy robotem kuchennym lub ręcznie na 

elastyczne ciasto przez ok. 7-10 min. Po tym ciasto przekładamy do 

posmarowanej oliwą misy i odstawiamy pod przykryciem na 30 min.  

Jak upiec pizzę z tego ciasta? 

Wyrośnięte ciasto wałkujemy na placek o średnicy ok. 20 cm i grubości 3-5 mm. 

Boki robimy lekko grubsze. Placek przekładamy na blachę do pieczenia, lub formę 

do pizzy. Po tym powierzchnię pizzy smarujemy sosem pomidorowym i na nim 

umieszczamy ulubione dodatki. Pizzę pieczemy w rozgrzanym do 250-270 stopni 

(funkcja Góra+Dół) piekarniku przez ok. 7-9 min, aż brzegi pizzy znacznie 

zbrązowieją. Przed dostaniem pizzy z piekarnika należy sprawdzić, czy dno jest 

ładnie zrumienione, jeżeli jest światłe, to pieczemy dłużej, aż się zrumieni.  



Sos pomidorowy do pizzy  

Składniki: 

800 g pomidorów z puszki (najlepiej już pokrojonych, bez skórki) 

2 średnie ząbki czosnku 

2 łyżeczki oliwy z oliwek 

1,5 łyżeczki suszonego oregano 

1,5 łyżeczki soli 

0,5 łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu 

1 łyżka cukru 

 

Jak zrobić idealny sos pomidorowy do pizzy? 

 Czosnek kroimy w plasterki.  

 W garnku rozgrzewamy oliwę, dodajemy pokrojony czosnek i suszone 

oregano. Smażymy na średnim ogniu 2-3 min. 

 Po tym dodajemy pomidory z puszki. 

 Dodajemy sól, pieprz, cukier i dusimy bez przykrycia, czas od czasu 

mieszając przez ok. 25-35 min, aż sos zgęstnieje. 
 Jeżeli chcemy jednolity sos, to możemy go przetrzeć przez sito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


