
 

Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami  

na drodze do mistrzostwa zawodowego 

 

Technika sporządzania ciasta na pizzę 

 

a)  dobór surowców na pizzę 

 500g mąki pszennej typ 450, 500 

 300g wody 

 10 g drożdży świeżych 

 1 łyżeczka soli 

 szczypta cukru 

 do ciasta można dodać również suszone zioła np. oregano, zioła prowansalskie 

 1 łyżeczkę oliwy 

 

b)  dobór sprzętu do sporządzenia ciasta na pizzę 

 wałek 

 stolnica, mata silikonowa 

 miska, garnek do wyrabiania ciasta 

 garnuszek do przygotowania rozczynu 

 folia spożywcza 

 radełko do pokrojenia upieczonej pizzy 

 forma do pieczenia okrągła lub prostokątna 

 

c) sporządzenie rozczynu 

Do  150 g wody o T= 30- 37ºC dodajemy drożdże, cukier, łyżkę mąki wszystko dokładnie mieszamy. 

Rozczyn odstawiamy w ciepłe miejsce o T=37ºC. Pozostawiamy do wyrośnięcia od 30 do 40 min. 

 

d) technika sporządzania ciasta. 

Po wyrośnięciu rozczyn wlewamy do naczynia w którym znajduje się przesiana, napowietrzona mąka, 

dodajemy szczyptę soli. Można dodać również zioła prowansalskie lub oregano. Ciasto wyrabiamy 

ręcznie lub za pomocą zagniatarki, dodajemy pozostałą część mąki i wody, oliwę. Ciasto wyrabiamy 

tak długo aż będzie odchodziło od ręki lub maszyny. Jeżeli sporządzamy ciasto ręcznie najlepiej 

zarabiać je od zewnątrz do środka. 
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e)  wyrastanie ciasta- fermentacja. 

Po przygotowania ciasta dzielimy je na cztery części wielkości pięści i posypujemy je mąką. Robimy 

to po to, aby ciasto się nie zeschło. Ciasto przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy do lodówki 

T=5ºC na 24 godz. 

 

f) formowanie pizzy. 

Aby uzyskać okrągły kształt pizzę rozgniatamy dłonią, przygotowaną kulkę wałkujemy wałkiem  

w kierunku góra dół. Jak ciasto uzyska kształt owalu przekręcamy je o 90º i znów wałkujemy  

w kierunku góra dół. Robimy  to tak długo aż uzyskamy pożądany kształt. Ciastu można również 

nadać kształt prostokątny. 

 

g)  nakładanie sosu i dodatków. 

Najpierw nakładamy na ciasto sos pomidorowy, a na to uduszone grzyby w białym winie, czerwoną 

cebulkę, włoską kiełbasę salsecia z Calabrii. Pizzę wykańczamy pomidorkami koktajlowymi  

i potartym parmezanem. 

 

h) pieczenie pizzy 

Ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika T=200- 220ºC. Pieczemy do uzyskania złotego koloru. 

Po upieczeniu kroimy ciasto za pomocą radełka na trójkąty. 

 


