
Cârlig 
pentru aluat

1.  Pentru aluat, amestecați făina și semolina cu 1 linguriță rasă de sare de mare pe o suprafață curată și faceți o 
adâncitură în mijloc.

2.  Combinați drojdia și zahărul cu 650 ml de apă călduță, amestecați și lăsați câteva minute, apoi turnați 
compoziția în adâncitura făcută în făină.

3.  Folosind o furculiță, cu o mișcare circulară, aduceți încet făina de pe marginea interioară în apă. Continuați să 
amestecați, aducând toată făina în mijloc – când aluatul devine compact și prea tare pentru a fi amestecat cu 
furculița, pudrați-vă mâinile cu făină și modelați-l într-o sferă.

4.  Frământați aluatul rostogolindu-l înainte și înapoi, întindeți-l, și apăsați-l cu mâinile. Continuați să îl 
frământați 10 minute sau până când obțineți un aluat neted, elastic, moale.

5.  Așezați aluatul într-un castron uns cu puțin ulei, acoperiți-l cu folie alimentară și lăsați-l într-un loc cald 
pentru a dospi 45 de minute sau până când își dublează mărimea.

6. Pentru sos, curățați și feliați subțire usturoiul, apoi desprindeți frunzele de busuioc de pe crenguțe.
7.  Încingeți 1 lingură de ulei într-o cratiță pe foc mediu spre mic, puneți usturoiul și sotați-l încet două minute 

sau până când e ușor auriu, apoi adăugați majoritatea frunzelor de busuioc, roșiile și un vârf de cuțit de sare și 
unul de piper.

8.  Lăsați sosul să se îngroașe pentru aproximativ 20 de minute sau până când este omogen, zdrobind roșiile cu o 
lingură de lemn. Când s-a terminat timpul, gustați sosul și asezonați-l până ce vi se pare perfect.

9.  Pentru a asambla pizza, împărțiți aluatul în jumătăți. Împachetați o jumătate în folie alimentară și congelați-l 
pentru altă dată. Împărțiți jumătatea rămasă de aluat în 4 bile de mărime egală.

10.  Dați prin făină fiecare bilă, apoi acoperiți-o cu folie alimentară și lăsați-o să se odihnească în jur de 15 minute 
– acest lucru le va face să fie mai ușor de întins într-o foaie subțire.

11.  Tapetați cu puțină făină o suprafață curată și aluatul și întindeți-l cu sucitorul într-un cerc cu grosimea de 
circa ½ cm.

12.  Rupeți o folie de aluminiu într-o bucată de mărime potrivită, ungeți-o cu ulei de măsline, pudrați-o cu făină și 
așezați blatul de pizza deasupra. Acoperiți blatul cu folie alimentară și dați-l la frigider.

ALUAT (PENTRU 8 PIZZA)
800 g de făină albă pentru pizza, plus o 
cantitate mică pentru pudrat
200 g de semolină fin măcinată, dacă nu 
găsiți semolină atunci adăugați 200g în plus 
făină albă pentru pizza
2 pliculețe de câte 7 g cu drojdie uscată 
1 lingură de zahăr brun

SOS DE TOMATE (PENTRU 4 PIZZA)
1 cățel de usturoi
1 legătură mică de busuioc proaspăt
Ulei de măsline
1 conservă de 400 g cu roșii prunișoare de 
calitate

TOPPING (PENTRU 4 PIZZA)
85 g de mozzarella 
Ulei de măsline extravirgin

Este o metodă cu adevărat simplă și un excelent punct de pornire pentru aluatul de pizza, dacă nu ați 
făcut vreodată propriul aluat de pâine. Dacă găsiți semolină fin măcinată, aceasta îi oferă aluatului o 
aromă și o textură autentice, dar dacă nu găsiți, o făină albă pentru pizza sau pentru pâine merge la 
fel de bine.
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13.  Când sunteți gata să coaceți pizza, preîncălziți cuptorul la 250 °C/500 °F/treapta 9.
14.  În această etapă, puteți așeza toppingul: întindeți sosul de roșii peste blat către margini. Rupeți deasupra 

mozzarella și adăugați pe suprafața blatului busuiocul rămas. Stropiți pizza cu puțin ulei de măsline 
extravirgin și asezonați-o cu puțină sare și piper.

15.  Dacă aveți posibilitatea, coaceți pizza pe o bucată de granit în cuptorul convențional – dacă nu, coaceți pe 
rând câte o pizza pe bucăți de folie de aluminiu direct pe grătar, spre partea de jos a cuptorului. (Dacă coaceți 
pizza pe grătarul cuptorului, asigurați-vă că nu sunt prea mari – altfel, vor fi greu de manevrat). Coaceți pizza 
7-10 minute, până când este rumenă și crocantă.

Idei de topping 
Când vine vorba de toppingul pentru pizza, trebuie să vă amintiți că: mai puțin înseamnă mai mult. Păstrați 
combinațiile voastre simple și nu încărcați pizza excesiv cu toppinguri, ca să aibă posibilitatea să se gătească 
în interior. Încercați să adăugați tipurile voastre preferate de carne rece, cum ar fi șuncă de Parma sau salam 
italian, sau feliați și adăugați ingrediente cum ar fi: ciuperci, măsline, dovlecei sau cartofi gătiți. Puteți folosi și 
ce aveți rămas prin frigider – atât friptură de porc ruptă în fâșii, cât și cea de pui ar merge la fel de bine. Jucați-
vă și descoperiți combinațiile voastre preferate. Savurați alături de o delicioasă salată verde.

Iată câteva dintre ideile mele preferate de topping:
Mozzarella, anșoa, ardei iute, capere & pătrunjel proaspăt
Mozzarella, pancetta afumată, ardei iute & roșii
Mozzarella, ou, prosciutto, anghinare, măsline & busuioc proaspăt
Ricotta, struguri verzi & roșii, semințe de pin & rozmarin proaspăt
Mozzarella, cartofi, roșii, rozmarin proaspăt & cimbru 
Brânză Taleggio, fâșii de friptură de porc coaptă încet cu cimbru proaspăt & rucola aromată cu lămâie
Mozzarella, salam italian picant, dovlecei, roșii & busuioc proaspăt 

CALORII GRĂSIMI GRĂSIMI SAT. PROTEINE CARBOHIDRAȚI ZAHĂR SARE FIBRE PORȚII: 8 

481 kcal 4,9g 1,8g 17,6g 97,9g 5,1g 1,5g 4,3g 1 ORĂ ȘI 20 DE MINUTE
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