
NEAPOLSKÁ PIZZA

• 1,2 kg mouky na pizzu
• 0,750 ml studené vody (cca 15 stupňů)
• 4 g čerstvého droždí
• 30 g soli
• 15 ml oleje
• 15 g cukru

1. Do mísy dáme vodu a v ní rozpustíme cukr. Poté v ní rozpustíme i droždí.

2. Těsto děláme jednou rukou, druhá musí zůstat čistá.

3. Přidáme nejdřív 2/3 mouky, prsty spojujeme mouku s vodou, mačkáme 2-3 minuty.

4. Pak postupně přidáváme mouku na okraje mísy a zapracováváme rukou do těsta.

5. Až máme přidanou většinu mouky, přidáme sůl.

6. Poté přidáme olej. Prsty vtlačit olej do těsta.

7. Až není olej moc vidět, přidáme zbytek mouky. V zimě může stačit míň mouky, v
létě zas může být potřeba přidat víc mouky.

8. Pak přendáme těsto na stůl a zpracováváme těsto rukou na stole.

9. Předkládáme vertikálně a pak horizontálně, dokud není hezky kompaktní.

10. Uděláme z něj kouli a tu necháme přikrytou mísou 5 min odpočívat.

11. Pak zase překládáme a necháme odpočívat 10 - 15 minut.

12. Přednáme těsto do olivovým olejem vymazané misky a dáme do lednice na cca 20
hodin kynout.

13. 4 hodiny před tím, než budeme pizzu péct, rozdělíme těsto na 5-6 bochánků (jako
na burgery), dáme do vymazané krabičky, zavřeme a necháme kynout na lince.

14. Po vykynutí vyklopíme těsto rovnou do mouky a roztáhneme na placku.

15. Troubu předehřejeme na horkovzduch na nejvyšší stupeň aspoň 20 min předem.

16. Nekupovat passatu, jen loupaná krájená rajčata - promačkat je prsty, na jednu
plechovku 4 g soli a to je vše.

17. Na těsto natřeme rajčatovou omáčku, nastrouháme parmazán a pecorino.

18. Nejdřív pečeme na horní spodní ohřev cca 5 min úplně dole v troubě. Na opačné
straně plechu potřené olejem.

19. Pak přidáme mozzarellu, případně další ingredience a pečeme úplně nahoře v
troubě na mřížce, pečení na turbogril. Pečeme už jen 1 minutu.


