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 בצק שמרים לפיצה

כפי שנמסר בדצמבר  IOLמפורום  אברהם חנןשל ן מבוסס על המתכו

. מאז אני מכין את הבצק הזה שיכול לשמש לעוד המון דברים 8991

 באדיקות והוא תמיד יוצא מופלא. 

 חומרים

 055 תופח לא אבל לבןקמח לפיצה או קמח מומלץ  – קמח גרם 

 2 שמרית חבילת חצי או יבשים שמרים כפות. 

 2/2 אפשר קנולה אם רוצים( זית שמן כוס( 

 1 בלי כוויה האצבע את להכניס שאפשר כאלה - חמימים מיםכפות של  0+  כוס 

 1 סוכר כף 

 1 מלח כף 

 הכנה

 קמח כפות 2 -ו סוכר כף(, חמימים) מים כפות 2-0 עם השמרים את מפוררים/ממיסיםסה. מכינים ראש עי 

 .דקות 15 -כ למשך מניחיםו עד שמתקבלת עיסה חלקה בלי גושים

 

  בלישה משתמשים אם .המלחו המים, הזית שמן, הקמח של הדרגתית בהוספה מתחיליםדקות  15אחרי 

לשים , ידנית בלישה .אחיד יהיה הבצק כך, נוזל למול קמח של הוספה על העת כל להקפיד יש, חשמלית

 ד שהוא לא דביק, מבריק וגמיש. בכל מקרה עליו להיות אחיד.את הבצק ע

 

 אותו בקערה עם  מניחים, למנוע היוצרות קרום. את כדור הבצקמשמנים כף היד ומעט שמן ב נוטלים

 לשעה ויותר עד שיכפיל את נפחו. בנקודה חמימה ,מגבת מעל

 

 מ"מ. 2-0בעובי של  דקהבסגנון רומאי, לפיצה, מומלץ  יםרדדמממנו כדורים ו קורצים 

 

 ללאבנית . מומלץ לאפות לדקה, שתיים מעלות, או בת 245 אופים על אבן שמוט שחוממה מראש ל  

כך מונעים מהבצק לספוג רטיבות  ולמרוח רוטב ותוספות על החלק שנאפה כבר. להפוךרוטב, להוציא, 

דקות, או עד שהבצק נראה אפוי והגבינה התמוססה  0-7יותר פריך. את הפיצה אופים לעוד כ ולהיות

 לחלוטין.

 

 אפשר להקפיא ולהפשיר במידת הצורך.
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 רוטב פיצה של איתן

שיכול להוות פתיחה להמון  בסיסי עגביות רוטב 

מאכלים, פסטות ושאר שמחות. אבל הוא פשוט נהדר 

על פיצה דקה. את החמיצות של העגבניות פותרים ע"י 

שמקרמלים בצל או מוסיפים עגביות מיובשות ונמנעים 

בכל מקרה,  מהוספת סוכר או סודה לשתיה לעגבניות.

ק כך שגם ילדים לא ממש טוחנים את הרוטב עד ד

 מבינים למה זה טעים להם.

 חומרים

 4-0 כפות שמן זית לטיגון 

 גדול או שניים בינונים חתוכים גס בצל 

 כוס מים רותחים 

 2-2 שיני שום קצוצות דק 

 1/2 )כוס יין אדום )כזה שגם תסכימו לשתות אותו 

 1-2 טוב כולם!הכי  – , טימיןבזיליקום  אורגנו, –תבלינים קצוצים  כפות 

 055  'עגבניות קצוצות גס )קופסת שימורי טל גדולה או שתיים איטלקיות או פשוט קלופות ו עגבניות ג

 קלופות ורצוי ללא הזרעים שמוסיפים מרירות(.

 ½ ית מלחכפ 

 ½ כפית פלפל שחור טחון טרי 

 הכנה

  מקרמלים בצל. מחממים את השמן במחבת עמוקה ומוסיפים את הבצל. כשהוא מתחיל להזהיב מוזגים

ים את האש לבעבוע קל ולא מנמיכנותנים ערבוב קל ליצור אמולסיה. את המים הרותחים ו בזהירות רבה

הנוזל צריך לכסות את הבצל כמעט לגמרי וטמפרטורת הבישול שלו היא דקות בערך.  15 ל 0נוגעים בין 

 א הופך שחום ויותר 'מתעלף'. אבל הבצל לא נשרף וכל הסוכרים שבו מתקרמלים והוגבוהה 

 

 מוסיפים את השום ומערבבים לטיגון מהיר ברגע שהנוזלים מתחילים להתאדות ולפני שכולם נעלמים 

 

 ם ומצמצמים קלותמוסיפים את היין והתבליני 

 

 .מוסיפים את העגבניות ומערבבים היטב, על הנוזלים שלהן. מוסיפים מלח ופלפל ומבשלים על אש קטנה 

 

 דקות.  15-12צריכה לרדת לחצי לאחר  כמות הנוזלים 

 

 .מקררים וטוחנים לרוטב אחיד. טועמים ומוסיפים מלח, פלפל אם צריך 

 

 כים, בפיתה עם שניצל, בסיס לפסטה ועוד. נשמר מצוין קפוא.מעולה על פיצות, כרי
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