PIZZA
půl kostky droždí
ne úplně plnou lžičku cukru
hrnek s trochou vlažné vody (na dva prsty)
550 g hladké mouky
pět lžic olivového oleje
hrnek a kousek vlažné vody
lžička soli
pečící papír
sugo
trouba (na spáleniny vždycky hned studenou vodu!)
▶

 roždí rozdrob do hrnečku s vlažnou vodou a cukrem (udělej bahýnko) a odlož někam k teplu.
D
Maximálně lidská teplota!

▶

Umyj si ruce a běž udělat, co jsem ti řekl/a už před hodinou. Cestou vyndej sugo z ledničky.

▶

Zeptej se, kdo má jaký hlad. Budeš-li dělat čtyři pizzy, postupuj dál podle předpisu.

▶

J inak vypočítej: 550 děleno 4, získáš množství mouky na jednu pizzu. Zde si to zapiš: ____________
a vyděl i ostatní suroviny čtyřmi. Jestli budeš dělat dvě pizzy, vynásob to zase všechno dvěma. Chápeš?

▶

 yndej tu velkou mísu a do ní dej všechnu mouku. Do důlku uprostřed přelij kvásek – čím je ho víc,
V
tím lépe (říká se tomu, že ten kvásek vzejde, ačkoli to vlastně kvásek není, vygoogli si to).

▶

S ůl nasypej dokola u krajů a nech jí tam být, zapracuj s kváskem zatím jen tu mouku. Čím později se sůl
dostane ke kvásku, tím lépe, takže přilej pět lžic oleje a postupně můžeš po částech i tu vodu.

▶

Hnětení. Dělej jak umíš, dokud se to lepí, je to málo.

▶

Bochánek těsta popraš moukou a přikryj mísu utěrkou. (Vezmi čistou!)

▶

Dvě hodiny času. Zeptej se, jestli není čas na uplatnění propracovaného systému odměn.

▶

Respektuj rozhodnutí vyšší šarže!

▶

Troubu na maximum.

▶

Připrav si všechno, co chceš dát na pizzu. Co je potřeba omyj a nakrájej mozzarelu.

▶

Ukliď si tu linku!

▶

Je těsta dvakrát víc? Rozděl ho na příslušný počet dílů a nech je ještě chvíli pod utěrkou.

▶

 ečící papír a jeden kus těsta. Výsledkem má být placka, tlustší na okraji. Jestli s tím chceš házet
P
do vzduchu, tak si to uklidíš.

▶

Rychle namazat sugo (na pizzu, ne všude kolem!)

▶

Rychle, ale rovnoměrně zbytek, mozzarelu nakonec.

▶

Rychle do trouby. (Nespal se!)

▶

 ezapomínej kontrolovat občas dvířky stav věcí uvnitř trouby, jestli mezitím připravuješ další.
N
Ať pro změnu nespálíš tu pizzu!

▶

Připrav si něco, na co přemístíš hotovou pizzu.

▶

Jsi šikulka.

