
Credi Pizza



Premix concentrat destinat preparării produselor tip pizza.  
Credi Pizza se poate folosi la prepararea a unui număr variat de aluaturi dospite îmbogățite cu 
ierburi aromate (oregano, cimbru, busuioc) care dau blaturilor de pizza sau chiflelor aromă și gust 
unice, la fel ca într-o pizzeria italiană adevarată. 

DOZA DE UTILIZARE 
1:1 raportat la făină.   

AVANTAJELE UTILIZĂRII 
■ foarte ușor de utilizat 
■ aplicații diverse: blat de pizza, chifle, pâine, baghetă 
■ aromă excelentă a produselor finite dată de adaosul de condimente
■ aluatul poate fi congelat 

REȚETE RECOMANDATE 
Blat de pizza 
Credi Pizza   1000 g 
Făină tip 550  1000 g
Drojdie proaspătă   100 g 
Ulei      200 g 
Apă             ~1100 ml

Mod de lucru 
Malaxare:  2 min. lent / 8 min. rapid 
Temperatura aluatului: 25º C
Relaxare: 15 min.
Divizare: - la gramajul dorit pentru un blat de pizza individual și intindere foaie la grosimea dorită
  - ~1100 g pentru a întinde un blat de pizza de 3 mm care se așează într-o tavă cu
     dimensiunile 60x40x2 cm  
Pe suprafața blatului se întinde sosul de pizza. 
Ca topping pot fi folosite combinații de diverse ingrediente: ciuperci, șuncă, mozzarella, ton, etc., 
specifice sortimentului de pizza.  
Dospire : ~30-45 min. 
Coacere: 220-230º C/~12 min., în funcție de topping și de dimensiunile pizzei (fără abur). 

Chifle Credi Pizza 
Se folosește aceeași rețetă ca la blatul de pizza. 

Mod de lucru 
Malaxare: 2 min. lent / 8 min. rapid 
Temperatura aluatului: 25º C 
Relaxare: 10 min.
Divizare: 2100 g/30 chifle x 70 g 
Dospire: ~40 min. La jumătatea timpului de dospire se crestează chiflele, se pune sos 
de pizza în zona crestată, apoi se presară cașcaval (mozzarella) ras și puțin oregano. 
Se reintroduc chiflele încă 10 min. la dospitor. 
Coacere : 220-230º C/12 min. (fără abur).
 
AMBALARE 
10 kg net în saci de hârtie+polietilenă.
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