
 

“Gourmet” pizza startup 
 

Pizza behøver ikke bestå af revet Jakabov og dårlige cocktailpølser og fortæres af en 
papæske foran fjerneren. 
Bunden er den der får det hele til at spille, resten er din egen kreativitet. 
Spring ud i det… og husk på det ikke er “raketvidenskab” 
Så hvis ikke dine arme visner og falder af er denne opskrift alle anstrengelserne værd J 
 

 
1 kg mel.. Gerne god Durum Tipo 0’ eller 00’ 
*8 gr gær 
30 gr salt 
24 gr oliven olie 
6,5 dl vand - koldt 
**Evt. oregano, hvidløgspulver, peber eller andet efter temperament. 
Æltets ved medium til høj hastighed 15 min.... JA et kvarter... kom i gang! J 
Udstikkes i ca. 7 boller a ca. 250 gr til koldhævning til følgende dag. 
 

Topping – kan naturligvis varieres, men keep it simple! 
 

Tomatsauce – køb en af de gode.. 
Parmaskinke – Jeg er ikke religiøs, Serrano kan selvfølgelig bruges 
God kogt/røget skinke 
Chorizo – gør dig selv en tjeneste og giv lidt ekstra for en “go’ pølse”! 
Revet Mozarella 
Frisk Mozzarella 
Rucola – lægges på umiddelbart før servering 
Parmesan – drysses over efter rucolaen 
Olivenolie – stænk et par dråber udover pizzaen umiddelbart før servering 
Vildt – Fine skiver eller strimler af mørt vildt 
Rester – har du en go' stump oksekød, kylling, røget laks eller måske bare lidt pasta & kød 
sauce. 
 
 
Rul dejboller ud i passende tykkelse på et melstrøet bord.. Rigeligt mel! 
(Måske det for den uøvede pizza Master er lidt nemmere at dele 1 dejklump i 2 lidt mere 
håndterligt størrelser...) 
Fordel lidt tomatsauce på bunden og topping efter ønske.. 
Få pizzaen forsigtigt over på et spæk/skærebræt der skal være "pizzaspade" Rigelig mel..! 
Bag pizzaen midt i ovnen der er forvarmet til absolut max 250-300c til den er perfekt 
gylden, smeltende sprød og lækker.. 
 
Tips: vend evt. bagepladen omvendt, med bunden op i ovnen... 
Hvis der bruges skiver af røget dyr/fasan tilsættes dette inden servering. 
 
 



 
* i denne opskrift er gærmængden fordoblet, dels pga. vi går efter det sikre resultat og dels 
fordi der er olie i opskriften. Olien gør dejen lidt lettere at arbejde med, men olie “hæmmer” 
også hævningen lidt. Så derfor! 
 
** Smagen i en pizzabund er helt afgjort af kvaliteten på den brugte mel…  
Har du måske ikke en High Classic napolitansk mel på hylden, bruger du hva’ du har! 
MEN du kan med fordel “tune” smagen lidt op med nævnte krydderier og tørrede urter. 
Så smager den ik’ så meget af snobrød. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


