
                                                     

Massa de pizza 

 

La massa de la pizza és quelcom fàcil de fer i alhora divertit de preparar. 
L’únic inconvenient que té (si es pot dir d’aquesta manera) és que s’ha 
de fer almenys ¼ d’hora abans de fer la pizza. 

  

 Ingredients:

• 250 gr. de farina (especial pizzes)                       
• 125 ml. d’aigua.                                                                         
• 1/2 cullereta de postres de sal. 
• 2 culleres soperes d’oli d’0liva.                                                                

Elaboració:

En un bol gros (prou gros per amassar la massa que ens quedarà) hi 
barregem la farina amb la sal i l’oli. Tirem l’aigua i amassem tot 
enèrgicament, fins que la massa quedi compacta i no s’enganxi als dits. 
Quan estigui així, fem una bola i tapem el bol amb un drap de cuina. 

 Ho deixem reposar ¼ d’hora aproximadament. Llavors, traiem la bola 
del bol i, amb la taula ben enfarinada, la tornem a amassar fins que quedi 
una pasta ben elàstica i suau.  

Heu de tenir en compte que aquestes quantitats són per a fer una massa 
per a 4 persones, o quatre masses petites individuals. 

I ja està preparada la massa. Ara depèn de vosaltres si la voleu més fina 
o més gruixuda, si la preferiu rodona o quadrada; en podeu fer el que 
vulgueu. Només l’heu d’aplanar amb un corró fins que tingui la forma i la 
textura que vosaltres preferiu. 

Poseu al forn a escalfar a 180º. La cocció serà amb el forn de dalt i de 
vaig aproximadament 10 min. 

- Una vegada que tenim la massa a punt, i posem una capa de salsa de 
tomàquet i seguidament als ingredients que més us agradin. Aquests són 
alguns exemples: 

• Pernil dolç i formatge ratllat emmental ( o el que més us agradi ) 
• Tonyina i pebrot escalivat. 
• Salsitxa de Frankfurt i formatges. 

Deixeu anar la imaginació i feu la pizza al vostre gust! 
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