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Технология
за приготвяне на тесто

Брашно. За производството на тесто чрез продължителна
ферментация се препоръчва специализирано брашно за пица с
високо съдържание на протеин, при това, колкото е по-дълга
ферментацията (3 или повече дни), толкова повече протеин трябва
да се съдържа в брашното. При приготвяне чрез директен начин,
използването на специализираното брашно с високо съдържание
на протеин ще даде отрицателен ефект под формата на гумена
коричка.
Мая. Съгласно установената традиция за приготвяне на тесто за
пица се използва суха мая. Ние препоръчваме да използвате
маята «Саф-Инстант червен» или «Saf-pizza». Дозировката на
сухата мая при директната технология съставлява 0,5-0,7% от
количеството брашно. При продължителни технологични процеси,
дозировката се намалява два или повече пъти.
Температура в работното помещение. Оптималната стайна
температура за приготвяне на тесто за пица е 20оС.
Месене. За тестото за пица практически се изключва
интензивното месене на 2-ра скорост, тъй като това може да
подсили глутена, което ще направи готовата пица "гумена".
Стандартната схема е 10–12 минути на ниска скорост до базово
тесто. Окончателното формиране на тестото се осъществява на
етапа продължителна ферментация.
Температура. За всяка технология оптималната температура на
тестото след месене е 18-20°С. За получаване на тази температура
се използва студена вода, вода с лед при необходимост.
Ферментация на тесто. За всяка технология, след месене се
препоръчва кратка ферментация - 20–30 минути в условията на
работното помещение.
Разделяне на теста. Тестото се разделя на части с необходимата
маса и се оформя на топки. След това топките се поставят в
намаслени кутии и, в зависимост от технологията, се оставят в
работното помещение или се поставят в хладилник.

Колкото по-дълга е
технологията за приготвяне
на тестото за пица, толкова
по-добър ще бъде резултатът
по отношение на вкуса,
аромата и мекотата на
крайния продукт.
Максималният ефект ще
бъде постигнат при студена
ферментация в продължение
на 3 или повече дни.
Минималният – при
обикновен директен начин.
Технологиите с
предварителна топла
ферментация дават
междинен ефект: при топла
предварителна ферментация
„бига“ и с квас ще има добър
резултат по отношение на
вкуса, а при предварителна
топла ферментация „пулиш“
ще спечели мекотата и
еластичността на тестото.
Приблизителните размери
на заготовките са:

диаметър тънка пица дебела пица
300 g
210 g
25 см
400 g
300 g
30 см
560 g
410 g
35 см

Отлежаване. Основен етап в приготвянето на
тесто за пица. След оформяне на заготовките
под формата на топки, те се оставят да отлежат
в продължение от няколко часа до няколко дни,
в зависимост от технологията. Като правило,
отлежаването се извършва в пластмасови
кутии, обилно намазани с масло. Заготовките се
поставят в кутии на известно разстояние една
от друга и се покриват. По време на периода на
отлежаването тестото ще увеличи обема си, ще
има натрупване на вкусови вещества,
глутеновата мрежа постепенно ще започне да
отслабва под действието на ензимите, което ще
подобри пластичността на тестото и ще улесни
отхапването на готовия продукт. Дълбочината
на тези процеси пряко зависи от времето на
протичането им, поради което технологията на
продължителна студена ферментация е за
предпочитане пред директния начин на
приготвяне на пица.
Формоване. Правилната температура за
формоване на тесто за пица е 18-20˚С. При тази
температура
тестото
има
оптимални
еластично-пластични свойства – то лесно се
разтяга, не се накъсва и не се свива. Преди
разтягане заготовката се овалва обилно в
сместа за посипка. След това, в зависимост от
вида на пицата, се оформя повдигането на
краищата, след което се прави разтягане на
пицата, или когато краищата не се повдигат,
заготовката направо се разтяга.
Ферментация. За тънка и традиционна пица,
втасване не се предвижда, тестото за дебела

пица (пан-пица) се оставя да втасва 40-60
минути в условията на работното помещение.
Полагане
на
плънка.
Първоначално
разточеното тесто активно се перфорира с
помощта на валяк с шипове, след което върху
заготовката се нанася сос за пица по такъв
начин, че да достига на 1 см от ръба на пицата.
След това, в зависимост от вида на пицата се
прави
последователно
нанасяне
на
компонентите на плънката върху зоната,
покрита със сос.
Печене. Извършва се върху огнище или в
специализирани тунелни пещи при температура
280–320˚С в продължение на 3-5 минути.
Пицата може да се пече директно върху огнище,
но могат да се използват специални мрежести
екрани (паравани) или форми за печене на пица,
в които пицата се пече в растително масло,
което подобрява хрупкавите свойства на
кората, като същевременно прави самото тесто
по-нежно.

Смес за посипка - смес от грис и пшенично
брашно в съотношение 50/50. Възможно е
да се използва пшеничен грис, а понякога
се използва и царевично брашно. Сместа
ще определи външния вид на пицата и
хрупкавостта на коричката.

директен начин

тесто за пица
Процес

Рецепта

МЕСЕНЕ
8-10 мин. на 1-ва скорост

Съставки

ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕСТОТО

g

%

2000

100,0

ФЕРМЕНТАЦИЯ

1100

55,0

РАЗДЕЛЯНЕ

14

0,7

Зехтин

100

5,0

RS 190

4

0,2

Захар

80

4

Сол

44

2,2

Квас

60

3,0

3402

170,1

Пшенично брашно
високо качество
Вода
Суха мая "Саф-инстант"

18-20°С

20-30 мин.

на заготовки с необходимото тегло и закръгляне

ОТЛЕЖАВАНЕ

в условията на работното помещение,
в продължение на 4 часа, при температура 18-22°С

ФОРМИРАНЕ И
НАНАСЯНЕ НА ТОПИНГ

“Crème de Levain”
Общо

ПЕЧЕНЕ

3-5 мин. при 280-320°С

Директният начин изключва продължително отлежаване на студено; заготовките отлежават в
условията на прохладно работно помещение (18-20°С) в продължение на няколко часа, като през
това време, до известна степен протичат процеси на натрупване на вкусови вещества и процеси на
разграждане на глутена, обаче дълбочината на тези процеси не е достатъчна, за да се получи
наистина висококачествено тесто. В тази връзка за подобряване на качеството се препоръчва
въвеждането на специални съставки. Директният начин е най-бърз по отношение на скоростта на
получаване на готовото тесто и не изисква наличие на допълнително хладилно оборудване.
“Crème de Levain” — е течен жив квас, получен чрез ферментация на млечнокисели бактерии и дрожди
на ръжено брашно и последваща термична обработка за активиране на ферментиращата
микрофлора. Въвеждането на продукта в хлебни изделия в количество 2–5% от теглото на брашното
може значително да подобри вкусовите им свойства и да повиши киселинността.
"RS 190" се използва за отслабване на глутеновата мрежа и получаване на по-пластично тесто, което
лесно ще се разточва и отхапва след изпичане. Продуктът се произвежда чрез инактивиране на
дрожди, които в резултат на този процес отделят вещества, влияещи на глутена. По този начин
компенсираме липсата на продължителна ферментация по време на приготвянето.

тесто
за
пица
с гъста консистенция и
предварителна топла ферментация "бига"
Процес

Рецепта
Съставки

ПРЕДВАРИТЕЛНА ТОПЛА ФЕРМЕНТАЦИЯ
Предварителна
топла ферментация
g
%

Тесто
g

%

16 ч. при 25°С

МЕСЕНЕ НА ТЕСТОТО
8 мин. на 1-ва скорост

400

20,0

1600

80,0

ФЕРМЕНТАЦИЯ

240

12,0

840

42,0

РАЗДЕЛЯНЕ

2

0,1

8

0,4

Захар

80

4,0

Сол

44

2,2

Зехтин

100

5,0

Квас “Crème de Levain”

40

2,0

Предварителна топла

642

32,1

3354

167,2

Пшенично брашно
високо качество
Вода
Суха мая "Саф-инстант"

20 мин.

на заготовки с необходимото тегло и закръгляне

ОТЛЕЖАВАНЕ

в условията на работното помещение,
в продължение на 2-3 часа, при температура 18-22°С

ФОРМИРАНЕ И
НАНАСЯНЕ НА ТОПИНГ

ферментация
Общо

642

32,1

Способът предварителна топла ферментация
може значително да подобри свойствата на
тестото в сравнение с директния способ –
увеличава се мекотата на тестото, улеснява се
неговата еластичност. Използването на гъста
предварителна топла ферментация осигурява на
първо място високи вкусови качества на
продукта, при това предварителната топла
ферментация е лесна за използване и не
изисква големи контейнери за съхранение.
Използването на предварителната топла
ферментация позволява да се намали времето

ПЕЧЕНЕ

3-5 мин. при 280-320°С

за ферментация на самото тесто (до 2-3 часа).
В рецептата се предлага вариант на
продължителна
предварителна
топла
ферментация, обаче при необходимост,
ферментацията може да се намали до 4-5
часа, като се увеличи дозата на маята до
0,2–0,3%.
При
намаляване
на
продължителността на ферментацията е
целесъобразно да се увеличи делът на
брашното в тестото с 30-50% при
предварителна топла ферментация.

тесто
за
пица
с течна консистенция и предварителна
топла ферментация "пулиш"
Процес

Рецепта
Съставки

ФЕРМЕНТАЦИЯ
Предварителна
топла ферментация
g
%

Тесто
g

%

1000

50,0

1000

50,0

1000

50,0

80

4,0

2

0,1

8

0,4

Захар

80

4,0

Сол

44

2,2

Зехтин

100

5,0

Пшенично брашно
високо качество
Вода
Суха мая "Саф-инстант"

Квас “Crème de Levain”

40

2,0

Предварителна топла

2002

100,1

3354

167,7

ферментация
Общо

2002

100,1

16 ч. при 25°С

МЕСЕНЕ НА ТЕСТОТО
6-8 мин. на 1-ва скорост

ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕСТОТО
18-20°С

ФЕРМЕНТАЦИЯ
20 мин.

РАЗДЕЛЯНЕ

на заготовки с необходимото тегло и закръгляне

ОТЛЕЖАВАНЕ

в условията на работното помещение,
в продължение на 2-3 часа, при температура 18-22°С

ФОРМИРАНЕ И
НАНАСЯНЕ НА ТОПИНГ
ПЕЧЕНЕ

3-5 мин. при 280-320°С

Използването на предварителна топла ферментация "пулиш" позволява да се постигне оптимален
резултат по отношение на пластичността на тестото, което е важно при разтягане, освен това, дава
възможност да бъде съкратено времето за месене, поради големия дял ферментирало брашно.
По този начин вкусовите и ароматните свойства на тестото ще бъдат малко по-ниски, отколкото при
използване на предварителна топла ферментация „бига".

тесто
за
пица
с жива закваска
Процес

Рецепта

ПРИГОТВЯНЕ НА ЗАКВАСКАТА

Съставки
Пшенично брашно

Квас

Тесто

g

%

g

%

400

20,0

1600

80,0

стартерната култура трябва да се разтвори
във вода (30–35°), след което се замесва закваската

ФЕРМЕНТАЦИЯ
14-16 ч. при 25-30°С

МЕСЕНЕ НА ТЕСТОТО

високо качество

240

12,0

2

0,1

8 мин. на 1-ва скорост

840

42,0

8

0,4

Захар

80

4,0

20 мин.

Сол

44

2,2

РАЗДЕЛЯНЕ

Зехтин

100

5,0

на заготовки с необходимото тегло и закръгляне

Закваска

642

32,1

ОТЛЕЖАВАНЕ

3314

165,7

Вода
Стартова култура LV1
Суха мая "Саф-инстант"

Общо

642

32,1

ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕСТОТО
18-20°С

ФЕРМЕНТАЦИЯ

в условията на работното помещение,
в продължение на 2 часа, при температура 18-22°С

ФОРМИРАНЕ И
НАНАСЯНЕ НА ТОПИНГ
ПЕЧЕНЕ

3-5 мин. при 280-320°С

Използването на закваска позволява да се постигне добра пластичност на тестото, и най-вече
отлични вкусови качества на готовото тесто. В същото време, при тази технология е важно да се
контролират температурните режими на всички етапи на приготвяне на тестото, за да се предотврати
вкисване на тестото.
Стартова култура LV1 представлява смес от млечнокисели бактерии и мая, на базата на които може
да се произвежда жива закваска, която може да се използва за производството на различни хлебни
изделия, в т.ч. пица.

тесто
за
пица
Студена ферментация
Процес

Рецепта

МЕСЕНЕ НА ТЕСТОТО

Съставки

8-10 мин. на 1-ва скорост

g

%

ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕСТОТО
18-20°С

2000

100,0

1080

54,0

6

0,3

Зехтин

100

5,0

на заготовки с необходимото тегло,
закръгляне и поставяне в кутии

Сол

44

2,2

40

2,0

ОТЛЕЖАВАНЕ

Квас “Crème de Levain”

3270

163,5

Пшенично брашно

ФЕРМЕНТАЦИЯ

високо качество
Вода
Суха мая "Саф-инстант"

Общо

20-30 мин.

РАЗДЕЛЯНЕ

в условията на работното помещение,
в продължение на 24-48 ч., при температура 2-4°С

ТЕМПЕРИРАНЕ

преди употреба, заготовките се съхраняват в
работното помещение при температура на тестото 18-20°С

ФОРМИРАНЕ И
НАНАСЯНЕ НА ТОПИНГ
ПЕЧЕНЕ

3-5 мин. при 280-320°С

Използването на тази технология позволява да
се получи тесто с максимални вкусови
предимства и оптимални еластични свойства.
Студената ферментация изисква доста стриктно
спазване на температурния режим. В случай на
нарушение на температурния режим е
възможно
да
се
получи
прекомерно
ферментиране на заготовките на тестото, което е
неприемливо. Необходимият температурен
режим е 2-4°С. При тази температура
практически напълно спира активността на
маята, но процесите на образуване на вкусовите
вещества продължават бавно да протичат.
За разлика от директната технология, при
студената ферментация дозата на маята винаги
се намалява 1,5–2 пъти; колкото по-дълго е

съхранението (2-3 дни), толкова е по-ниска
дозировката.
При
използване
на
продължителна
ферментация е подходящо да се използва
брашно с високо съдържание на глутен. При
съхраняване на заготовките на студено в
продължение на три или повече дни,
препоръчително е да се използва брашно със
съдържание на глутен 36–38%. За целта е
подходящо специализирано брашно за пици,
което се характеризира с високо съдържание
на протеин. При директния начин такова
брашно ще даде отрицателен ефект коричката ще стане гумена и няма да се
отхапва добре.

тестоЗамразяване
за пица
Процес

Рецепта

МЕСЕНЕ НА ТЕСТОТО
8-10 мин. на 1-ва скорост

Съставки
g

%

ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕСТОТО
18-20°С

2000

100,0

ФЕРМЕНТАЦИЯ

1080

54,0

РАЗДЕЛЯНЕ

Свежа мая "Виво"

20

1,0

Зехтин

100

5,0

Сол

44

2,2

в условията на работното помещение,
в продължение на 24 ч., при температура 2-4°С

Квас “Crème de Levain”

40

2,0

ЗАМРАЗЯВАНЕ

3284

164,2

Пшенично брашно
високо качество
Вода

Общо

20-30 мин.

на заготовки с необходимото тегло, закръгляне и поставяне в кутии

ОТЛЕЖАВАНЕ

кутиите се поставят в шокова камера, от която след замразяване на
заготовките (40-60 мин.) се прехвърлят във фризера за съхранение при -18°С

ДЕФРОСТИРАНЕ (РАЗМРАЗЯВАНЕ)

преди употреба заготовките се поставят в хладилника при 3-5°С в
продължение на 4-6 часа, след което отлежават в работното помещение
при температура на тестото 18-20°C

ФОРМИРАНЕ И НАНАСЯНЕ НА ТОПИНГ
ПЕЧЕНЕ

3-5 мин. при 280-320°С

Замразяването на тестените заготовки
позволява да се оптимизира производствения
процес, да се улесни транспортирането и
съхранението на тестото, а в някои случаи може
да доведе до отказване изцяло от пълния
производствен цикъл за производство на тесто.
В същото време, за да се получи качествен
продукт след размразяване, е необходимо да се
познават особеностите на технологията за
замразяване на заготовките тесто.
При приготвяне на тесто за пица за
замразяване, е препоръчително да използвате
компресирани дрожди поради факта, че те в
по-малка степен губят своята подемна сила при
продължително съхраняване в замразен вид.
Важно е да се осигури правилен режим на
замразяване и съхранение на заготовките. За
бързо и пълно замразяване на заготовките е

оптимално да се използват шокови камери,
където за кратко време ще бъде достигната
температурата в центъра на заготовките –12°С.
След достигане на тази температура,
заготовките се прехвърлят на съхранение във
фризера при –18°С. Съхранението трябва да
се извършва насипно в торби или кутии, за да
се предотврати загуба на влага в заготовките.
Размразяването се извършва на етапи: на
първия етап заготовките се изчакват в
хладилна камера в продължение на няколко
часа, след което се изваждат в кутии, за
отлежаване в условията на работното
помещение до работната температура.
Недопустимо е рязко размразяване на
заготовките
(например
в
камера
за
ферментация).

ДЕБЕЛА
ПИЦА
Смес за пица
За 9 парчета по 900г
Време за приготвяне: 75 минути /или до 10 часа съхранение/

Процес

Рецепта

МИКСИРАНЕ

Спирален миксер:
4 мин. на 1ва скорост и
2 мин. на 2ра скорост
Температура на тестото:
25°С ±1°С

Съставки
Брашно тип 500

100%

5000г

Студена вода

54%

2700г

Star’Bake pizza

4%

200г

3,7%

180г

Зехтин
ОБЩО:

8080г

ПЪРВА ФЕРМЕНТАЦИЯ

10 мин. на стайна температура

РАЗДЕЛЯНЕ

На топки по 900 г

ОФОРМЯНЕ
Квадратно

ОКОНЧАТЕЛНА ФЕРМЕНТАЦИЯ
От 30 мин. на стайна
температура

ТОПИНГ
СЪХРАНЕНИЕ

От 8 до 48 часа на 4°С

ПЕЧЕНЕ

6 мин. на 320°С

ТЪНКА
ПИЦА
Смес за пица
За 33 парчета по 250г
Време за приготвяне: 110 минути /или от 24 до 48 часа съхранение/

Процес

Рецепта

МИКСИРАНЕ

Спирален миксер:
12 мин. на 1ва скорост
Температура на тестото:
22°С ±1°С

Съставки
Брашно тип 500

100%

5000г

Студена вода

54%

2700г

Star’Bake pizza

4%

200г

4.5%

225г

Зехтин
ОБЩО:

8125г

ПЪРВА ФЕРМЕНТАЦИЯ

10 мин. на стайна температура

РАЗДЕЛЯНЕ

На топки по 250 г

ОФОРМЯНЕ
Кръгло

ОКОНЧАТЕЛНА ФЕРМЕНТАЦИЯ
От 30 мин. до 1 час
След това оформяне

ТОПИНГ
СЪХРАНЕНИЕ

От 24 до 48 часа на 4°С

ПЕЧЕНЕ

4 мин. на 350°С
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