
 

 

 
 

Pizza cu Blat din Pâine Fara Gluten, Ou si Lactoza. Cu Dovleac și Smântână - pentru pofticiosi! 

 

Grad de dificultate:   

 Mediu 

 1 oră şi 10 minute (inclusiv odihnirea aluatului şi coacerea) 

 

Caracteristici dietetice: 

 Fără ou 

 Fără gluten 

 Fără Lactoză 

 Valoare energetică max. 276 kcal/100g 

 Continut carbohidraţi max. 18.8g/100g 

 Nu este potrivita pentru dietele LOW CARB si KETO 

 

Ingrediente pentru prepararea a 5 portii: 

Aluatul: 

 380 Ml de apă calduţă 

 1 Pachet de Amestec de Faina pentru Paine Neagra cu Teff, Fara Gluten 3 PAULY 

 Pliculeţul de drojdie uscată gasit in acelasi pachet de Amestec de Faina se adăugată în amestecul pentru pâine 

 3 Linguri de Ulei de Masline 

 

Umplutura: 

 200 g Smântână (Fără lactoză) - Smantana/ Crema de Cocos pentru Gatit BIO EcoMil - Cutie 1 L 

 2 Linguri de apă 

 ¼ (200g) dovleac hokkaido 

 120 g de Sunca 

 O bucată (100g) de Mozarella (Fără lactoză) 

 2 mâini de rucola 
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https://www.farmaciaortomoleculara.ro/amestec-de-faina-pentru-paine-neagra-cu-teff-fara-gluten-3-pauly-p1572
https://www.farmaciaortomoleculara.ro/smantana-crema-de-cocos-pentru-gatit-bio-ecomil-cutie-1-l-p1557


 

 

Ingrediente pentru Asezonare: 

 2 prize de Piper - Pulbere de Piper Negru BIO - LEBENSBAUM - 50g 

 2 lingurite de Cimbru Uscat sau Oregano - Frunze Tocate de Oregano BIO - LEBENSBAUM - 15g , Frunze Tocate de 

Cimbru BIO - LEBENSBAUM - 20g 

 

Mod de preparare: 

1. Se dizolvă drojdia în apă calduţă în bolul de amestecare, se adaugă amestecul pentru pâine şi uleiul de măsline. 

2. Se frământă aluatul cu un robot de bucătărie sau mixeurl de m mână cu cârlig de aluat, la viteză medie timp de 4 

minute. 

3. Se tapetează tava cu hârtie de copt şi se aşează aluatul peste hârtie. Aluatul se niveleză uniform cu ajutorul unei 

spatule şi puţină apă la o grosime de aproximativ 1 cm. Se acoperă aluatul şi se lasă să se odihnească timp de 30 de 

minute. 

4. Între timp, se amestecă smântâna cu apă până devine netedă. Se curăţă dovleacul şi se taie felii foarte fine. Şunca se 

taie fâşii foarte fine. De asemenea, mozzarella se taie felii subţiri. Totul se pune deoparte. 

5. Se preîncălzeşte cuptorul cu încălzire sus şi jos la o temperatură de 220˚C (Cuptorul cu convecţie la 200˚C). 

6. Se răsândeşte amestecul de smântână peste aluat, se pun deasupra fâşiile de şuncă şi feliile de dovleac. Se 

stropeşte totul cu uleiul rămas şi se codimentează cu piper şi cimbru. Apoi deasupra se pun feliile de mozzarella. 

7. Tava se introduce în cuptor (pe şina din mijloc) şi aluatul se coace timp de aproxiamtiv 25 de minute până devine 

maro-auriu. 

8. Înainte de servire se presară frunzele de rucola peste pizza. 

 

SFAT: 

 Fanii absoluţi ai pizzei pot folosi sos de roşii în loc de smântână. 

 Topping-urile pentru pizza sunt variate. Alegeţi ingredientele dupa bunul plac şi lăsaţi-vă imaginaţia să zburde liberă. 

 

POFTĂ BUNĂ! 

 

                    Sursă foto: 3pauly.de 
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https://www.farmaciaortomoleculara.ro/pulbere-de-piper-negru-bio-lebensbaum-50g-p360
https://www.farmaciaortomoleculara.ro/frunze-tocate-de-oregano-bio-lebensbaum-15g-p382
https://www.farmaciaortomoleculara.ro/frunze-tocate-de-cimbru-bio-lebensbaum-20g-p375
https://www.farmaciaortomoleculara.ro/frunze-tocate-de-cimbru-bio-lebensbaum-20g-p375

