
 

 
 
 

 

Recept Pizza Prego! Byaluren Nr 27, sid 13 
 
4 st pizzor  
25 g jäst 
2,5 dl fingervarmt vatten 
6,5-7 dl vetemjöl special 
1 tsk salt 
  

Lös upp jästen i vattnet och tillsätt mjöl och salt. Arbeta försiktigt samman 
ingredienserna med väl mjölade händer. Knåda ihärdigt i minst 10min. När degen blivit 
smidig, forma den till en limpa och dela den i 4 lika stora delar. Forma delarna till 4 
bollar och låt dem jäsa under bakduk ca 2tim till dubbel storlek. 
Knåda varje boll ett par minuter, tryck o platta ut degen med handflatan till en rund 
platta, ta hjälp av en kavel för att få den riktigt tunn. Försök få en upphöjd kant cornicione. 
Nu är pizzan färdig att fyllas efter egna önskemål eller enligt följande förslag:  
 

Fyllning 1 

Parmaskinka  
Bred bottnarna med passerade tomater, krydda med lite salt och socker. Droppa över lite 
god olivolja. Täck pizzorna med grovriven mozzarella ost och marinerade 
körsbärstomater. 
Grädda bottnarna längst nere i ugnen ca 5-10 minuter i 250 graders värme. 
Toppa de färdiggräddade bottnarna med parmaskinka, grovriven parmesanost och 
ruccolasallad. Om så önskas droppa över lite olivolja. 
 

Fyllning 2 

Havets läckerheter 
Halvera och marinera 3 stycken scampi per pizza i olivolja, persilja, chili, vitlök och salt 
& peppar. 
Halvera 1-2 pilgrimsmusslor per pizza och marinera dem en kort stund i lite socker, salt 
och några droppar balsamvinäger. 
Tina de gröna musslorna enligt anvisningar på paketet. 



Bred bottnarna med passerade tomater, krydda med lite salt och socker. Droppa över lite 
god olivolja. Täck med grovriven mozzarella ost och lägg på en plåt. 
Fördela fyllningen på pizzorna och grädda dem längst nere i ugnen ca 5-10 minuter i 250 
graders värme. (Man kan också fräsa fyllningen hastigt i en het stekpanna och lägga på 
den på de färdiggräddade bottnarna då behöver inte scampis och pilgrimsmusslor 
halveras.) 
 
Smaklig spis! 
 

 


