
 

Pizza pan  tepër i dobishëm për përgaditjen e pizzës. Në këtë lloj të panit elektrike ju mund të 

përgadisni pa merak duke mos u shqetësuar për djegje të mundshme. 

 

-Madhësia:36cm 

-Ngrohet në sajë të faktit se ka një rezistencë në zonën më të ulët që mbulohet nga një 

strehim metalik 

-Kapak qelqi transparent për të kontrolluar atë që po gatuajmë 

-Valvula e shkarkimit me avull 

-Krahët anësorë që lejojnë trajtimin dhe transportin edhe kur është e nxehtë 

-Rregullues i fuqisë në prizë 

-Sipërfaqja me shtresë jo-ngjitëse. 

Ne kemi përgaditur një recet që mund ta përgdisni në pizza pan-in tuaj.  

 

 



Recetë e paprekshme Pan Pizza 

 

Përbërësit 

 400 gr miell bukë  

 10g kripë  

 275 litra ujë  

 8 lugë qajit vaj ulliri ekstra-virgjër 

 1/2 gota salcë për pica  

 12 ons djathë mocarela me yndyrë të plotë, 

 Një grusht i vogël gjethe të freskëta borzilok të shqyer (opsionale) 

 2 ons djathë i integruar Parmesan ose Pecorino Romano (opsionale) 

 

Udhëzimet 

Kombinoni miellin, kripën, majanë, ujin dhe vajin në një tas të madh. Përziejeni me 

duar ose lugë druri derisa të mos mbetet miell i thatë. (Tasi duhet të jetë të paktën 4 

deri në 6 herë më shumë se vëllimi i brumit për të llogaritur ngritjen.) 

Mbulojeni enën fort me mbështjellje plastike, duke u siguruar që skajet janë mbyllur mirë, pastaj 

lëreni të pushojë në temperaturë të ftohtë dhome (jo më ngrohtë se 75 ° F) për të paktën 8 orë dhe 

deri në 24. Brumi duhet të rritet në mënyrë dramatike dhe të mbushë tasin. 

Sasi e vogël e brumit lehtë me miell, pastaj transferojeni atë në një sipërfaqe pune të miellosur 

mirë. Ndani brumin në 2 copë dhe secilën formojeni në një top duke e mbajtur me duar të miellosura 

mirë dhe duke futur brumin poshtë vetes, duke e rrotulluar derisa të formojë një top të ngushtë. 

Hidhni 1 deri në 2 lugë vaj në pjesën e poshtme .Vendosni 1 top brumë në secilën tigan dhe kthejeni 

që të lyhet në mënyrë të barabartë me vaj. Duke përdorur një pëllëmbë të sheshtë, shtypni brumin 

rreth tiganit, duke e rrafshuar pak dhe shpërndarë vaj rreth të gjithë pjesës së poshtme dhe skajeve të 

tiganit. Mbulojeni fort me mbështjellje plastike dhe lëreni brumin të rrijë në temperaturë dhome për 2 

orë (në temperatura dhome mbi 75 ° F, brumi mund të kërkojë më pak kohë për t’u ngritur; në 

temperatura nën 65 ° F / 18 ° C grad 

Pas 2 orësh, brumi duhet të jetë kryesisht duke mbushur tiganin deri në skajet. Përdorni majat e 

gishtave për ta shtypur rreth e rrotull derisa të mbushet në çdo cep, duke dalë çdo flluskë e madhe që 

shfaqet. Vendosni çdo raund brumi me salcë 3/4 filxhan, duke e shpërndarë salcën në  

Kalojeni tavën në furrë dhe piqni derisa pjesa e sipërme të marrë ngjyrë kafe të artë dhe me flluska 

dhe fundi të jetë kafe e artë dhe e freskët kur ta ngrini me një shpatull të hollë, nga 12 deri në 15 

minuta. Spërkateni menjëherë me djathë të integruar Parmesan nëse përdorni. Duke përdorur një 

shpatull të hollë, shikojeni poshtë. Nëse pjesa e poshtme nuk është aq e freskët sa dëshirohet, 

vendoseni tiganin mbi një furrë dhe gatuajeni në nxehtësi mesatare, duke e lëvizur tiganin për ta 

gatuar në mënyrë të barabartë derisa të bëhet i freskët, 1 deri në 3 minuta. Hiqni picat dhe 

transferojeni në një dërrasë prerëse. Prisni çdo pica në 6 feta dhe shërbejeni menjëherë. 


