
 

 

 

 

 پیتزا مخلوططرز تهیه 

    
 کالری 142 پیتزا نفر 4 یک ساعت

 

 مواد الزم:
  گرم ۰۲۲: کرده چرخ گوشت

  گرم ۰۲۲: کالباس

 متوسط عدد یک: متوسط پیاز

  گرم ۰۲۲ معادل عدد 3 تا ۰: قارچ

  سوپخوری قاشق ۰: شده نگینی رنگی ایدلمه فلفل

 تزیین برای کافی اندازه به: زیتون و ذرت

  کافی اندازه به: پیتزا پنیر

  کافی مقدار به: آویشن

  الزم میزان به: فلفل و نمک

 مخصوص سس یا فرنگی گوجه رب کچاپ، سس

 خانگی پیتزا خمیر یا آماده پیتزا خمیر پیتزا

 

 

 :دستور پخت

 

 روغن در را شده خرد پیاز. شود داغ تا بریزید آن داخل روغن مقداری و گذاشته متوسط حرارت روی را ایماهیتابه

 آنها وجه یچه به ولی دارد بستگی شما سلیقه به کامال ها پیاز اندازه که کنید توجه. شود نرم تا دهید تفت و بریزید

 تابهماهی به را سیاه فلفل و نمک آویشن، سپس و کرده اضافه پیاز به را کرده چرخ گوشت ادامه در. نکنید رنده را

 کمی ت،گوش شدن پخته بهتر برای توانیدمی. شود ایقهوه و تیره گوشت رنگ تا دهید تفت را مخلوط. کنید اضافه

 ائقهذ به توجه با همچنین. شود تبخیر کامال آن آب و شده پخت مغز گوشت تا دهید اجازه و بریزید ماهیتابه در آب

 تفت مواد با دقیقه 5 برای و کرده اضافه گوشت مخلوط به نیز فرنگی گوجه رب غذاخوری قاشق یک توانیدمی خود

 .بگذارید کنار و بردارید حرارت روی از را آن گوشت، مخلوط شدن آماده از پس. دهید

 

 

 آن سپس. کنید خشک و شسته خوبی به هم را قارچ. کنید خرد ریز هایمربع صورت به را ایدلمه فلفل و کالباس

. ددهی برش حلقه حلقه صورت به نیز را سیاه زیتون عدد چند تمایل صورت در. دهید برش ورقه ورقه شکل به را

 و کنید تنظیم سانتیگراد درجه ۰۸۲ دمای در را حال فر .است آماده پیتزا کردن درست برای شما مواد تمام اکنون

 رقرا پیتزا مخصوص ظرف در را کردید درست خودتان که پزنیم یا و آماده پیتزای خمیر. شود گرم تا دهید اجازه

 .بپوشانید آن با کامال را خمیر سطح قاشق پشت با و بریزید فرنگی گوجه سس مقداری خمیر روی. دهید
 

 

 پنیر تنریخ کشدار، و طعم خوش پیتزای داشتن برای نکته ترین مهم. بریزید سس سطح روی را پیتزا پنیر ابتدا

. دبپوشانی کامال پیتزا پنیر الیه یک با را خمیر روی مواد، سایر کردن اضافه از قبل حتما پس. است آن کف در

. ریزیدب پیتزا پنیر روی را شده داده تفت گوشت مخلوط. کنید استفاده پیتزا برای هم موزارال پنیر از میتوانید

 گوشت زا فقط کنید، حذف را کالباس توانیدمی. بچینید گوشتی مواد روی را زیتون و قارچ ای، دلمه فلفل کالباس،

 درست صدق که صورتی در عالوه به. کنید اضافه پیتزا به مرغ های تکه یا سوسیس حتی و کنید استفاده کرده چرخ

 مقداری انتها در .کنید حذف دستور از را کرده چرخ گوشت توانیدمی دارید، را گوشت بدون مخلوط پیتزا کردن

 کم پیتزا نزیری الیه در پنیر مقدار از هستید، پیتزا کردن رژیمی دنبال به اگر که کنید توجه. بریزید پیتزا پنیر



 

 

 زیتون، اریمقد توانیدمی پیتزا مخلوط تزیین در انتها برای .دهید کاهش دلخواه به را رویی الیه پنیر بلکه نکنید،

 .آن بچینید روی دارید، تمایل که دیگری چیز هر یا و ایورقه بادمجان گیالسی، گوجه ذرت، قارچ، ای، دلمه فلفل
 

 

اعث ترد کند. این کار ب استراحت خمیر تا زمان بدهید دقیقه ۰۲ حدود بگذارید، فر درون را پیتزا که این از قبل

 دقیقه و ۰۲ الی ۰5 مدت به شده گرم قبل از فر در را پیتزا. شودشدن خمیر پیتزا مخلوط پس از پخت در فر می

 شدن شتهبر و طالیی برای توانیدمی نهایت در. شود طالیی آن رنگ و شود آب کامال پنیر تا بگذارید وسط طبقه در

 آماده خلوطم پیتزا اکنون. نسوزد پیتزا باشید مراقب فقط. کنید روشن را فر باالی گریل دقیقه چند برای پیتزا،

 ... جان نوش! است
 

 


