
ZESTAW DO ROBIENIA 
PIZZY DLA DZIECI

Dzisiaj to TY jesteś małym Szefem Kuchni. 
Przygotowywanie jedzenia, jak i samo jedzenie, 
może być świetną zabawą! Postępuj zgodnie 
z instrukcją i poproś mamę lub tatę o pomoc.

1.
Przed gotowaniem, zawsze 
dobrze umyj ręce mydłem.

2.
Przygotuj miejsce w kuchni, 
gdzie będzie robiona pizza.

3.
Przygotuj wałek do ciasta.

Jeżeli nie masz, wystarczy 

zwykła szklana butelka 

o płaskich ściankach.

4.
Wyjmij wszystkie składniki z pudełka po pizzy 
i ułóż je przed sobą, gdzie będziesz gotować. Załóż czapkę. Gratulacje - teraz jesteś Szefem Kuchni!5.

Poproś mamę lub tatę o pomoc w rozgrzaniu piekarnika do 250 ° C.

6.
Przygotuj blachę lub dużą 

foremkę do pieczenia. 

Wyłóż ją pergaminem 

i odstaw na bok.

8.
Dodatki do Pizzy - wybierz dodatki,

 którymi chcesz posypać pizzę.
 Zacznij od sosu pomidorowego
 – rozprowadź go równomiernie na pizzy łyżką. Następnie posyp ją serem. Na koniec dodaj inne dowolne składniki, które lubisz. Możesz ułożyć je w różne

 fajne wzory.

9.
Pieczenie - delikatnie przenieś pizzę 

na blachę i włóż do gorącego piekarnika 

na 7–12 minut. Piecz, aż pizza będzie 

chrupiąca. Poproś mamę lub tatę żeby 

ostrożnie wyciągnęli pizzę z piekarnika. 

Nie poparz się!

8.
SMACZNEGO!

7.
Ciasto na pizzę - weź saszetkę z mąką i posyp nią miejsce, w którym będziesz robić pizzę. 

Zapobiegnie to przywieraniu ciasta do powierzchni. Teraz wyjmij kulę ciasta z pudełka 
i połóż je tam, gdzie jest posypana mąka. Pougniataj ciasto rękami, przyciskaj, rozciągaj, 

aż będzie sprężyste, posyp ręce jeszcze raz mąką jeżeli ciasto przywiera do palców.
Teraz weź wałek do ciasta i rozwałkuj je.  Na odwrocie podajemy Ci kilka pomysłów na to,

jaki kształt możesz nadać swojej pizzy lub puść wodze fantazji 
i niech Twoja kreatywność nada Twojej Pizzy inny fajny kształt. 

Wszystko smakuje lepiej jak fajnie wygląda!

ZAMÓW W LOKALUDLA SWOJEJ POCIECHY 
I ZABIERZ DO DOMU - 16 PLN



 Tak może wyglądać Twoja pizza!


