
מי רוצה פיצה?

הפיצה היא מאכל איטלקי מסורתי. מהגרים איטלקים הביאו 
אותה לארצות הברית והיום היא מאכל מהיר ופופולארי במקומות 
רבים בעולם. הישראלים שאוהבים מאוד אוכל איטלקי נהנים 
לאכול פיצה טובה. לא לוקח הרבה זמן להכין פיצה. דבר אחד 
חשוב: כדאי שתמיד יהיו שמרים יבשים בבית. כדאי גם להשתמש 
בעגבניות טריות ובזיתים טובים. הסוד והטעם של הפיצה גם בשמן 

הזית. אם שמן הזית טוב אז הפיצה תהיה טובה יותר.

איך מכינים פיצה?

מערבבים בקערה את כל החומרים ולשים עד לקבלת בצק אחיד. 
מכסים את הקערה במגבת ומחכים 30 דקות עד שהבצק יתפח. 
מחלקים את הבצק לשני חלקים. מרדדים כל אחד מן החלקים 
ושמים אותו על תבנית גדולה. בקערה נפרדת מכינים את הרוטב. 
מערבבים את רסק העגבניות עם מים עד שהוא נעשה סמיך. 
מוסיפים סוכר, מלח, אורגנו ושמן זית. מורחים מעל הבצק את 
רוטב הפיצה ומפזרים על הכול את הגבינה והתוספות. אפשר לפזר 

גם תבלינים לפי הטעם.
אופים בתנור בחום של 200 מעלות במשך 15-10 דקות. 

בתיאבון!
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ִ ּפיָצה? ִמי ר ֹוֶצה 

ְ ּגִרים ִאיַטְלִקים ֵהִביא ּו  ִ ּתי. ְמַה ִ ּפיָצה ִהיא ַמֲאָכל ִאיַטְלִקי ָמס ֹוְר ַה
ִ ּבְמק ֹומ ֹות  ְ ּבִרית ְוַה ּי ֹום ִהיא ַמֲאָכל ָמִהיר  ּו ּפ ֹו ּפ ּוָלִרי  א ֹוָת ּה ְלַאְרצ ֹות ַה
ֶ ׁשא ֹוֲהִבים ְמא ֹוד א ֹוֶכל ִאיַטְלִקי ֶנֱהִנים  ְ ׂשְרֵאִלים  ִ ּי ָ ּבע ֹוָלם. ַה ִ ּבים  ַר
ִ ּפיָצה. ָ ּדָבר ֶאָחד  ֵ ּבה ְזַמן ְלָהִכין  ִ ּפיָצה ט ֹוָבה. לֹא ל ֹוֵקַח ַהְר ֶלֱאכ ֹול 
ֵ ּמ ׁש  ַ ּת ְ ׁש ְ ּכַדאי ַ ּגם ְלִה ַ ּבִית.  ַ ּב ִ ׁשים  ֵ ּמִרים ְיֵב ֶ ׁש ָ ּתִמיד ִיְהי ּו  ֶ ׁש ְ ּכַדאי  ָח ׁש ּוב: 
ֶ ׁשֶמן  ְ ּב ִ ּפיָצה ַ ּגם  ֶ ׁשל ַה ַ ּטַעם  ְ ּבַעְגָבִנ ּי ֹות ְטִר ּי ֹות  ּוְבֵזיִתים ט ֹוִבים. ַה ּס ֹוד ְוַה

ִ ּתְהֶיה ט ֹוָבה י ֹוֵתר. ִ ּפיָצה  ַ ּזִית ט ֹוב ָאז ַה ֶ ׁשֶמן ַה ַ ּזִית. ִאם  ַה

ִ ּפיָצה? ֵאיְך ְמִכיִנים 

ָ ּבֵצק ָאִחיד.  ָ ּבַלת  ִ ׁשים ַעד ְלַק ָ ּכל ֶהח ֹוָמִרים ְוָל ִ ּבְקָעָרה ֶאת  ְ ּבִבים  ְמַעְר
ַ ּפח.  ָ ּבֵצק ִיְת ֶ ׁשַה ִ ּכים 30 ַ ּד ּק ֹות ַעד  ְ ּבַמֶ ּגֶבת  ּוְמַח ְ ּקָעָרה  ִ ּסים ֶאת ַה ְמַכ
ָ ּכל ֶאָחד ִמן ַהֲחָלִקים  ְ ּדִדים  ְ ׁשֵני ֲחָלִקים. ְמַר ָ ּבֵצק ִל ְ ּלִקים ֶאת ַה ְמַח
ִ ּבְקָעָרה ִנְפֶרֶדת ְמִכיִנים ֶאת ָהר ֹוֶטב.  ְ ּגד ֹוָלה.  ַ ּתְבִנית  ֵ ׁשִמים א ֹות ֹו ַעל  ְו
ֶ ׂשה ָסִמיְך.  ֶ ׁשה ּוא ַנֲע ְ ּבִבים ֶאת ֶרֶסק ָהַעְגָבִנ ּי ֹות ִעם ַמִים ַעד  ְמַעְר
ָ ּבֵצק ֶאת  ֶ ׁשֶמן ַזִית. מ ֹוְרִחים ֵמַעל ַה ָ ּכר, ֶמַלח, א ֹוֶרָגנ ֹו ְו מ ֹוִסיִפים ס ּו
ֵ ּזר  ָ ׁשר ְלַפ ְ ּגִביָנה ְוַה ּת ֹוָספ ֹות. ֶאְפ ֹ ּכל ֶאת ַה ְ ּזִרים ַעל ַה ִ ּפיָצה  ּוְמַפ ר ֹוֶטב ַה

ַ ּטַעם. ַ ּתְבִליִנים ְלִפי ַה ַ ּגם 
ֶ ׁשְך 15-10 ַ ּד ּק ֹות.  ְ ּבֶמ ֶ ׁשל 200 ַמֲעל ֹות  ֹחם  ְ ּב ַ ּת ּנ ּור  ַ ּב א ֹוִפים 

ְ ּבֵתָאב ֹון!
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Vocabulaire

plat, aliment מאכל

traditionnel מסורתי

immigrants מהגרים

levure שמרים

sauce, concentré, purée רסק

pêtrir ללוש, לשים, ל.ו.ש

homogène אחיד

couvrir לכסות, מכסים, כ.ס.י

levedr, enfler, gonfler לתפוח, יתפח, ת.פ.ח

mélanger לערבב, מערבבים

abaisser לרדד, מרדדים, ר.ד.ד

moule, plat תבנית

récipient קערה

séparé נפרדת

épais סמיך

étaler למרוח, מורחים, מ.ר.ח

répandre, saupoudrer לפזר, מפזרים, פ.ז.ר
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שאלות

1. מי הביא את הפיצה לארצות הברית ? 

2. האם זה קשה להכין פיצה ?
 

                  
3. מה כדאי להיות תמיד בבית ? 

4. כמה זמן צריך לחכות על מנת שהבצק יתפח ? 

5. על מה צריך לשים את הבצק ? 

6. באיזה חום וכמה זמן צריך לאפות את הפיצה ?
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