Bered en extra

god pizzatopping
Enkelt och kostnadseffektivt

Beredning av konsistensanpassad mat

”

HÄLLDE
har tagit
fram råd
och tips om hur
HÄLLDEs maskiner
och utrustningar kan
användas för att
bereda pizzatopping.
Anpassa pizzatoppingen efter
säsongvariationer
eller gör den helt
vegetarisk.

Beredning av pizzatopping – s. 3

Bered din egen pizzatopping
Ordet ”pizza” förekommer för första gången år 997 på medeltidslatin.
(
Brödet har sin historia, fyllningen har sin *.
Bröd med fyllning har framställts sedan urminnes tider och idag är
pizza en av de mest uppskattade rätterna både i hem och på restauranger. Pizzatoppingen kan varieras och anpassas efter säsonger och
trender – och du kan enkelt bereda topping på ett extra gott och kostnadseffektivt sätt med HÄLLDEs skärverktyg.

Grönsaker

Skiva, strimla, riv eller tärna exempelvis tomat, paprika, svamp, aubergine, lök
eller zucchini till en traditionell pizza. Eller varför inte göra toppingen helt vegeta
risk enligt ditt eget recept?

Ost

Det viktigaste på pizzan är kanske osten. Genom att riva osten själv kan du bereda
din egen unika blandning av olika ostsorter.

Tomatsås

Vill du ha en helt slät sås, eller en med tomattärningar? Stark eller mild? Välj själv
ingredienser; tärnade tomater och tärnad lök, blandade med olja och kryddor
alternativt beredna i en HÄLLDE Blender.

Brushcetta

Föregångaren till dagens traditionella pizza är bruschettan. Tärna tomater och
rödlök, blanda med kryddor och olja och toppa med mozzarella – allt utifrån eget
tycke och smak.

Vitkålssallad

Skapa din egen signatursallad. Skiva vitkål tunt och blanda med kryddor, olja och
vinäger.

(* Historik/Källa: Wikipedia

Hällde tipsar om skärverktyg

för en god pizzatopping
Skärverktyg/Beredning

Skivare 1,0 – 10 mm: skivar vitkål, svamp,
paprika, aubergine, tomat, zucchini och lök.

Råkostrivare 4,5 – 8 mm: river mozzarella
och olika pizzaostblandningar.

Hårdostrivare: river parmesanost.

Skivare / Soft Slicer; 8 – 15 mm i kombination
med Tärningsgaller 8x8 – 15x15 mm: tärnar
tomat och lök.

Blender: bereder tomat, lök och kryddor
till en slät tomatsås.

utmärkt resultat
Resultat

Välj rätt skärverktyg i köket – s. 5

HÄLLDE rekommenderar!
Hällde Pizzapack
Skivare 1,5 mm för svamp, lök,
vitkål etc.
Skivare 4 mm för tomater, lök,
paprika etc.
Råkostrivare 8 mm för din egen
pizzaostblandning.

Pizzapack

Hällde Bruschetta

– tärningskit för tomat och lök.
Soft Slicer 10 mm i kombination
med Tärningsgaller 10x10 mm för
tomat och lök.

Bruschetta

Hällde Ostpack

Hårdostrivare för parmesan och
Råkostrivare 8 mm för mozzarella.

Ostpack

s. 6 – Välj rätt maskin i köket

Läs mer om HÄLLDE Grönsaksskärare

Hällde Grönsaksskärare

HÄLLDEs sortiment av Grönsaksskärare omfattar åtta modeller med en
kapacitet från 2 till 60 kg/minut. Alla modeller har stora matare som gör
det enkelt att bereda stora produkter som till exempel ost.
Maskinerna har ett stort urval av skärverktyg för att skiva, strimla, riva,
räffla och tärna i en mängd olika dimensioner.
HÄLLDEs Grönsaksskärare arbetar med ett varvtal som är optimerat för
att ge ett så bra skärresultat som möjligt – vilket leder till att näringsinne
håll bibehålls samt att vätska inte trycks ut under beredningen. Detta
minskar oxidering och ger en längre hållbarhet.

Välj rätt maskin i köket – s. 7

Läs mer om HÄLLDE Blender

Hällde Blender

HÄLLDE Blender är utvecklad för beredning av mat i professionella stor
kök. Blendern är idealisk för att bereda tomatsås.
HÄLLDEs Blender arbetar med ett variabelt varvtal upp till 15 000
varv/minut. Det höga varvtalet innebär att flytande eller lättflytande livs
medel bereds väldigt snabbt och att exempelvis tomatsås kan finfördelas
till en mycket fin struktur.
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HÄLLDE har tagit fram råd och tips om hur HÄLLDEs maskiner och utrustningar kan användas
för att bereda pizzatopping. Syftet är att visa hur en uppskattad måltid enkelt kan göras både god,
näringsriktig och kostnadseffektiv.

Koncept Pizza

Bröd med fyllning har framställts sedan urminnes tider och idag är pizza en av de mest uppskattade
rätterna både i hem och på restauranger.

