
Missionsprojekt 2018 1Pakeezahs pizza

Pakeezah’s pizza

Mange tror nok, at det er itali-
enerne der har eneret på pizzaen, 
men nej. Den Mellemøstlige pizza 
er også en sand vinder. Den har 
form som en båd, med kanter der 
er bukket op. Den kan næsten lig-
ne en stor familie kano og smager 
helt fantastisk. 
Opskriften er til to Mellemøst-
pizzaer. Det svarer til en plade i 
ovnen. 

Det skal du bruge til dejen:
2 ½ dl. lunkent vand
3 spsk. olie, gerne olivenolie 
¼ pakke gær 
1 tsk. salt
300 g. hvedemel

Det skal du bruge til fyldet:
4oo g. hakket oksekød
1 finthakket løg
2 friske hakkede tomater
1 spsk. citronsaft
1 spsk. olivenolie
Salt og friskkværnet peber
Olivenolie til pensling af kanten 
Evt. en lille grøn ”halvstærk” pe-
berfrugt til topping. Men overvej 
det mht. børnene

Tekst: Janne Bak-Pedersen

Grøn variant af fyldet – det skal 
du bruge:
200 g. frisk spinat, skyllet og tørret
1 finthakket løg
1 spsk. olivenolie 
200 g. fetaost, smuldret (eller ge-
defeta)
1 rød peberfrugt skåret i strimler
1 spsk. rød peber pasta – fås i for-
skellige styrker. Obs. igen hvor 
stærkt det skal være i forhold til 
børnene, måske tomatpasta er det 
”dine” børn foretrækker
Friskkværnet peber og salt (obs. 
fetaen kan være ret salt)
Olivenolie til pensling af kanten 

Sådan laver du dejen:
Rør gæren ud i vandet, og tilsæt 
resten af ingredienserne – melet 
lidt af gangen. Dejen kan godt være 
lidt klistret, giv den evt. lidt ekstra 
mel indtil den er glat og smidig. 
Stil dejen tildækket et lunt sted, til 
den er hævet til dobbelt størrelse. 
Det tager ca. 1 time.

Sådan laver du fyldet:
Kom olie i en gryde. Steg løgene 
gyldne, tilsæt oksekødet og brun 
det. Tilsæt derefter de hakkede 
tomater, og lad dem stege med i 

ca. 2 min. Smag til med salt, frisk-
kværnet peber og citronsaft. 

Sådan laver du Pakeezahs pizza:
Når dejen er hævet til dobbelt-
størrelse, indstilles oven til 200 
grader, så den er varm når piz-
zaen skal ind. Nu slås dejen ned, 
og deles i to lige store stykker. De 
udrulles på et meldrysset bord til 
½ gange 20 gange 40 cm.  Lægges 
på bagepapir på en plade. Fyldet 
kommes på. Kanterne ”rulles” op, 
og smøres med olivenolie. Læg nu 
evt. små halvstærke peberfrugter 
øverst (de kan også lægges frisk 
på til sidst). Bag ved 200 grader i 
ca. 25-30 min. Kanterne skal være 
gyldne og sprøde.

Pakeezahs pizza med grønt fyld – 
sådan laves den:
Som ovenstående bortset fra fyl-
det der gøres som følger:
Varm olien i en gryde og sauterer 
peberfrugter og løg i et par min. 
Sluk for varmen og rør spinat, feta 
og rød peber pasta i og bland alt. 
Krydr med friskkværnet peber og 
salt.


