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PIZZA 
com descarte e fermento biológico 

 
 

INGREDIENTES 
 
280g água 
75g descarte fermento natural 
400g farinha de trigo 
2g fermento biológico 
 
10g sal 
40g água 2 
azeite  
 
farinha para polvilhar 
 
1 lata tomate pelado 
queijo mussarela ralado 
manjericão 
 
pedra refratária ou frigideira de ferro 
 
 
TEMPO DE PREPARO 
Massa 2h 
+ finalização 
 
Essa massa de pizza foi criada para ser feita em poucas horas. O uso do descarte do fermento 
natural acidifica a massa, facilitando o processo rápido e a entrada do fermento biológico garante o 
salto do forno. 
 
A intenção era realmente poder fazer uma pizza gostosa em pouco tempo. Para um melhor 
resultado de sabor e textura, veja a receita de longa fermentação. 
 
 
MODO DE PREPARO 
 
1. Vamos misturar a água, o descarte de fermento natural, farinha e fermento biológico. 

Misture até que toda farinha esteja bem hidratada, cubra e deixe 30 minutos em 
temperatura ambiente. Eu usei um blend com 2 farinhas nacionais para pão, comuns, mais 
diferentes. 

2. Coloque os tomates pelados para escorrer sobre uma peneira.  
3. Retome a massa e acrescente o sal e a água 2 (40g) e misture bem até incorporar. Sove 

por 3 a 5 minutos. Ela não vai chegar a ficar elástica e bem desenvolvida. Trabalhe o 
suficiente para que comece o desenvolvimento. Coloque de volta no bowl com um fio de 
azeite na lateral da massa, cubra e deixe fermentar por 20 minutos.  

4. Faça uma dobra, coloque azeite novamente e deixe descansar por mais 20 minutos. 
5. Faça mais uma dobra, forme uma bola e deixe descansar por mais 30 minutos em 

ambiente. 
6. Comece a pré aquecer o forno na temperatura máxima. Idealmente use uma pedra 

refratária que deve ser aquecida junto com o forno. Como alternativa, uma frigideira de 
ferro também pré-aquecida pode colaborar para uma pizza crocante. 
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7. Polvilhe a mesa com bastante farinha. Retire a massa do bowl numa peça inteira, sem 
estirar e passe para a mesa enfarinhada. Abra num retângulo. Com uma espátula metálica 
ou uma faca grande, corte em 4 pedaços iguais.  

8. Enrole formando bolas, o mais firme que consiga sem machucar a massa.  Passe de leve 
novamente em farinha para não grudar. 

9. Cubra com pano de prato e deixe descansar por mais 20 minutos. 
10. Polvilhe farinha na mesa. Coloque a bola de massa sobre a farinha. Polvilhe farinha por 

cima e abra o disco de pizza “empurrando” gentilmente a massa do centro para as bordas. 
Vá rodando e abrindo a massa. Não toque as bordas para que se mantenham estufada 
como a pizza é tradicionalmente. 

11. Se tiver uma pá de pizza, passe a massa para a pá. Se não tiver, faça como eu: uso um 
fundo de forma de 25 cm como suporte para escorregar massa para a pedra. Se usando a 
frigideira de ferro, monte a pizza sobre a frigideira já pré-aquecida. Seja rápido! 

12. Acomode a massa sobre a pá e retoque a abertura da massa. 
13. Tempere os tomates com azeite e sal e amasse com um garfo até ficarem pastosos. 

Espalhe o tomate pela pizza evitando as bordas.

14. Espalhe o queijo ralado e leve ao forno. 
15. Num movimento rápido, faça a pizza correr da pá (ou fundo de forma) para a pedra.  
16. O tempo de assamento vai depender da potência de seu forno. As minhas, assadas à 

250ºC levam 7 a 8 minutos para ficarem crocantes. 
17. Na saída do forno, espalhe folhas de manjericão e um fio de azeite! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


