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SZkołaItaliana Pizzaioli
Historia Włoskiej  
szkoły pizzy 

Nasza historia rozpoczyna się 
w Caorle koło Wenecji, gdzie 
do dziś mamy główną siedzibę. 
Udało nam się utworzyć szkoły 
pizzy w całych Włoszech oraz 
poza granicami tj. w Polsce, 
Stanach Zjednoczonych, 
Niemczech czy Francji. Pomysł 
zrodził się z Naszej Miłości 
do pizzy i chęci podzielenia 
się z innymi Naszą wiedzą 
i doświadczeniem w wypiekaniu 
Pizzy.

Pasja i chęć przekazania sekretu 
wyrabiania najlepszej pizzy są 
motorem, który napędza nas każdego 
dnia, żeby eksperymentować, 
odkrywać, uczyć się i dzielić 
doświadczeniem z każdym kto chce 
nauczyć się zawodu Pizzaioli.

o szkole

Zapraszamy na profesjonalne szkolenie z włoskiej pizzy w Poznańskim 
oddziale Scuola Italiana Pizzaioli. Ilość miejsc ograniczona! Nie przegap 
swojej szansy na zdobycie tytułu Pizzaiolo potwierdzonego certyfikatem. 

Współpracujemy z Urzędami Pracy w całej Polsce. Informację mogą 
Państwo uzyskać w miejscowym Urzędzie Pracy podając nasz numer 
Instytucji Szkoleniowej 2.30/00293/2016.

Chcesz zasięgnąć informacji – dzwoń pod nr tel 885 101 141.

program nauCzania

DZIeń PIerWSZy
Powitanie studentów, przedstawienie szkoły oraz programu nauczania.

teoria: Krótkie wprowadzenie dotyczące zbóż. 

 - Pszenica: zboże używane przy produkcji pizzy-omówienie zbóż.
 - Mąka: produkcja, stopień rafinacji, informacje dotyczące 
przechowywania i zabezpieczania. Jakość mąki: białka, siatki gluten, 
wskaźnik W, stosunek P/L, wybór mąki w zależności od przeznaczenia.

praktyka: Wprowadzenie do sprzętu potrzebnego w idealnej pizzerii oraz 
ich działanie: piec opalany drewnem, piec elektryczny, kuchenka 
gazowa, miejsce przygotowania, maszyna do cięcia mozarelli, maszyna 
do formowania ciasta, inne narzędzia. Przygotowywanie pizzy przy użyciu 
mąki białej (przede wszystkim bez sosu dla wyczucia smaku ciasta). 
Podzielenie studentów na grupy w celu przygotowania ciasta za pomocą 
klasycznych maszyn do wyrabiania ciasta. Nauczenie właściwej 
kolejności i ilości dodawanych składników. Sprawdzanie temperatury 
wody. Przygotowanie i kształtowanie kulek. Sprzątanie. 

DZIeń DrUgI
teoria: Omówienie wszystkich tematów związanych ze skrobią, maltozą 
i glukozą. Wyjaśnienie znaczenia glukozy dla wyrastania ciasta. Przepis 
na pizzę klasyczną, obliczanie liczby kulek.
 - Drożdże: funkcje, rodzaje, produkcja, rola w produkcji ciasta, wpływ 
temperatury, krzywa wyrastania.

praktyka: Podział na dwie grupy: grupa pierwsza wyrabianie 
i formowanie ciasta, grupa druga wyrabianie ciasta. Zamiana grup 
w połowie zajęć. Sprzątanie.

DZIeń trZeCI
teoria: test sprawdzający zdobytą wiedzę.

 - Dojrzewanie ciasta: wskazówki dotyczące przygotowania ciasta. 
 - Woda: wymagania chemiczne i bakteriologiczne. Wpływ wody na jakość 
ciasta. 
 - Sól: charakterystyka, wpływ na ciasto, rodzaje soli.

praktyka: Przedstawienie pieca opalanego drewnem, wyjaśnienie jak go 
obsługiwać. 
 - Piece do pizzy: tradycje i nowoczesne trendy. Obalanie mitów o piecach, 
bezstronne omawianie wad i zalet różnych rodzajów pieców. Pośrednie metody 
przygotowywania ciasta. Metoda Biga. 

Podział studentów na grupy: rolowanie ciasta, wykańczanie pizzy, 
wypiekanie w piecu opalanym drewnem.

DZIeń CZWarty
teoria: 
 - Mąka sojowa: cechy i korzyści wynikające z zastosowania mąki sojowej. 
Przepis na ciasto z mąki sojowej. 
 - Słód: ogólna charakterystyka, wpływ na ciasto. 
 - tłuszcze: ogólne omówienie i rola w cieście. 
 - Wypiekanie ciasta: temperatura, procesy zachodzące podczas 
wypiekania, ogólna powtórka. 

praktyka: Podsumowanie 
poprzednich dni. Podział na grupy: 
przygotowanie składników 
potrzebnych do wykończenia 
pizzy. Przygotowanie ciast metodą 
klasyczną.

kurs profesjonalny

ZałOżeNIa
Kurs podstawowy przeznaczony 
jest dla osób, które pragną 
nauczyć się zawodu Pizzaiolo, 
profesjonalistów i właścicieli 
restauracji, którzy pragną nauczyć 
się lub też pogłębić wiedzę 
niezbędną do osiągnięcia sukcesu 
w gastronomii, w dziedzinie pizzy. 
Kurs składa się z części 
poświeconej teorii oraz z zajęć 
praktycznych i manualnych. 
Nauka wiedzie studentów 
przez kilka kolejnych etapów 
pozwalających w pełni przygotować 
się do zawodu. Duży nacisk 
kładziemy na poznaniu rodzajów 
ziaren, mąki i dokonywania 
najlepszego wyboru aby osiągnąć 
najlepszy efekt, później drożdże, 
wyrastanie ciasta, dodatki 
do pizzy i na końcu prawidłowe 
wypiekanie. Oczywiście część zajęć 
poświęcona jest nauce obsługi 
urządzeń typu piece, miksery, 
chłodziarki.

CZaS trWaNIa:
Intensywny kurs trwa 40 godzin 
– 5 dni od poniedziałku do piątku. 
Składa się z 10 godzin teorii 
i 30 godzin zajęć praktycznych. 
W wyjątkowych przypadkach 
40 godzinny kurs może zostać 
przeprowadzony w ciągu 
2 tygodni.

INStrUKtOrZy:
Nasi nauczyciele są mistrzami, 
którzy uzyskali tytuł „training 
Course Certificate”. Zanim zostali 
instruktorami przeszli długą 
i wymagającą drogę szkoleń, 
by tym samym zagwarantować 
najwyższą jakość nauczania.

CertyFIKat:
Na zakończenie kursu 
organizowany jest test praktyczny 
i teoretyczny. W uznaniu za zdany 
egzamin uczestnicy dostają 
„certyfikat ukończenia kursu”.

MOżLIWOśCI ZaWODOWe:
Na szczęście zawód pizziolo jest 
odporny na wszelkiego rodzaju 
kryzysy ekonomiczne i jest bardzo 
pożądany na rynku. Nasza szkoła 
nieustannie dostaje zapytania 
z restauracji i pizzerii – jesteśmy 
bardzo szczęśliwi, że nasi 
uczniowie szybko znajdują pracę.

DZIeń PIąty
teoria: Ogólne podsumowanie. 
Dyskusja.

praktyka: rozkręcanie metodą 
pośrednią z ciasta przygotowanego w 
dniach poprzednich. Porównanie 
ciągliwości i elastyczności różnych 
ciast. 

egzamin końcowy teoretyczny 
i praktyczny: 
 - Studenci muszą odpowiedzieć na 
pytania dotyczące wiadomości 
teoretycznych, które poznali na 
zajęciach.
 - Studenci muszą być wstanie 
wyjaśnić jak przygotować dowolną 
kombinację omawianych 
ciast. Przygotowanie ciasta, 
rozwałkowanie, wykończenie 
i wypiek w piecu opalanym 
drewnem. 

Podsumowanie wyników z teorii 
i praktyki. Wolna dyskusja, 
wyjaśnienie wątpliwości. 

Oficjalne zakończenie kursu.
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