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NÉV: 

Szövegértés 4. osztály 
 

A pizza története 
 

A legenda szerint századokkal ezelőttre nyúlik vissza a pizza története… Történt 
pedig, hogy egyszer egy szegény vándorlegény kopogtatott egy olasz falucska házának 
ajtaján. Senki nem volt épp otthon, csak a gazdasszony, de az is nagy munkában, 
kenyérdagasztás közben. Akkoriban úgy illett, hogy ennivalóval kínálják a vendéget. 
Csakhogy szegény háziasszony bajban volt, mert semmilyen étel nem volt otthon, még kenyér 
sem, hisz a tészta is épp kelt. Szerencsére eszébe jutott a megoldás. Lecsípett egy kis darabot 
a kenyértésztából, megpakolta a kamrában talált maradékokkal, zöldséggel, juhsajttal és 
betette a kemencébe.  

Hogy valóban ez volt-e a világ első pizzája, és valóban így esett-e a dolog, nem tudni. 
Az viszont tény, hogy a pizza ma a világ legnépszerűbb eledele. Alapja egy kelt tésztából 
készült vékony lepénykenyér, melyet paradicsom vagy tejföl alapú szósszal borítanak. Erre 
kerülnek aztán rá a különféle feltétek. A leggyakoribbak a zöldségek, a gomba és a 
felvágottak. A tésztát végül reszelt sajttal szórják meg és sütőben megsütik. Jellegzetes ízét az 
oregánó adja, ami leginkább a majorannára és a kakukkfűre emlékeztet. Az oregánót 
szurokfűnek vagy vadmajoránnának is nevezik. Gyakran használják együtt a bazsalikommal 
és a rozmaringgal. 

A XIX. századig csak úgynevezett fehér pizzák készültek. A pizza tésztát tejföllel, 
vagy zsírral kenték meg, erre az alapra tették a feltéteket. A paradicsomot ekkor Európában 
még nem ismerték, majd jó ideig mérgezőnek hitték, és nem használták étkezéshez. A 
középkorban számos halálesetet hoztak összefüggésbe a paradicsomfogyasztással, így egész 
Európa rettegett a köznyelvben csak mérgező almaként emlegetett növénytől. Arra akkoriban 
senki sem gondolt, hogy a gazdagok által használt óntányér a ludas. Az erősen savas 
paradicsom kioldotta az ólmot a tányér anyagából, és ez a mérgező fém okozta a rejtélyes 
megbetegedéseket és haláleseteket. A paradicsom azonban a XVIII. század végére elterjedt, 
és Nápoly környékén elkezdték ezzel ízesíteni a pizzákat. Az új ételfajta nagy népszerűségre 
tett szert, és helyi nevezetességnek számított. 1830-ig a pizzákat nyitott standokon árulták, és 
utcai árusok kínálták őket. Aztán megnyílt az első igazi pizzéria, az Antica Pizzeria, ami 
működik a mai napig. Ekkor a pizza volt az egyetlen étel Nápolyban, amihez a szegény 
emberek hozzájutottak télvíz idején. 

A modern pizza feltalálását a nápolyi Raffaele Espositónak tulajdonítják, aki 1889-ben 
Umberto király és Margherita királyné látogatása alkalmából különleges pizzát készített. A 
pizza az olasz nemzeti színekben készült: zöld (bazsalikom), fehér (mozzarella) és piros 
(paradicsom). Készítője, a királynő neve után, elnevezte Margherita pizzának, innen ered a 
legegyszerűbb pizzafajta neve. Ez már olyan pizza volt, amilyennek ma is ismerjük ezt az 
ételt. 

A XIX. században az olasz bevándorlók magukkal vitték a pizzakészítés mesterségét 
Amerikába, ahonnan az 1950-es években indult világhódító útjára. Érdekes módon a pizza 
csak az Egyesült Államokban megtett óriási kerülőút után terjedt el Olaszország többi részén. 
Az Itáliából kivándorló tömegek révén 1905-ben New Yorkban megnyílt az első nápolyi 
pizzéria. Az újdonság erejével ható étel nagyon hamar gigantikus sikert aratott. Ennek 
ellenére Észak-Európában csak az 1960-as években vetette meg a lábát. Olaszországban 
pedig, a szerencsés nápolyiakat leszámítva, továbbra sem ismerte senki. Újabb évtized 
múltán, az 1970-1980-as évek környékén végre Rómában és az ország északi részében is 
bemutatkozott, és onnantól fogva természetesen ott is lelkesen fogyasztották. 



A pizza ma már az előkelő éttermek kínálatában is megtalálható, ugyanakkor az utcai 
árusoknál is ugyanúgy találkozhatunk vele, mint a kezdetekkor. Szeletenként árulva, a kézből, 
menet közben is elfogyasztható ételek kínálatát is gazdagítja, akárcsak a hamburger, a hot 
dog, a gyros vagy a lángos. 

Az igazi olasz pizza tésztáját általában vékonyra nyújtják, és kevés feltétet tesznek rá. 
A végeredmény egy fenséges és egyben egyszerű étel, amiért mindmáig milliók rajonganak, 
és napjaink ételkultúrájának elidegeníthetetlen részét képezi. 

 
Nápolyi pizza tészta az eredeti recept alapján: 

 
500g liszt 
20g élesztő 
2 evőkanál olívaolaj 
2,5dl víz 
10g só 
 
Az élesztőt 5 kanál langyos vízben el kell keverni. Ezután 80g lisztet hozzáadunk, 

elkeverünk, és körülbelül 1 órát hagyjuk pihenni szobahőmérsékleten. 
A megkelt gombócunkhoz hozzáadjuk a maradék lisztet, és lassan hozzáöntjük a sóval 

elkevert szobahőmérsékletű vizet és az olajat. Elkezdjük gyúrni a tésztánkat, amelyet egy jó 
10 percig dagasztani kell, néha odacsapkodni a lisztezett nyújtódeszkához. A tészta akkor jó, 
amikor már teljesen sima a felülete, és látunk benne buborékokat. Ezután labdát készítünk 
belőle, lisztezett edénybe tesszük, letakarjuk vizes konyharuhával és szobahőmérsékleten 
hagyjuk pihenni. Legközelebb úgy 2-3 óra múlva érdemes ránézni, és ha minden a terv szerint 
halad, tésztánk addigra már a kétszeresére hízott. 

A megkelt tésztát ismét belisztezzük, átgyúrjuk, kinyújtjuk, és még 1 óra kelesztés 
után készen is van. 

Az olaszok a pizzát fatüzelésű, hagyományos kemencében sütik. Nem teszik tepsibe, 
lapáttal rakják a kemence mélyébe, és a tűz itt-ott feketére is égeti a tészta szélét. Ha mi is 
ilyet szeretnénk készíteni, a receptet nekünk először kemenceépítéssel kellene kezdeni. 
 
 
 
 
1. Húzd alá a szövegben azt a szót, amelyik válaszol a kérdésre! 
 

- Mi a pizza alapja? 

- Mi adja meg a pizza egyedi ízét? 

- A paradicsomot melyik tulajdonsága tette „mérgezővé”? 

- Melyik pizzafajtát említi meg név szerint a szöveg? 

- Melyik várost tekintjük a pizza „szülőhazájának”? 
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2. Válaszolj a kérdésekre! 
  

- Mi alkothatja a szósz alapját? 
_________________________________________________________________  
 - Milyen neveken ismerjük a pizza jellegzetes fűszerét? 
_________________________________________________________________  

- Melyik anyag okozta azokat a mérgezéseket, amelyeket a paradicsomnak 
tulajdonítottak? 

_________________________________________________________________  
- Milyen hozzávalók jelenítették meg az olasz nemzeti színeket? 

_________________________________________________________________  
- Hogyan terjedt el a pizza Olaszország többi részén? 

_________________________________________________________________  
 - Honnan látjuk, hogy elkészültünk a dagasztással? 
_________________________________________________________________  
 
3. Mondd másképpen! Mi a jelentésük? 

- népszerű: __________________________________________________  

 - nyitott stand: _______________________________________________  

 - modern: ___________________________________________________  

- elidegeníthetetlen: ___________________________________________  

- gigantikus: _________________________________________________  

 

4. Igaz vagy hamis? Döntsd el az állításokról! (I/H) 

 
 - A pizza olasz étel. 

- A pizzát hamarabb ismerték Rómában, mint az Egyesült Államokban. 

- Az oregánót kakukkfűnek vagy szurokfűnek is nevezik. 

- Az oregánó abban különbözik a vadmajorannától, hogy nem terem szabadon.  

- A fehér pizzák tejföllel készülnek. 

- A fehér pizzák tepsiben készülnek, a feketék kemencében. 

- A XVIII. században még sokkal savasabb volt a paradicsom. 

- A szegényeknek nem volt pénzük pizzára. 

- A királyi pár részére készült pizza ugyanolyan színekből állt, mint a magyar nemzeti 

színek. 

- Az igazi olasz pizzára kevés dolgot tesznek.  

 
5. Javítsd ki a szöveget! Húzd alá azokat a szavakat, amelyek nem ide illenek! 
 
A XIX. században az olasz bevándorlók magukkal vitték a pizzakészítés mesterségét 
Amerikába, ahonnan az 1950-es években indult világhódító útjára. Érdekes módon a pizza 
nem az Egyesült Államokban megtett óriási kerülőút után terjedt el Olaszország többi részén. 
Az Itáliából kivándorló tömegek nevén 1905-ben New Yorkban megnyílt az első nápolyi 
pizzéria. Az újdonság erejével megható étel nagyon hamar gigantikus sikert aratott. Ezért 
Észak-Európában csak az 1960-as években vetette meg a lábát. Oroszországban pedig, a 
szerencsés nápolyiakat leszámítva, továbbra sem ismerte senki. 
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6. Kösd össze azokat a szavakat, amelyek a szövegben összetartoznak! 
Írd is le őket! 
 
mérgező liszt __________________________________  

20g paradicsom _________________________________  

maradék megbetegedés _________________________________  

savas élesztő _________________________________  

rejtélyes fém _________________________________  

 
 
7. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

 
Melyek a leggyakoribb feltétek az olasz pizzán? 
a.) bazsalikom, kukorica, oregánó 
b.) zöldségek, gomba, felvágott  
c.) zöldségek, juhsajt, oregánó 
 
Hol nyílt az első pizzéria Olaszországon kívül? 
a.) Nápolyban  
b.) New Yorkban  
c.) Észak-Európában 
 
Kinek tulajdonítják az első modern pizza feltalálását? 
a.) Egy olasz háziasszonynak. 
b.) Umberto királynak és Margherita királynénak.  
c.) Raffaele Espositónak. 
 
Hányszor hagyjuk pihenni, keleszteni a tésztát az elkészítése során? 
a.) kétszer  
b.) háromszor  
c.) négyszer 
 
 
 
 
8. Döntsd el, van-e összefüggés a mondat első és második része között! (I/N) 
 

A paradicsomot ekkor Európában még nem ismerték, ezért akkoriban csak fehér pizzák 

készültek. 

Amerikából a pizza az 1950-es években indult világhódító útjára, mert már az előkelő 

éttermek kínálatában is megtalálható volt. 

Megnyílt az első igazi pizzéria, az Antica Pizzeria, így a szegény emberek is hozzá 

tudtak jutni a pizzához télvíz idején. 
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9. Mikor történt? Kösd össze! 
 
1900-1910                             A pizza Amerikából elterjed az egész világon. 
 
1950-1960                             Rómában és az ország északi részében is megismerik a pizzát. 
 
1960-1970                             Észak-Európában népszerű lesz a pizza. 
 
1970-1980                             New Yorkban megnyílt az első nápolyi pizzéria. 
 
 
10. Szerinted miért lett a pizza a legnépszerűbb étel a világon? Írd le a saját szavaiddal! 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 
 
 
 Összes pont: 
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