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MORETTI LIVESTREAM
THE PIZZA ACADEMY

POWERED BY



MORETTI FORNI 
THE SMARTBAKING COMPANY®

Alles weten over de 
Moretti pizzaovens? 

Scan de code. 

Wat in 1946 met een gedachte begon is sinds die tijd met visie en 
ervaring uitgegroeid tot dé absolute marktleider als het gaat om 
de productie van ovens voor pizzeria’s en bakkerijen. Moretti Forni 
is synoniem met de traditie en passie voor het bakkersvak. Ze zien 
het als hun missie om de perfecte bakervaring te bieden dankzij 
SmartBaking®: de ideale balans tussen innovatie en traditie.

De kennis en liefde voor het vak is van generatie op generatie 
doorgegeven en zorgt voor unieke ovens vol technische 
hoogstandjes. Daarbij staat duurzaamheid centraal, volgens 
Moretti is er geen innovatie zonder duurzaamheid. Zo hebben ze 
het energieverbruik en de ecologische afdruk met 30% verminderd. 
 

Vooruitgang en innovatie zijn de grootste drijfveren voor 
Moretti. Samen met de leidende professionals uit het veld heeft 
Moretti Forni een permanente onderzoeksincubator ontwikkeld: 
CotturaFutura®. Zo zorgen ze ervoor dat technologisch onderzoek 
fundamenteel onderdeel blijft van hun erfgoed.

Van de beste statische ovens tot de eerste elektrische pizzaoven 
voor pizza Napoletana ter wereld; in het unieke assortiment van 
Moretti Forni vindt u altijd de oven die past bij uw wensen.

“ Als u bakt met een Moretti Forni oven, heeft 
u een stukje toekomst in handen.”

“ Wij geloven in de waarde van perfect bakken. 
We zijn toegewijd om het overal te verspreiden 
met respect voor het milieu.”

In Studio Senses in Zwolle bevindt zich een waar 

MorettiLAB. Een complete demokeuken met diverse 

ovens en bijbehorende accessoires. In deze keuken 

proberen, ontwikkelen én testen onze chefs steeds 

nieuwe recepturen, geven ze demonstraties en 

zelfs volledige trainingen. Samen met u kijken onze 

specialisten welke ovens het best passen bij uw 

concept. Dat is bij ons niet alleen op papier, hier kunt 

u het ervaren!

Voor nog meer informatie en inspiratie 
over het bereiden van de perfecte pizza. 

Marcel Losekoot - chef van de Pizza Academy en grondlegger van 
het online vakplatform Pizza Profs - en Simon Giaccotto - auteur van 
de pizza bijbel en het brein achter Viva La Pizza – gaven live voor 
onze camera een Masterclass Pizza, powered by Moretti Forni.

Scan hier de code voor de masterclass 
met nuttige technieken, handige 
tips & tricks én goede recepten. 

MORETTI LAB learn and bake

LIVESTREAM MASTERCLASS PIZZA

 “ Heat is an ingredient.®  
For a perfect result  
it must be of the  
utmost quality.”  
- Mario Moretti

PIZZABIJBEL
In de Pizzabijbel vindt u álles over pizza: van Napolitaanse pizza tot 

pizzolo! Simon Giaccotto leert u hoe u de perfecte pizzabodem 

maakt - het belangrijkste onderdeel van de pizza -, vertelt over 

de geschiedenis van de pizza, het bakken van een pizza en het 

belang van goede basisingrediënten. In de Pizzabijbel vindt u niet 

alleen klassieke pizza’s als pizza Margherita en quattro formaggi, 

maar ook pizza’s met zoete toppings en verschillende platbroden 

zoals focaccia. 

Hardcover – 448 pagina’s.

51111770
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Al sinds 1832 maakt de familie Dallagiovanna bloem. De molen 
bevindt zich in Gragnano Trebbiense in de regio Piacenza, het hart 
van het Italiaanse graan. Het werk van de molenaar is delicaat en 
complex en vraagt ervaring, kennis en passie die van generatie op 
generatie worden doorgegeven. Al zes generaties lang is Molino 
Dallagiovanna één van de beste producenten van superieure 
Italiaanse bloem.

Dankzij de exclusieve samenwerking van HANOS en Ebo van den 
Bor met Molino Dallagiovanna zijn deze unieke bloemsoorten, 
rechtstreeks uit Italië, nu ook verkrijgbaar in uw HANOS groothandel.

De basis voor elke pizza
De basis van elke pizza is de bodem. De basis van elke pizzabodem 
is de bloem. Afhankelijk van de soort pizza is het belangrijk de 
juiste soort bloem te kiezen. Molino Dallagiovanna is een echte 
marktleider als het gaat om kwalitatieve bloemsoorten voor zeer 
uiteenlopende specifieke bereidingen. Deze pizzabloem is het beste 
van het beste, onmisbaar in de keuken van de pizzaiolo.

MOLINO 
DALLAGIOVANNA
l’Arte del Far Farina

De kunst van het bloem maken

Waarom Molino Dallagiovanna? 

•

 Meer dan 400 soorten meel voor brood, pasta, patisserie en pizza

• Strenge kwaliteitscontroles

•  Natuurlijke kwaliteiten van het graan blijven behouden door 

langzaam en koud malen

•  Voor het malen wordt het graan gewassen met stromend water, 

wat onzuiverheden verwijdert  

en het graan zacht maakt voor eenvoudige maling

• Ook glutenvrij en lactosevrij beschikbaar

• Professionele halffabricaten

• Diverse meelsoorten van andere granen dan tarwe
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Un mestiere, un’arte, 
una passione 

Een ambacht, een kunst, 
een passie
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Dallagiovanna
Meel
rossa
zak 25 kilo | 23205100

Zak van 25 kilo, geschikt voor alle soorten 
klassieke pizzaproductie. Deze bloem is zeer 
geschikt voor het maken van pizza’s met lange 
rijstijd. Ideaal voor verwerking tot 16 uur op 
kamertemperatuur of 7
2 uur in de koelkast.

Type: “00”
W 390
P/L: 0,60

Dallagiovanna
Meel
uniqua blu
zak 25 kilo | 23205060

Zak van 25 kilo, geschikt om biga en moedergist mee 
te maken. Geschikt voor onder andere zuurdesem, 
natuurlijke gist, pizza, focaccia’s die lang rijzen, 
panettone, colomba, brioches en croissants. Unieke 
en traditionele smaak. Alle componenten van het 
graan, van macronutrianten en de kiem, blijven 
onaangetast. De lijn is gemaakt voor professionals 
en is zowel geschikt om los te gebruiken of om te 
mengen, waardoor u uw eigen unieke recepten en 
smaakvariateiten te creeëren.

Type: “1”
W 390

Dallagiovanna
Meel
uniqua rossa integrale
zak 1 kilo | 23205080

Zak volkorenbloem van 1 kilo, zeer geschikt om te 
mixen met andere bloemsoorten om meer smaak 
aan pizza’s te geven, maar ook om volkoren pizza’s, 
brood en panettoe, brioche en verse pasta mee 
te maken. Geschikt om te combineren met andere 
producten uit de lijn voor meer smaakvariÃ«teit. 
Unieke en traditionele smaak. Alle componenten 
van het graan, van macronutrianten en de kiem, 
blijven onaangetast.

Type: “2”
W 400

Dallagiovanna
Gist  
zak 500 gram | 23205090

Zak van 500 gram, geschikt voor pizza’s. Deze 
instant gist is geschikt om direct aan het deeg te 
worden toegevoegd, omdat het niet in 
water opgelost hoeft te worden.

Dallagiovanna
Meel
Integrale S
zak 5 kilo | 23205070

Zak volkorenbloem van 
5 kilo, zeer geschikt om te mixen met andere bloem-
soorten om meer smaak aan pizza’s te geven, maar ook 
om olkoren pizza’s, brood en verse pasta mee te maken.

Type: “2”
W 390

Dallagiovanna
Meel
la napoletana
• zak 1 kilo | 23205040
• zak 25 kilo | 23204990

Zak pizzabloem van 1 of 25 kilo, speciaal ontwikkeld voor 
Napolitaanse pizza’s met een rijstijd van 12-24 uur. Deze 
pizzabloem is goedgekeurd voor Vera Pizza Napoletana. 
Voor een perfecte gouden pizzarand en een zachte, 
elastische structuur. Een echte bloem, geschikt voor de 
echte Napolitaanse Pizzaiuolo. Zelfs thuis!

Type: “00”
W 310
P/L: 0,70

Dallagiovanna
Meel
far pizza
• zak 1 kilo | 23205120
• zak 25 kilo | 23205110

Zak pizzabloem van 1 of 25 kilo, zeer geschikt voor het 
maken van pizza’s met korte rijstijd tot maximaal 12 uur. 
Geschikt voor elk type deeg: van dunne en knapperige 
pizza’s tot dikkere en zachtere pizza’s. Ideaal voor verwerk-
ing tot 3 uur op kamertemperatuur of 8 uur in de koelkast.

Type: “00”
W 200
P/L: 0,55
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recept | Klassiek deeg

Bereidingswijze deeg:
• Doe al het meel in de keukenmachine, voeg de gist toe en ventileer 1 minuut.

• Voeg 95% van het water toe. 

•  Voeg de laatste 5% van het water toe om het meel goed te vermengen en de randen 

schoon te maken.

• Laat het meel onderin de machine oplossen. 

•  Laat de keukenmachine ongeveer 6 tot 10 minuten draaien, totdat er een homogeen 

mengsel ontstaat. 

• Voeg het zout toe.

• Kneed het deeg 6 tot 8 minuten, totdat het 22°C heeft bereikt.

• Voeg de olijfolie toe en kneed het deeg nog 2 minuten, totdat de film eraf is.

• Laat het deeg 30 minuten rijzen onder een vochtige theedoek.

•  Maak bollen van ongeveer 220 gram, laat ze opbollen en stop ze in een luchtdichte 

bak. Zorg ervoor dat de bollen goed sluiten aan de onderzijde.

•  Laat de deegbollen 8 uur rijzen buiten de koelkast. Dit kan in delen, door het deeg 

bijvoorbeeld na 4 uur rijzen maximaal 48 uur in de koelkast te bewaren en daarna 

nog eens 4 uur te laten rijzen.

• Open het deeg bij gebruik in semola (griesmeel) of rijst strooimeel.

• Bak het deeg af. Afhankelijk van de oven is dit ongeveer 1 tot 2,5 minuten.

Invriezen deeg:
• Na portioneren is het deeg 2 uur houdbaar buiten de koeling.

• Zet het deeg in een afgesloten krat in de diepvries.

• Het deeg kan maximaal 2 maanden bewaard blijven in de diepvries.

• Laat het deeg 48 uur voor gewenst gebruik ontdooien in de koeling.

• Laat het deeg nog 6 uur buiten de koeling voor gebruik.

Recept klassiek deeg benodigdheden
• 1 kilo bloem of meel

• 1 gram gedroogde gist

• 580 gram water

• 20 gram zout

• 20 gram olijfolie

Notities:

recept | Tomatensaus Diverse tips & tricks

Bereidingswijze tomatensaus:
• Meng alle ingrediënten koud met een staafmixer

óf

•  Snipper en fruit een ui, voeg alle overige ingrediënten toe en laat 

inkoken. Zorg er hierbij voor dat de saus niet gaat koken!

Recept tomatensaus: benodigdheden
• 1 kilo tomaten, pomodori of uit blik | 21027407

• 10 gram zout

• 12 kleine basilicumblaadjes

• 5 tot 10 gram olijfolie

• eventueel 2 eetlepels oregano

• eventueel knoflook olie

• Pizzameel bevat 12% tot 18% proteïne en gluten.

• Afbraak van de complexe suikers (amylase) heeft 8 tot 12 uur nodig.

• Afbraak van de proteïne en gluten (protease) heeft 24 tot 72 uur nodig.

• Verhouding verse gist - droge gist: 2,5 gram vers is 1 gram droog. 

• Bruggeman is een goed merk voor gist.

• Zorg ervoor dat de droge kant onder ligt, dit voorkomt plakken.

• Smeer de tomatensaus vanuit het midden.

• Temperatuur Romaans: 320°C

• Temperatuur Napolitaans: 450°C

• Beleg een pizza van 240 gram met 80 gram saus, 80 gram mozzarella en 80 gram rest.

• In de winter kunt u iets meer gist gebruiken (0,15%).

• De hoeveelheid water varieert per type meel, normaal tussen de 58% en 62%.

Temperatuur water berekenen: 
Temperatuur water = 

23 (gewenste temperatuur na kneden) 

– 8 (voorbeeld wrijvingskracht) 

= 15 (in dit voorbeeld) 

x 3 

= 45 

– 20 (voorbeeld temperatuur omgeving) 

= 25

– 18 (voorbeeld temperatuur meel)

= 7°C  

Spelen met samenstelling:
Creëer uw eigen signature door 20% van het meel te vervangen door iets anders, zoals 

rijstmeel, speltmeel, semola, maismeel of dürüm. 

Notities:
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recept | Romana Style

Benodigdheden:
• 100% bloem w360

• 80% water

• 0,2% droge gist

• 2,5% zout

• 2% olie

Bereidingswijze:
• 72 uur rusten in de koeling 4,5 graden

• Opbollen en binnen 4 uur verwerken

• Afbakken op 320 graden voor 4 minuten

Notities:

recept | Pinsa

Benodigdheden:
• 80% bloem 350 w

• 10% rijstebloem

• 10% soja

• 15% zuurdesem

• 75% water

• 72 uur rusten in de koeling 4,5 graden

• Opbollen en binnen 4 uur verwerken

• Afbakken op 320 graden voor 4 minuten

Notities:

pagina 11pagina 10



recept | Pala

Benodigdheden:
• 100% bloem zwak w200

• 65% water

• 2% olie

• 2,5% zout

• 0,5% droge gist

Bereidingswijze:
• 2 uur rusten buiten de koeling

• 24 uur rusten in de koeling 4,5 graden

• Opbollen

• 6 uur op kamertemperatuur of 4 uur op 28 graden in de rijskast

• Oven 280 graden

• Tijd 10 minuten

Notities:

recept | Focaccia Genovese Voor de topping

Benodigdheden:
• 2 takjes verse rozemarijn

• Olijfolie

• Water

• Grof zeezout

Bereidingswijze:
Meng alle ingrediënten en kneed het deeg zo’n 10 minuten. De focaccia Genovese rijst 

in 3 fasen. Eerst rijst het deeg in een kom (bulkrijs). Daarna verdeel je het in meerdere 

deegstukken (indien je deeg hebt gemaakt voor meerdere focaccia’s) en bol je het 

opnieuw op. Dit doe je om het glutenwerk te verstevigen en de grotere luchtbellen te 

breken in kleinere. Als laatste rijst het deeg nog een keer in de bakvorm waarbij het 

zijn uiteindelijke vorm krijgt. Als je merkt dat het deeg nog teveel terugveert, wacht 

dan nog even 5 minuten. Druk het brood op verschillende plekken in met je vingers, 

breng de topping aan en bak het vervolgens gaar.

• Oven 230 graden

• Tijd 15-17 minuten

voor 500 gram deeg, voor een ronde vorm van 30 cm

Benodigdheden:
• 235 gr middelsterke tarwebloem tipo 00

• 140 gr water, 35 graden (60%)

• 5 gr zout (2%)

• 14 gr plantaardige olie (6%)

• 3,5 gr gist (1,5%)

• 2 gr suiker (1%)

Notities:

pagina 13pagina 12



MASTERCLASS 
HANOS

THEORIE
Pizzabakker in 1 uur

DE GESCHIEDENIS VAN DE PIZZA
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GESCHIEDENIS VAN DE 
MARGHERITA

MEEST GEBRUIKTE GRANEN
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CARYOPSIS GRAANVRUCHT 7 ELEMENTEN IN GRAANVRUCHT
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CARYOPSIS VERWERKING MALINGSGRAAD

pagina 21pagina 20



DE RIJPING VAN DE BLOEM W-WAARDES
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INGREDIËNTEN DEEG GIST
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EIGENSCHAPPEN 
<<SACCHAROMYCES CEREVISIAE>>

ZOUT
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EEN METHODE OM DE TEMPERATUUR
VAN HET DEEG ONDER CONTROLE

TE HEBBEN

EEN METHODE OM DE TEMPERATUUR
VAN HET DEEG ONDER CONTROLE

TE HEBBEN
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NotitiesNotities
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YOUTUBE.COM/HANOSGROOTHANDEL

ABONNEER

EEN VIDEO
EN MIS NOOIT MEER
JE OP ONS KANAAL

2021 ACTIVITEITEN &
evenementenevenementen
Livestream & 
masterclass 
kijken of gemist? 
KIJK OP 
HANOS.NL/LIVESTREAM


