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માછલી નો પીઝા 
િપઝા એ ઇટાિલયન રાંધણકળાની વા દ  વાનગી છે જેમાં રસદાર ચટણીવાળા તરવાળી લેટ ેડ 

અન ે કોઈપણ ઘટકો સાથ ે ટોપ ગ હોય છે. ઘટકો ચીઝ, સોસેજ, શાકભા  અન ે ટામટેાં હોઈ શકે છે. 
મસાલા, ઓષિધઓ, તુલસીનો પાન અને ાઈસ પીઝા ટો પગંમાં સૌથી સામા ય છે. તે જ સમયે રસદાર અન ે
કડક હોય છે. પીઝા આંતરરા ીય ખોરાક બની ગયો છે અન ે થાિનક વાદ અનુસાર ટો પં સ એકદમ અલગ 
હોઈ શકે છે. સી ડ મેીઓ માટ ે ફશ િપઝા તૈયાર છે અને તે માછલી, ઝ ગા અથવા કોઈપણ સી ડ ોડ ટ 
સાથે ાથિમક ઘટકો તરીકે બનાવી શકાય છે. 
 

પીઝા ટો પગં માટ ેઘટકો 
માછલીનું માંસ  : 500 ામ 
ડુંગળી : 250 ામ 
આદુની પે ટ : 20 ામ 
લસણની પે ટ : 10 ામ 
લીલી મરચાંની પે ટ : 20 ામ 
લાલ મરચું પાવડર : 25 ામ 
હળદર : 3 ામ 
ગરમ મસાલા  : ચપટી 
 તેલ  : ½ ચમચી 
કાળા મરી  : ચમચી કરતા ઓછી 
મરચાંના ટુકડા : ½ ચમચી 
િપઝાની ચટણી  : 1 બોટલ 
મોઝરેલા િચઝ : 100 ામ 
ઇટાિલયન ઔષિધઓ : ½ ચમચી 
િપઝા બેઝ : 10 નંબર 
મીઠંુ  : વાદ  

ા ગ માટ ેમાછલીનુ ંમેરીનશેન 
માછલી : 500 ામ 
મરચું પાવડર : 15 ામ 
મીઠંુ  : વાદ અનુ વાર 
હળદર : ½ ચમચી 
સરકો / લ બ ુ : 10 િમલી 
કાળા મરી પાવડર : ½ ચમચી 

 

 



 
મા લીના ટુકંડા તરવાની તયૈારી 

• માછલીને સુધારો કે જેમાં માથું તથાં પટેના ખરાબ ભાગને દુર કરો અને સંપૂણ રીતે પાણીથી સાફ 
કરો. 

• નાના ભાગ બનાવો અને ા યંગ માટેના ઘટકો સાથે મેરીનેટ કરો અને 30 િમિનટ માટે એક 
બાજુ રાખો. 

• એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરો અને તેને ગો ડન ાઉન થાય યાં સુધી ાય કરો. 
 

ટોચ િપઝા ની તયૈારી 
• પેનમાં તેલ ગરમ કરો યારબાદ તેમાં લસણ, આદુની પે ટ અને સમારેલી ડંુગળી ઉમેરો; 

ડંુગળી ગો ડન ાઉન થાય યાં સુધી સાંતળો. 
• લાલ મરચંુ પાઉડર, હળદર, કાળા મરી પાવડર, ગરમ મસાલા અને મીઠંુ નાખીને િમ સ કરો 

અને 10 િમિનટ માટે પકાવો અને પછી માછલી નો િખમો ઉમેરી ફરી 5-10 િમિનટ પકાવો. 
એક બાજુ રાખો.  

માછલીના પીઝા ની તયૈારી 
• પીઝા બેઝ ઉપર ચમચી વારા પીઝા સોસનો પાતળો તર ફેલાવો. ટો પંગઓવર બેઝનો 

એક તર મૂકો, ચીઝ, ડંુગળીના કટકા અને કાળા ઓિલવ સાથે ટો પંગ કરો. 
• મીઠંુ, કાળા મરીનો પાઉડર અને મરચંુ(િચ લી લે સ) નાખો. 
• યારબાદ ઓવનમાં કાળ પૂવક મંુકો, 10 િમિનટ માટે 230°સે.-250°સે. પર બેક કરો 

અથવા યાં સુધી આધાર કડક હોય યાં સુધી પકાવો. નાના કટકામાં કાપી અને પરોસો. 
 

માછલીના પીઝા નુ ંપકેે જંગ 
માછલીના પીઝા માટે પીઝા બો સની જ ર પડે છે, કાડબોડથી બનેલંુ એક ફો ડંગ બો સ 

જેમાં હોટ િપઝાને ટોર કરવામાં આવે છે. પીઝા બો સને ખૂબ િતકારક, સ તંુ, ટેબલ, થમલી 
ઇ યુલેટેડ હોવું જોઈએ જે ભજેને િનયંિ ત કરે અને ખા  પ રવહન માટે યો ય હોય. ોઝન પીઝા 
પ રવહન માટે ગરમ સીલ કરેલા લાિ ટક ફોઇલની જ ર પડે છે. 
 

ીમતી. રે કા વી, ડો.અનપુમા ટી.ક.ે,પરમાર એ ઝ અ.રહીમ. અન ેડો. ટો સ સી. જોસફે 
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વધ ુમાિહતી માટ ેસપંક કરો 
સાઇિ ટ ટ-ઇન-ચાજ,  

વીઆરસી ઓફ આઈસીએઆર.-સીઆઈએફટી,  
ગજુરાત 
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