
Priprava pice s človekom z demenco 

1. korak 

Skupaj s človekom z demenco greste skozi recept ter ga razdelite na posamezne korake.  Potem 

pripravite potrebne pripomočke ter sestavine za pripravo testa. Odvisno od sposobnosti človeka z 

demenco se odločite ali boste to naredili sami ali boste narekovali stvari po vrstnem redu, da jih 

pripravi človek z demenco.  

V našem primeru potrebujemo naslednje pripomočke: 

 veliko skledo za mesenje 

 tehtnico 

 cedilo (če želimo) 

 merilni vrček 

 malo čajno žličko in veliko jušno žlico 

Sestavine za pripravo testa: 

 500g bele moke 

 1,5 čajne žličke soli 

 1.5 čajne žličke sladkorja 

 30g svežega kvasa ali paket suhega 

kvasa 

 2,2 dcl mlačnega mleka 

 1,3 dcl gazirane mineralne vode 

 3 jušne žlice olja 

  

 

 

 

 

 



2. korak 

Človeka z demenco želimo čim bolj vključiti, hkrati 

pa moramo biti pozorni na njegove sposobnosti in 

razpoloženje. Najprej je potrebno odmeriti 1 dcl 

mleka ter mu dodati kvas ter sladkor. Če je 

potrebno odmerimo mi, ter človek z demenco le 

zmeša skupaj, lahko pa vse naredi sam. 

 

 

 

Med tem ko se kvas aktivira, skupaj zmešamo preostalo 

mleko (1,2 dcl), gazirano vodo (1,3 dcl) ter 3 žlice olja. 

Lahko odmerite sestavine potem pa človek z demenco 

zmeša skupaj. 

 

 

 

Moko lahko stehtamo mi ali pa dovolimo človeku z 

demenco. Nato stresemo moko v posodo za 

mesenje (po želji jo presejemo) in dodamo sol ter 

vse skupaj premešamo. 

 

 



Na sredini moke naredimo jamico kamor bomo 

najprej zlili kvas ter tekočo zmes, katero 

dolivamo postopoma. Če je testo premokro 

dodamo vodo, če je preveč lepljivo malo 

pomokamo. Pustimo človeku z demenco, da 

doliva tekočine. 

 

 

 

Vse skupaj pregnetemo. Lahko začnete sami, ter nato 

pustite  človeku z demenco, da gnete testo. Gnetenje 

testa krepi motorične spretnosti in zmanjšuje stres. 

Gnetemo dokler testo ni enotne konsistence. Začnemo v 

posodi potem nadaljujemo na ravni podlagi.  

 

 

 

Testo vrnemo v posodo, pokrijemo s krpo in pustimo 

vzhajati 1 uro v toplem prostoru. Medtem ko testo 

vzhaja, pospravimo ter se lotimo priprave oblog za 

pico. Zelo priporočljivo je, da skupaj s človekom z 

demenco po vsakem večjem koraku pospravite, da 

vam na koncu ne ostane zmešnjava. 

 

 

 

 

 



3. korak 

Ponovimo enako predpripravo kot pri prvem koraku. Vse potrebne pripomočke in sestavine 

pripravimo oz. nam jih pripravi človek z demenco.  

Pripomočki :  

 nož 

 deska 

 posode 

 pekač 

 papir za peko  

 strgalnik 

Sestavine:  

 1 bučka 

 5 špargljev 

 10 šanpinjonov 

 Sir 

 Salama 

 Paradižnikova omaka 

 Začimbe ( bazilika, origano, sol) 

 

4. korak 

Potrebno je narezati vso zelenjavo, ki ste si jo 

zamislili na pici. To lahko naredi človek z 

demenco s potrebnimi prilagoditvami, če je to 

potrebno. Poskrbite za varnost, da se človek z 

demenco ne ureže. Če človek z demenco ni 

zmožen rezanja, to naredite vi. 



Nato je potrebno naribati sir. 

Če je človek z demenco to zmožen, naj to naredi. Seveda je spet 

potrebno paziti, da se ne ureže. 

 

 

 

 

Paradižnikovo omako zmešamo z začimbami po želji. 

Vzpodbujamo človeka z demenco, da on doda začimbe in 

na koncu zmeša skupaj. Človeku z demenco lahko ponudite 

začimbe, da jih povonja in prepozna. 

 

5. korak  

Ko imamo vse sestavine pripravljene in je testo vzhajano, 

pričnemo s sestavljanjem pice. Na pekač položimo papir za 

peko ter nanj stresemo testo, ki ga lahko kar z roko 

raztegnemo po pekaču. Pri tem lahko pomaga človek z 

demenco. 

 

 

Človeku z demenco narekujemo, da po testu prelije 

paradižnikovo omako z začimbami ter jo razmaže. 

 

 

 



 

Nato človeku z demenco narekujemo, da po paradižnikovi 

omaki potrese  nariban sir. 

 

 

Nato človeku z demenco pustimo, da po pici položi salamo. 

 

 

Za konec človek z demenco na vrh obloži vso narezano 

zelenjavo. 

Lahko pa pustite človeku z demenco prosto pot in obloži pico 

v poljubnem vrstnem redu. 

Pica je pripravljena za peko. Pečemo jo na 170 stopinj za 

35min. (oziroma dokler ni pečena, kar je odvisno tudi od 

debeline testa) 

6. korak  

Vse kar vam zdaj ostane je, da pico skupaj pojeste.  

 

 

 

 

 

 

 

Dober tek! 

Recept za testo vzet iz: https://oblizniprste.si/slastni-kruh/rahlo-testo-za-pizzo 


