
BEREIDINGSTIJD 30-45 min. + 40 min. baktijd
PORTIE   2 personen

INGREDIËNTEN

PIZZADEEG
• 1 gemiddelde bloemkool
• 2 eieren 
• 50 g geraspte kaas, light
• oregano en paprikapoe-

der naar eigen smaak

TOPPING
• 1 rode paprika
• 10 champignons (160 g)
• 2 sneetjes gekookte ham 

(90 g)
• 3 eetlepels passata 

(100% tomaat) (45 g)
• rucola (50 g)

BEREIDINGSWIJZE

• Snij de bloemkool in roosjes en was ze. Droog ze af 
en vermaal ze in een keukenrobot tot een couscous-
structuur. Doe ze in een handdoek en wring deze 
goed uit. Hoe meer sap je uit de bloemkool wringt, 
hoe droger en krokanter het deeg wordt. 

• Verwarm de oven voor op 180°C.
• Gaar de vermalen bloemkool onafgedekt en zonder 

water toe te voegen ongeveer 8 minuten in de micro-
golfoven. Laat de bloemkool a� oelen en dep het 
extra vocht af.

• Kluts 2 eieren en voeg oregano en paprikapoeder toe. 
Roer dit mengsel onder de afgekoelde bloemkool. 
Voeg de geraspte kaas toe en meng de ingrediënten 
tot een deeg.

• Leg het deeg op een silicone bakplaat en rol uit 
tot een pizzavorm.

• Bak het deeg 20-25 minuten tot het mooi bruin kleurt.
• Was intussen de champignons, de paprika en de rucola. 

Snij de paprika in � jne reepjes en de champignons in 
schij� es. Snij de ham in stukjes.

• Bestrijk het gebakken deeg met 3 eetlepels tomaten-
puree (te veel tomatenpuree maakt de bodem te nat), 
verdeel de groenten en de stukjes ham over het deeg.

• Bak de pizza ongeveer 15 minuten in de oven. 
• Verdeel de rucola over de pizza en serveer.

BLOEMKOOLPIZZA
MET HAM, CHAMPIGNONS, 
PAPRIKA EN RUCOLA

VOEDINGSWAARDE

 Per portie of 1/2 pizza

Energie 309 kcal
Eiwitten 34,9 g
Koolhydraten 15,8 g
  waarvan suikers 13,2 g
Vetten 10,3 g
  waarvan verzadigd vet 3,9 g
Vezels 14, 2 g

Bron: www.nubel.be

RECEPT

BLOEMKOOL
IS VEELZIJDIG

Gekookt, verwerkt tot soep, 
in een salade en stoofschotels 
of als aperitie� apje. Nog wat roosjes 
over? Eet ze rauw als tussendoortje.

Bloemkool is een bron van 
voedingsvezels, kalium, foliumzuur, 
vitamine C en K.

MEER INSPIRATIE
WWW.NICE-INFO.BE 
> RECEPTEN

MINDER CALORIEËN, 
MEER GROENTEN

Deze pizza bevat veel groenten en 
minder vetrijke toppings dan de klas-
sieke pizza. De pizzabodem bestaat uit 
bloemkool. Dat scheelt in calorieën.

Passata (100% tomaat) is een gezonde 
saus: ze bevat enkel tomaten en geen 
vet. Je kan ze naar eigen wens op 
smaak brengen met bijvoorbeeld ui, 
look, kruiden en specerijen.


