
 Koken 
 met mamma 
 Margherita 
 Pizza Bianca 

 Ingrediënten (voor 4 pizza’s 
 van 30 cm) 
 ●  500 gram 00-bloem (of patentbloem) 

 ●  300 ml lauwwarm water 

 ●  10 gram fijn zout 

 ●  2 gram (1/2 theelepel)  gedroogde gist 

 ●  olijfolie 

 ●  gedroogde rozemarijn 

 Werkwĳze 
 Het mengen van de ingrediënten en het 
 kneden van het deeg duurt circa 20 minuten. 

 Daarna heb je nog een paar uur rijstijd. Hoe 
 meer tijd je jouw deeg geeft, hoe lekkerder 
 en luchtiger je pizza wordt. Door wat suiker 
 toe te voegen kan je het rijsproces ook 
 versnellen. 

 1.  Los het zout op in het water en doe het 
 zoute water in een kom en voeg ongeveer 
 10% van de bloem toe (dit komt niet heel 
 precies). Meng tot de bloem is opgelost. 

 2.  Voeg nu de gist toe en de rest van de 
 bloem en meng alles goed. Je merkt 
 vanzelf dat het mengen vanzelf overgaat 
 in kneden. 

 3.  Kneed voor circa 10 minuten tot je een 
 mooi glad, soepel en samenhangend deeg 
 hebt. 

 4.  Laat je deeg ½ uur tot 2 uur in zijn geheel 
 rijzen op kamertemperatuur (20°C) 

 5.  Maak na deze eerste rijs bolletjes van je 
 deeg: 220 gram deeg per bolletje. Laat de 
 bolletjes deeg daarna opnieuw rijzen. 



 Gebruik je patentbloem uit de supermarkt dan is 
 dat nog 2 tot 4 uur. Gebruik je speciale sterke 
 00-bloem voor pizza dan best nog 6 uur. 

 6.  Als de rijstijd erop zit kan je pizza’s gaan 
 maken. 

 7.  Leg het pizzadeeg op een vel bakpapier. 
 Duw het deeg plat en rek het uit tot je 
 bodem iets dunner dan een centimeter is. 
 Werk steeds naar buiten toe en bewerk 
 het deeg met je vingers. Leg het daarna 
 voorzichtig op een bakplaat 

 8.  Prik er wat gaatjes in met een 
 deegprikker. Het gaatjes prikken 
 voorkomt dat je deeg helemaal opbolt 
 tijdens het bakken. Normaal zorgen je 
 tomatensaus en ingrediënten er voor dat 
 dit niet gebeurt, maar het beleg van deze 
 pizza is gewoon niet zo zwaar. 

 9.  Besprenkel de bodem van je pizza nu met 
 olijfolie. Voeg wat zout toe en werk de 
 pizza af met wat gedroogde rozemarijn. 
 Je kan kiezen om nog iets extra toe te 
 voegen, bijvoorbeeld parmezaanse kaas 
 of mozzarella. 

 10.  Verwarm de oven tot 250° C  en bak de 
 pizza tien minuten tot de korst goudgeel 
 is. 

 Goed om te weten 
 In Italië worden pizza’s ingedeeld in “witte 
 pizza’s” (pizze bianche) en in “rode pizza’s” 
 (pizze rosse). De witte pizza’s hebben als 
 basis bijvoorbeeld mascarpone in plaats van 
 tomatensaus. 


