
VEGA PIZZA MET SPINAZIESAUS  
EN PADDENSTOELEN

voor 1 pizza van ong. 24 cm

VEGA IS MEGA. DAT PROEF JE ALS JE DEZE COMBI VAN EEN 

GOEDE, GEZONDE SAUS MET SMAAKVOLLE BOSPADDENSTOE-

LEN OP HET DEEG VINDT. DE GEHAKTE NOOTJES MAKEN 'T 

HELEMAAL AF.

• 1 portie JAN bolletje pizzadeeg 

• 100 g bevroren spinazie, ontdooid

• 100 g (½ bakje) gemengde paddenstoelen

• 4 eetlepels olijfolie

• 1 theelepel gedroogde oregano

• 1 teen knoflook

• 15 g (ca. 2 eetlepels) hazelnoten, grof gehakt

• ½ bosui, gesnipperd 

• Verder heb je nog een vel bakpapier nodig.

INGREDIENTEN

1. Verwarm de oven voor op 220 tot 250 0C. 

2. Stretch op een met bloem bestoven aanrecht 

het bolletje deeg tot een platte, ronde vorm van 

circa 24 cm doorsnee.

3. Bestrijk het deeg met de JAN pizzasaus. 

4. Schep de spinazie in een zeef en druk met de 

bolle kant van een lepel het vocht uit de spina-

zie en roer de spinazie door de tomatensaus. 

5. Snij de paddenstoelen in plakjes, die ze in een 

kom en schep ze om met de helft van de olijfolie 

en gedroogde oregano. 

6. Pers de teen knoflook uit boven de kom en schep 

het er doorheen. 

7. Bestrijk de pizza met de spinaziesaus en schep 

de paddenstoelen erop. 

8. Bestrooi de pizza met grof gehakte hazelno-

ten, sprenkel met de rest van de olie erover en 

schuif het rooster onderin de oven. 

9. Bak je pizza in 12-15 minuten knapperig en 

bruin. 
10. Strooi ten slotte de stukjes bosui er overheen.

BEREIDING
JE VINDT 'T IN 

HET KOELVAK

KIJK HIER HOE JE HET 

PIZZADEEG 'STRETCHT' !

mario is niet 
meer nodig...

TIP:deze pizza kun je ook heel mak-kelijk met een pizzasteen op de barbecue bereiden. Steek dan voor je begint de BBQ aan en verwarm de pizzasteen. Als je de pizza hebt belegd, leg je deze samen met een bakpapier op de pizzas-teen. Bak je pizza in ca. 10-15 minuten bruin en knapperig. 

SMAKELIJK!


