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PIZZA  
MET  
PEPPE 

Het geheim van een goeie pizza bestaat uit een 
bodem met perfecte korst, de juiste hoeveelheid 
lekkere tomatencoulis en de inventiviteit van de 
pizzaiolo, die met de juiste producten een lekkere 
topping weet te maken. Peppe Giacomazza van 
restaurant La Botte werkte vijf verrassende pizza’s uit. 

Recepten Giuseppe Giacomazza Foto’s Jeroen Hanselaer

Pizza

Voor 1 pizza 
(Peppe’s deegrecept

 via Njam!)

200 g 00-bloem
100 ml water

18 g verse gist
2 eetl olijfolie
1 koffiel zout

1 snuifje suiker

1 Strooi de bloem uit op je werkblad en maak in het mid-
den een kuiltje. Meng de olijfolie, het zout en de suiker 
erdoor. Los de verse gist op in het water en giet het 
gistmengsel bij het bloem.

2 Kneed het mengsel met de hand tot een homogeen en 
glad deeg. Rol het deeg tot een bol, dek af met een 
schone keukenhanddoek en laat minstens 90 minuten 
rijzen op een warme plaats of een nacht in de koelkast, 
onder vershoudfolie.

3 Rol net voor het bakken het deeg uit en duw het met de 
vingertoppen plat tot de gewenste dikte. Begin in het 
midden en werk naar de randen toe, terwijl je de pizza 
ondertussen ronddraait. 

4 Beleg elke pizza met de ingrediënten en bak af in de 
oven. Hoe lang een pizza moet bakken, hangt af van de 
warmte van je oven. Maar het is makkelijk te zien wan-
neer je pizza klaar is, eens de korst begint te bruinen en 
de ingrediënten smelten. Hou je pizza dus regelmatig 
in het oog. Let op, bij enkele van deze pizza’s moeten 
sommige ingrediënten pas na het bakken toegevoegd 
worden.

Pizza con datterini 
rossi pelati e 
burrata

1 volledige bol burrata 
(+/- 125 gr), grof in slierten getrokken
150 g rucola 
4 eetl gepelde tomaten, (rode) Datterini 
Pelati van Elvea Selezione Del Maestro 

Let op: dresseer de burrata en rucola 
koud op de gebakken pizza
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PIZZA MET PEPPE

Pizza con datterini gialli 
e robiola
3 eetl gepelde gele tomaten, Datterini Pelati van 
Elvea Selezione Del Maestro
250 g robiola-kaas

Pizza con salamino
e carciofi

1 kuipje tomatenconcentraat met paprika 
‘Pomo e Peperoni’ van Elvea
10 schijfjes salami cacciatore
2 opgelegde artisjokken, versneden
200 g mozzarella
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PIZZA MET PEPPE

Pizza al tonno fresco
200 g verse tonijn, fijngesneden
1/2 rode ajuin, fijngesneden
150 g tomatenbasis voor pizza, Pizza a Casa van Elvea
200 g mozzarella

Pizza con porcini e scamorza affumicata
150 g porcini, gesneden (of een andere paddenstoel)
100 g scamorza affumicata
Enkele blaadjes krokante salie
3 eeyl tomatenpassata, Passata di Datterini 100% Toscano van Elvea Selezione del Maestro
150 g lardo, geraspt

Let op: rasp de lardo koud op de gebakken pizza


