
20 Pizza en Pasta 
Recepten



20 Heerlijke Pasta en Pizza Recepten.

Wat leuk dat je ook wilt genieten van alle heerlijke pasta en pizza maaltijden.

Je krijgt namelijk 20 extra verrukkelijke recepten. Dit zijn de allernieuwste recepten en uiteraard 
koolhydraatarm. 

Ik weet zeker dat je deze koolhydraatarme recepten geweldig vind.

Veel plezier ermee en geniet ervan!

Hier komen ze.

Groetjes, 
Timo





1. Pizza met pesto en champignons
Ingrediënten: Korst: 2 eieren, half kopje mayonaise, 3/4 kopje amandelmeel, 1 tl bakpoeder, 1 el gemalen psylliumpoeder, 
halve tl zout.
Topping: 2 ons champignons, 1 el groene pesto, 2 el olijfolie, half kopje crème fraîche of zure room, 3 ons geraspte kaas, 
zout & peper.

Bereidingswijze: Verwarm de oven op 175°C. Klop de eieren samen met de mayonaise. Voeg de resterende ingrediënten 
toe en meng dit goed door elkaar. Laat het 5 minuten intrekken. Verdeel het beslag met behulp van een licht geoliede 
deegroller of met een spatel op een bakplaat, bekleed met bakpapier. Het deeg mag niet dikker zijn dan 1 cm. Bak de korst 
in 10 minuten licht goudbruin. Haal de bodem uit de oven en laat het 10 minuten afkoelen. Maak de bodem los van het 
bakpapier en leg deze op een groot bord neer. Snijd de champignons in dunne plakjes en meng met olijfolie en pesto in een 
kom. Voeg naar smaak peper en zout toe en meng het goed door elkaar. Verdeel hierna een laagje zure room (of crème 
fraîche) over de korst. Hierover doe je de kaas en daarna het champignon mengsel. Plaats de pizza terug op de bakplaats 
(eveneens geplaatst op het bakpapier) en zet het terug in de oven en bak het tot 10 à 15 minuten, totdat de kaas is 
gesmolten. Zorg dat de randen niet te donker worden. Serveer de pizza samen met een heerlijke frisse salade.

Portie: 1/2 Calorieën: 1152  Koolhydraten: 7 g Eiwitten: 27 g Vetten: 11 g





2. Pasta bolognese
Ingrediënten: 400 gram courgette, 200 gram rundergehakt, 200 gram tomatenblokjes uit blik, 100 gram ui, 1 handvol verse 
basilicum, 1 takje oregano (of 1 el gedroogd), 2 tenen knoflook, 1 limoen, 2 el olijfolie, peper en zout naar smaak.

Bereidingswijze: Gebruik een spiraalsnijder om slierten van de courgette te draaien, of pak het bakje met kant-en-klare 
courgetti. Doe de courgette in een flinke kom. Snijd de knoflook fijn en voeg deze, samen met de olijfolie, toe aan de schaal 
met courgette. Halveer de limoen en pers deze boven de schaal uit. Voeg er als laatste wat peper en zout aan toe en roer 
alles goed door elkaar. Versnipper de ui in en bak deze in een pan totdat het glazig begint te worden. Voeg het gehakt 
hieraan toe en bak mee totdat het gehakt een lichtbruine kleur heeft gekregen. Schenk de tomatenblokjes bij het gehakt en 
de ui en roer goed door elkaar. Snijd de kruiden fijn, voeg ze toe aan de saus en breng de saus in z’n geheel aan de kook 
op middelhoog vuur. Laat de saus daarna sudderen totdat het ingedikt is naar smaak. Dit kan zo’n 10 minuten duren. Giet 
de courgette af en verdeel over twee borden. Voeg hieraan de saus toe en maak het af met wat eventuele extra kruiden om 
te garneren. Geniet van je courgetti met gehakt! Optioneel: besprenkel de maaltijd met wat geraspte Parmezaanse kaas.

Portie: 1/2 Calorieën: 560  Koolhydraten: 17 g Eiwitten: 21 g Vetten: 16 g





3. Pasta met gehakt
Ingrediënten: 300 g rundergehakt, Parrano snippers (zakje), 1/2 tl Italiaanse kruiden, 1 teentje knoflook, 400 g 
tomatenblokjes, 1/2 bouillonblokje, 50 g rucola, 1 laurierblad, 125 ml water, 1/2 ui, 1 el tomatenpuree, 400 g courgette 
spaghetti.

Bereidingswijze: Voeg 1 el olijfolie toe in een koekenpan en bak hierin het gehakt. Voeg er een geperst knoflook teentje 
aan toe met een 1/2 tl Italiaanse kruiden. In een andere pan voeg je opnieuw 1 el olijfolie toe en bak je de ui goudkleurig. 
Bak de tomatenpuree kort mee en voeg dan de tomatenblokjes, water, laurierblad en bouillonblokje toe. Breng het geheel 
aan de kook en laat 20 minuten sudderen op laag vuur. Na 20 minuten sudderen voeg je het gehakt toe. In een wokpan bak 
je de courgette spaghetti 2 minuten. Pak een diep bord en schep 1 portie zowel uit de wokpan als de pan met de 
tomaten/gehakt saus. Tot slot voeg je er Parrano snippers en rucola aan toe. Klaar is je courgetti met gehakt! Eet smakelijk.

Portie: 1/2 Calorieën: 320  Koolhydraten: 11 g Eiwitten: 29 g Vetten: 21 g





4. Pizza plain
Ingrediënten: een halve bloemkool, 1 ei, 50 gram Parmezaanse kaas, 1 teentje knoflook, snufje chilipoeder, 1 theelepel 
oregano.

Bereidingswijze: Verwarm de oven alvast voor op 200 graden. Ondertussen rasp je de bloemkool fijn in een 
keukenmachine of met de hand. Doe nu de bloemkool in een hittebestendige kom en plaats deze 4 minuten in magnetron. 
Zodra de 4 minuten om zijn laat je de bloemkool goed afkoelen. De bloemkool doe je vervolgens in een schone theedoek 
en wring deze goed uit. Wring totdat al het vocht uit de bloemkool is. Pers nu de knoflook over de bloemkool uit en ook doe 
je de overige ingrediënten erbij. Bedek de bakplaat met een vel bakpapier en maak hier de bodem op. De bodem doe je 15 
minuten in de oven. Zodra de 15 minuten om zijn kun je de koolhydraatarme pizzabodem versieren met wat jij lekker vindt. 
Plaats daarna de pizzabodem voor 10 minuten opnieuw in de oven en klaar is je heerlijke eigengemaakte koolhydraatarme 
pizza!

Portie: 1/1 Calorieën: 275  Koolhydraten: 5 g Eiwitten: 24 g Vetten: 17 g





5. Groente pizza
Ingrediënten: Een halve bloemkool, 1 Ei, 1 Teentje knoflook, 50 gram Parmezaanse kaas, 10 schijfjes courgette, 4 stukjes 
tomaat, 1 fijngesneden rode paprika.

Bereidingswijze: rasp de bloemkool fijn en doe deze in een kom. Zet de kom met bloemkool daarna voor 4 minuten in de 
magnetron. Laat de bloemkool daarna afkoelen. Verwarm de oven voor op 200 graden. Zodra de bloemkool is afgekoeld 
doe je deze in schone een theedoek. Wring de theedoek goed uit zodat er geen vocht meer over is. Neem het 
knoflookteentje en pers deze uit over de bloemkool. Doe ook het ei en de oregano erbij. Pak de bakplaat met een vel 
bakpapier. Maak hier de bodem op van de pizza. Doe de bodem van de pizza voor 15 minuten in de oven. Haal de 
pizzabodem daarna uit de oven en doe de courgette, tomaat en rode paprika erop. Zodra je dat gedaan hebt doe je de 
pizza nog eens 7 – 10 minuten terug in de oven. Eet smakelijk!

Portie: 1/1 Calorieën: 310 Koolhydraten: 6 g Eiwitten: 27 g Vetten: 13 g





6. Pizza met tonijn
Ingrediënten: Een halve bloemkool, 1 Ei, 1 Teentje knoflook, 50 gram Parmezaanse kaas, 1 blikje tonijn, 8 zwarte olijven 
door de helft gesneden, 1 rode ui in ringen gesneden.

Bereidingswijze: rasp de bloemkool fijn en doe deze in een kom. Zet de kom met bloemkool daarna voor 4 minuten in de 
magnetron. Laat de bloemkool daarna afkoelen. Verwarm de oven voor op 200 graden. Zodra de bloemkool is afgekoeld 
doe je deze in schone een theedoek. Wring de theedoek goed uit zodat er geen vocht meer over is. Neem het 
knoflookteentje en pers deze uit over de bloemkool. Doe ook het ei en de oregano erbij. Pak de bakplaat met een vel 
bakpapier. Maak hier de bodem op van de pizza. Doe de bodem van de pizza voor 15 minuten in de oven. Haal de 
pizzabodem daarna uit de oven en de tonijn, zwarte olijven en rode ui op de pizza. Zodra je dat gedaan hebt doe je de 
pizza nog eens 7 – 10 minuten terug in de oven. Eet smakelijk!

Portie: 1/1 Calorieën: 290  Koolhydraten: 7 g Eiwitten: 28 g Vetten: 21 g





7. Pizza met gerookte kip
Ingrediënten: Een halve bloemkool, 1 Ei, 1 Teentje knoflook, 1 klein blikje tomatensaus, 50 gram Parmezaanse kaas, 
plakjes gerookte kip (vleeswaren), 3 champignons in plakjes gesneden.

Bereidingswijze: rasp de bloemkool fijn en doe deze in een kom. Zet de kom met bloemkool daarna voor 4 minuten in de 
magnetron. Laat de bloemkool daarna afkoelen. Verwarm de oven voor op 200 graden. Zodra de bloemkool is afgekoeld 
doe je deze in schone een theedoek. Wring de theedoek goed uit zodat er geen vocht meer over is. Neem het 
knoflookteentje en pers deze uit over de bloemkool. Doe ook het ei en de oregano erbij. Pak de bakplaat met een vel 
bakpapier. Maak hier de bodem op van de pizza. Doe de bodem van de pizza voor 15 minuten in de oven. Haal de 
pizzabodem daarna uit de oven, verdeel de tomatensaus en doe de gerookte kip met champignons op de pizza. Zodra je 
dat gedaan hebt doe je de pizza nog eens 7 – 10 minuten terug in de oven. Eet smakelijk!

Portie: 1/1 Calorieën: 300 Koolhydraten: 6 Eiwitten: 25 g Vetten: 32 g





8. Pizza met salami
Ingrediënten: Een halve bloemkool, 1 Ei, 1 Teentje knoflook, 1 blikje tomatensaus, 50 gram Parmezaanse kaas, 5 schijfjes 
salami, bosui in stukjes, plakjes 30+ kaas.

Bereidingswijze: rasp de bloemkool fijn en doe deze in een kom. Zet de kom met bloemkool daarna voor 4 minuten in de 
magnetron. Laat de bloemkool daarna afkoelen. Verwarm de oven voor op 200 graden. Zodra de bloemkool is afgekoeld 
doe je deze in schone een theedoek. Wring de theedoek goed uit zodat er geen vocht meer over is. Neem het 
knoflookteentje en pers deze uit over de bloemkool. Doe ook het ei en de oregano erbij. Pak de bakplaat met een vel 
bakpapier. Maak hier de bodem op van de pizza. Doe de bodem van de pizza voor 15 minuten in de oven. Haal de 
pizzabodem daarna uit de oven, verdeel de tomatensaus en doe de salami, bosui en kaas op de pizza. Zodra je dat gedaan 
hebt doe je de pizza nog eens 7 – 10 minuten terug in de oven. Eet smakelijk!

Portie: 1/1 Calorieën: 290 Koolhydraten: 7 Eiwitten: 22 g Vetten: 35 g





9. Pizza met ham
Ingrediënten: Een halve bloemkool, 1 Ei, 1 Teentje knoflook, 50 gram Parmezaanse kaas, 1 blikje tomatensaus, 100 gram 
hamblokje, 5 zwarte olijfjes.

Bereidingswijze: rasp de bloemkool fijn en doe deze in een kom. Zet de kom met bloemkool daarna voor 4 minuten in de 
magnetron. Laat de bloemkool daarna afkoelen. Verwarm de oven voor op 200 graden. Zodra de bloemkool is afgekoeld 
doe je deze in schone een theedoek. Wring de theedoek goed uit zodat er geen vocht meer over is. Neem het 
knoflookteentje en pers deze uit over de bloemkool. Doe ook het ei en de oregano erbij. Pak de bakplaat met een vel 
bakpapier. Maak hier de bodem op van de pizza. Doe de bodem van de pizza voor 15 minuten in de oven. Haal de 
pizzabodem daarna uit de oven, verdeel de tomatensaus en doe de ham en olijfjes erop. Zodra je dat gedaan hebt doe je 
de pizza nog eens 7 – 10 minuten terug in de oven. Eet smakelijk!

Portie: 1/1 Calorieën: 226 Koolhydraten: 5 Eiwitten: 21 g Vetten: 20 g





10. Pasta met tomaatjes en pijnboompitjes
Ingrediënten: 400 gram courgette, 4 kleine tomaatjes, pijnboompitjes, 1 handvol verse basilicum, 2 tenen knoflook, 1 
limoen, 2 el olijfolie, peper en zout naar smaak.

Bereidingswijze: Gebruik een spiraalsnijder om slierten van de courgette te draaien, of pak het bakje met kant-en-klare 
courgetti. Doe de courgette in een flinke kom. Snijd de knoflook fijn en voeg deze, samen met de olijfolie, toe aan de schaal 
met courgette. Halveer de limoen en pers deze boven de schaal uit. Voeg er als laatste wat peper en zout aan toe en roer 
alles goed door elkaar. Doe nu de tomaatjes en pijnboompitjes erbij. Server met basilicum en geniet ervan.

Portie: 1/1 Calorieën: 425 Koolhydraten: 4 Eiwitten: 30 g Vetten: 32 g





11. Pasta met garnaal
Ingrediënten: 400 gram courgette, 1 zakje kant en klare garnalen, 1 handvol verse basilicum, 2 tenen knoflook, 1 limoen, 2 
el olijfolie, peper en zout naar smaak.

Bereidingswijze: Gebruik een spiraalsnijder om slierten van de courgette te draaien, of pak het bakje met kant-en-klare 
courgetti. Doe de courgette in een flinke kom. Snijd de knoflook fijn en voeg deze, samen met de olijfolie, toe aan de schaal 
met courgette. Halveer de limoen en pers deze boven de schaal uit. Bak de garnalen even warm in de pan (hoeft niet) en 
voeg toe aan de pasta. Voeg er als laatste wat peper en zout aan toe en roer alles goed door elkaar. Server met basilicum 
en geniet ervan.

Portie: 1/1 Calorieën: 320 Koolhydraten: 8 Eiwitten: 29 g Vetten: 21 g





12. Pasta met tomatenmix
Ingrediënten: 400 gram courgette, oranje en rode tomaatjes, 1 handvol verse basilicum, 2 tenen knoflook, 1 limoen, 2 el 
olijfolie, peper en zout naar smaak.

Bereidingswijze: Gebruik een spiraalsnijder om slierten van de courgette te draaien, of pak het bakje met kant-en-klare 
courgetti. Doe de courgette in een flinke kom. Snijd de knoflook fijn en voeg deze, samen met de olijfolie, toe aan de schaal 
met courgette. Halveer de limoen en pers deze boven de schaal uit. Doe de tomaatjes door de helft en voeg toe aan de 
pasta. Voeg er als laatste wat peper en zout aan toe en roer alles goed door elkaar. Server met basilicum en geniet ervan.

Portie: 1/1 Calorieën: 280 Koolhydraten: 8 Eiwitten: 15 g Vetten: 13 g





13. Pasta met boontjes
Ingrediënten: 400 gram courgette, tuinboontjes, sojabonen, 1 handvol verse basilicum, 2 tenen knoflook, 1 limoen, 2 el 
olijfolie, peper en zout naar smaak.

Bereidingswijze: Gebruik een spiraalsnijder om slierten van de courgette te draaien, of pak het bakje met kant-en-klare 
courgetti. Doe de courgette in een flinke kom. Snijd de knoflook fijn en voeg deze, samen met de olijfolie, toe aan de schaal 
met courgette. Halveer de limoen en pers deze boven de schaal uit. Doe de tuinboontjes en sojabonen erin. Voeg er als 
laatste wat peper en zout aan toe en roer alles goed door elkaar. Server met basilicum en geniet ervan.

Portie: 1/1 Calorieën: 259 Koolhydraten: 4 Eiwitten: 18 g Vetten: 11 g





14. Pizza met artisjok
Ingrediënten: Een halve bloemkool, 1 Ei, 1 Teentje knoflook, 50 gram Parmezaanse kaas, 1 blikje tomatensaus, 1 blikje 
artisjok, zwarte olijfjes.

Bereidingswijze: rasp de bloemkool fijn en doe deze in een kom. Zet de kom met bloemkool daarna voor 4 minuten in de 
magnetron. Laat de bloemkool daarna afkoelen. Verwarm de oven voor op 200 graden. Zodra de bloemkool is afgekoeld 
doe je deze in schone een theedoek. Wring de theedoek goed uit zodat er geen vocht meer over is. Neem het 
knoflookteentje en pers deze uit over de bloemkool. Doe ook het ei en de oregano erbij. Pak de bakplaat met een vel 
bakpapier. Maak hier de bodem op van de pizza. Doe de bodem van de pizza voor 15 minuten in de oven. Haal de 
pizzabodem daarna uit de oven, verdeel de tomatensaus en doe de artisjok en olijfjes erop. Zodra je dat gedaan hebt doe 
je de pizza nog eens 7 – 10 minuten terug in de oven. Eet smakelijk!

Portie: 1/1 Calorieën: 230 Koolhydraten: 5 Eiwitten: 13 g Vetten: 24 g





15. Pizza met gehakt
Ingrediënten: Een halve bloemkool, 1 Ei, 1 Teentje knoflook, 50 gram Parmezaanse kaas, 1 blikje tomatensaus, 100 gram 
gehakt, rode paprika (stukjes gesneden), peperoni pepers.

Bereidingswijze: rasp de bloemkool fijn en doe deze in een kom. Zet de kom met bloemkool daarna voor 4 minuten in de 
magnetron. Laat de bloemkool daarna afkoelen. Verwarm de oven voor op 200 graden. Zodra de bloemkool is afgekoeld 
doe je deze in schone een theedoek. Wring de theedoek goed uit zodat er geen vocht meer over is. Neem het 
knoflookteentje en pers deze uit over de bloemkool. Doe ook het ei en de oregano erbij. Pak de bakplaat met een vel 
bakpapier. Maak hier de bodem op van de pizza. Doe de bodem van de pizza voor 15 minuten in de oven. Haal de 
pizzabodem daarna uit de oven, verdeel de tomatensaus en de gehakt, rode paprika en peperoni erop. Zodra je dat gedaan 
hebt doe je de pizza nog eens 7 – 10 minuten terug in de oven. Eet smakelijk!

Portie: 1/1 Calorieën: 331 Koolhydraten: 7 Eiwitten: 28 g Vetten: 31 g





16. Pizza ovenschotel
Ingrediënten: Een halve bloemkool, 1 Ei, 1 Teentje knoflook, 50 gram Parmezaanse kaas, 1 blikje tomatensaus, 7 
champignons in plakjes gesneden, plakjes 30+ kaas.

Bereidingswijze: rasp de bloemkool fijn en doe deze in een kom. Zet de kom met bloemkool daarna voor 4 minuten in de 
magnetron. Laat de bloemkool daarna afkoelen. Verwarm de oven voor op 200 graden. Zodra de bloemkool is afgekoeld 
doe je deze in schone een theedoek. Wring de theedoek goed uit zodat er geen vocht meer over is. Neem het 
knoflookteentje en pers deze uit over de bloemkool. Doe ook het ei en de oregano erbij. Pak de bakplaat met een vel 
bakpapier. Maak hier de bodem op van de pizza. Doe de bodem van de pizza voor 15 minuten in de oven. Haal de 
pizzabodem daarna uit de oven, verdeel de tomatensaus en doe de champignons en kaas op de pizza. Zodra je dat 
gedaan hebt doe je de pizza nog eens 7 – 10 minuten terug in de oven. Eet smakelijk!

Portie: 1/1 Calorieën: 238 Koolhydraten: 5 Eiwitten: 19 g Vetten: 19 g





17. Pizza met paprika
Ingrediënten: Een halve bloemkool, 1 Ei, 1 Teentje knoflook, 50 gram Parmezaanse kaas, 1 blikje tomatensaus, 1 rode 
paprika in ringen, groene paprika in ringen, 1 ui in ringen.

Bereidingswijze: rasp de bloemkool fijn en doe deze in een kom. Zet de kom met bloemkool daarna voor 4 minuten in de 
magnetron. Laat de bloemkool daarna afkoelen. Verwarm de oven voor op 200 graden. Zodra de bloemkool is afgekoeld 
doe je deze in schone een theedoek. Wring de theedoek goed uit zodat er geen vocht meer over is. Neem het 
knoflookteentje en pers deze uit over de bloemkool. Doe ook het ei en de oregano erbij. Pak de bakplaat met een vel 
bakpapier. Maak hier de bodem op van de pizza. Doe de bodem van de pizza voor 15 minuten in de oven. Haal de 
pizzabodem daarna uit de oven, verdeel de tomatensaus en doe de paprika’s en uien op de pizza. Zodra je dat gedaan 
hebt doe je de pizza nog eens 7 – 10 minuten terug in de oven. Eet smakelijk!

Portie: 1/1 Calorieën: 219 Koolhydraten: 6 Eiwitten: 17 g Vetten: 14 g





18. Pizza döner
Ingrediënten: Een halve bloemkool, 1 Ei, 1 Teentje knoflook, 50 gram Parmezaanse kaas, 1 blikje tomatensaus, 1 rode 
paprika in stukjes, 1 rode paprika in stukjes, 100 gram döner.

Bereidingswijze: rasp de bloemkool fijn en doe deze in een kom. Zet de kom met bloemkool daarna voor 4 minuten in de 
magnetron. Laat de bloemkool daarna afkoelen. Verwarm de oven voor op 200 graden. Zodra de bloemkool is afgekoeld 
doe je deze in schone een theedoek. Wring de theedoek goed uit zodat er geen vocht meer over is. Neem het 
knoflookteentje en pers deze uit over de bloemkool. Doe ook het ei en de oregano erbij. Pak de bakplaat met een vel 
bakpapier. Maak hier de bodem op van de pizza. Doe de bodem van de pizza voor 15 minuten in de oven. Haal de 
pizzabodem daarna uit de oven, verdeel de tomatensaus en doe de rode ui, paprika en döner op de pizza. Zodra je dat 
gedaan hebt doe je de pizza nog eens 7 – 10 minuten terug in de oven. Eet smakelijk!

Portie: 1/1 Calorieën: 346 Koolhydraten: 8 Eiwitten: 30 g Vetten: 35 g





19. Pizza met zalm
Ingrediënten: Een halve bloemkool, 1 Ei, 1 Teentje knoflook, 50 gram Parmezaanse kaas, 1 blikje tomatensaus, takjes 
dille, 100 gram zalm, plakjes 30 + kaas.

Bereidingswijze: rasp de bloemkool fijn en doe deze in een kom. Zet de kom met bloemkool daarna voor 4 minuten in de 
magnetron. Laat de bloemkool daarna afkoelen. Verwarm de oven voor op 200 graden. Zodra de bloemkool is afgekoeld 
doe je deze in schone een theedoek. Wring de theedoek goed uit zodat er geen vocht meer over is. Neem het 
knoflookteentje en pers deze uit over de bloemkool. Doe ook het ei en de oregano erbij. Pak de bakplaat met een vel 
bakpapier. Maak hier de bodem op van de pizza. Doe de bodem van de pizza voor 15 minuten in de oven. Haal de 
pizzabodem daarna uit de oven, verdeel de tomatensaus en doe de zalm, takjes dille en kaas op de pizza. Zodra je dat 
gedaan hebt doe je de pizza nog eens 7 – 10 minuten terug in de oven. Eet smakelijk!

Portie: 1/1 Calorieën: 285 Koolhydraten: 8 Eiwitten: 31 g Vetten: 39 g





20. Pizza met chorizo
Ingrediënten: Een halve bloemkool, 1 Ei, 1 Teentje knoflook, 50 gram Parmezaanse kaas, 1 blikje tomatensaus, 100 gram 
chorizo in stukjes, tomaatjes en plakjes 30 + kaas.

Bereidingswijze: rasp de bloemkool fijn en doe deze in een kom. Zet de kom met bloemkool daarna voor 4 minuten in de 
magnetron. Laat de bloemkool daarna afkoelen. Verwarm de oven voor op 200 graden. Zodra de bloemkool is afgekoeld 
doe je deze in schone een theedoek. Wring de theedoek goed uit zodat er geen vocht meer over is. Neem het 
knoflookteentje en pers deze uit over de bloemkool. Doe ook het ei en de oregano erbij. Pak de bakplaat met een vel 
bakpapier. Maak hier de bodem op van de pizza. Doe de bodem van de pizza voor 15 minuten in de oven. Haal de 
pizzabodem daarna uit de oven, verdeel de tomatensaus en doe de chorizo, tomaatjes en kaas op de pizza. Zodra je dat 
gedaan hebt doe je de pizza nog eens 7 – 10 minuten terug in de oven. Eet smakelijk!

Portie: 1/1 Calorieën: 301 Koolhydraten: 9 Eiwitten: 26 g Vetten: 39 g


