
Beste pizzaioLo, 

1 Verzamel alle benodigdheden: 
je ingrediënten (check!), een 
pizzasteen of bakplaat en 
pizzaschep voor de pro’s.

2
Begin met het voorverwarmen 
van je oven op de hoogste 
stand, minimaal 230ºC.
We willen de pizza er pas 
indoen als ie écht heet is. 
Als ie te langzaam bakt dan 
droogt de pizza uit en is het 
knapperig net als een droge 
cracker. De steen of bakplaat 
verwarm je mee, zo voorkom 
je dat wanneer je de pizza in 
de oven doet ook nog eerst 
de bodem moet verwarmen 
terwijl de bovenkant al bakt.

3 Verspreid de semolina (dat 
kleine bakje met meel) over je 
keukenblad, om te voorkomen 
dat de pizza blijft plakken.

4 Pak een bol en rol het deeg 
uit tot het een doorsnede van 
ongeveer 32 cm heeft, dan 
heb je de perfecte Romeinse 
pizzadikte te pakken. Het 
deeg is makkelijk uit te rekken 
en een klein beetje elastisch.

5
Laat het deeg bij gebruik van 
een houtoven of een pizza- 
steen op het werkblad liggen. 
Als je die niet hebt, bekleed 
dan een bakplaat met 
bakpapier en breng het deeg 
voorzichtig over naar de 
bakplaat.

6 Beleg het deeg met de
ingrediënten die meegebakken 
worden. Voor de saus: begin 
met een lepel saus in het 
midden en draai in een 
spiraal rond naar de buitenrand. 
Duw niet op de lepel, maar 
houd deze heel losjes tegen 
het deeg. Ingrediënten die we 
meebakken zijn: tomatensaus, 
pizzamozzarella, salami (als je 
de niet-vegetarische variant 
hebt) en artisjokken (als je wel 
de vegetarische variant hebt 
gekozen).

7 Dan is het tijd om de pizza in 
de oven te leggen. Voor hout-
oven of pizzasteen: gebruik 
een pizzaschep om de pizza 
in de oven te leggen. Voor de 
pizza op de bakplaat: zet de 
bakplaat in de oven.

8 Bak de pizza, afhankelijk van 
de oventemperatuur 10 tot 15 
minuten; het deeg moet gaar 
zijn en de randen goudbruin. 
In een houtoven duurt het 
slecht enkele minuten.

9 Beleg de pizza met de
overige ingrediënten.

10 Buon Appetito! 

Ps. Blijk je een natuurtalent te zijn en 
droom je ervan om dit elke dag te 
doen? Stuur ons een mail op
sollicitatie@depizzabakkers.nl



Beste pizzaioLo,
De Romeinse houtovenpizza is voor jou niets 
nieuws. Wat echt lekkere pizza is, dat weet 
jij wel. De afgelopen maanden was de pizza 
natuurlijk net iets anders dan je van ons bent 
gewend. Niet meer rechtstreeks uit de oven 
en dampend voorgeschoteld, maar uit een 
doos. Het is tijd om dat gevoel terugbrengen, 
dus… Vandaag is een nieuwe dag in je carrière 
als pizzaiolo, pizzabakker. De pizza die je vele 
malen bij ons at ga je nu zelf maken. We hel-
pen je op weg. Voordat we aan de slag gaan 
met het uitslaan, toppen en bakken, willen 
we wel weten welke ingrediënten we in huis 
hebben. Die kiezen we niet zomaar. 

Het deeg
In Italië is het deeg vaak het geheim van de 
pizzaiolo (pizzabakker). Dikwijls is er maar één 
persoon in een pizzeria die het recept kent. 
Wij doen er wat minder geheimzinnig over.

Ons deeg wordt minimaal 24 uur vóór gebruik 
gemaakt en bevat slechts vier ingrediënten:
Italiaans bloem, water, zout en gist. De rijpings-
tijd van minimaal 24 uur is heel belangrijk, 
want in die tijd vinden chemische processen 
plaats die ervoor zorgen dat het zetmeel wordt 
afgebroken in enkelvoudige suikers. De pizza 
wordt lekkerder en lichter verteerbaar.

Ook het meel, water, zout en gist hebben 
grote invloed op je pizza. Onze voorkeur gaat 
bijvoorbeeld uit naar zeer fijn gemalen bloem, 
van zachte tarwe. Het water, laag in calci-
um en niet te warm, is ook van belang. Het 
zout speelt een belangrijke rol bij de vorming 
van gluten. Wij gebruiken fijn zeezout. Om 
het deeg te laten rijzen, zijn er verschillende 
mogelijkheden, zoals zuurdesem, verse of 
gedroogde gist. Elk met zijn eigen kwaliteiten. 

Tomatensaus
Belangrijk is dat de tomaten dieprood (rijp 
geplukt), vol van smaak en enigszins zoet zijn. 
De tomatensaus wordt van Italiaanse tomaten
uit blik gemaakt; dat is gek genoeg veel
lekkerder dan van verse tomaten.

PizzamozzareLLa 
Over de kaas is de Associazione (de 
Napoletaanse vereniging van het pizzabak-
ken) duidelijk, dat moet buffelmozzarella zijn. 
Wij zijn eigenwijs en gebruiken liever fior di latte, 
mozzarella van koemelk. Deze is compacter 
van structuur, smelt mooier uit en wordt min-
der taai bij afkoelen. Deze fior di latte wordt 
speciaal voor ons uit Italië geïmporteerd, want 
die kun je in Nederland nergens kopen.

SaLami FinocchIona
Finocchio betekent venkel. Er zitten in deze 
salami ook knoflook en peperkorrels. Onze 
salami komt van Toscane en smaakt anijs-
achtig. We bakken deze salami graag mee 
met de pizza, omdat deze dan licht knapperig 
wordt door het bakken. Het fijne vet (ook wel 
Lardo genoemd in het Italiaans) zorgt ervoor 
dat deze niet taai wordt.

Coppa d’abruzzo 
Dit stuk is afkomstig van de nek en schouder
van het varken. Het heeft een vrij sterke 
kruidige smaak vergeleken met de prosciutto 
Gran Sasso d’Abruzzo (die ken je misschien 
wel van onze pizza prosciutto). Deze ham 
wordt ingewreven met kruiden en minimaal 6 
maanden gerijpt. Na het rijpen heeft de Coppa 
een rode kleur. Kenmerkend zijn de witte vet-
aders. De coppa voegen we altijd pas na het 
bakken toe, want dan blijft de structuur en de 
smaak het beste. 

Zowel de prosciutto als Coppa komen bij de 
Gran sasso ‘de Grote steen’ vandaan. Deze 
bergachtige regione wordt bepaald door 
veeteelt en door de lange koude winters is het 
klimaat uitermate geschikt voor het drogen en 
rijpen van vleeswaren uit de regio. 

Artisjokken 
Artisjokken zijn eigenlijk bloemknoppen en 
bestaan uit vele kleine, dikke en vlezige 
blaadjes. Voordat ze tot bloei komen, worden 
ze geoogst. Dit gebeurt slechts eenmaal per 
jaar in augustus of september. Deze veelzij-
dige groente wordt daarna gekookt, gegrild, 
geroosterd en vers opgegeten of ingeblikt.

Onze zoektocht naar de perfecte artisjok heeft 
jarenlang geduurd, maar uiteindelijk hebben 
we onze zoete, licht bittere en gegrilde
artisjokharten voor onze pizza Campagnola in 
Italië gevonden. 

Leccino oLijven
Een van de belangrijkste olijven die wordt 
gebruikt bij de productie van Italiaanse olijfolie. 
Daarnaast zijn ze ook nog eens heerlijk om te 
eten. Afkomstig uit de regio Toscane. De olijven 
zijn zwart, klein van formaat, maar groot van
smaak. Zeer herkenbaar aan een beetje 
bitterheid, de notensmaak en een zachte 
structuur.

Pesto 
Onze pesto maken we zelf, met Parmezaanse 
kaas, pijnboompitjes, basilicum, knoflook, olijf-
olie, peper en zout. Simpel, maar o zo lekker!


