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Pizza met groene asperges en parmaham 
 

Hoofdgerecht maakt 2 pizza’s 

 
Met deze heerlijke pizza met asperges wordt het spontaan lente. 

 

Voorbereiding: 25 minuten  

Bereidingstijd: 12 minuten 

 

DIT HEB JE NODIG 

 Deeg voor 2 pizza’s  

 350 gr groene asperges 

 200 gr tomatensaus met kruiden 

 8 plakken parmaham 

 verse basilicum 

 Handje Parmezaanse kaas 

 

Verwarm de oven voor op 230° C. 

 

ZO MAAK JE HET 

Maak het deeg volgens de verpakking of het recept.  

Snijd de laatste 2 a 3 cm van de asperges en kook ze vervolgens 3 minuten in een pan 

met water en spoel vervolgens af moet koud water.  

Dep ze droog.  

Rol het pizza deeg uit en vouw de randen iets omhoog.  

Het is het makkelijkste om een rechthoekige pizza te maken maar rond kan natuurlijk 

ook. 

Besmeer de pizza met tomatensaus.  

Leg de asperges erop en bestrooi met een beetje Parmezaanse kaas.  

Bak de pizza ca 10 tot 12 minuten in de oven.  

Voeg daarna de plakken parmaham en wat verse basilicum toe. 

 

Basisrecept pizzadeeg op pagina 2 
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Basisrecept pizzadeeg 

 
Met dit simpele basisrecept maak je snel en makkelijk je eigen pizzadeeg. Want eerlijk 

gezegd is dat een stuk lekkerder dan een kant en klare bodem. Je hebt maar een paar 

ingrediënten nodig en terwijl het deeg 45 min staat te rijzen kun je alvast aan de slag 

met de topping. 

 

TIP 1: Maak een grote hoeveelheid pizzadeeg en verdeel dit in porties voor 1 bodem. 

Doe de deegballen in een goed afgesloten zak of bak en bewaar deze in de vriezer. Als je 

weer pizza wil maken laat je het deeg ongeveer 2 uur op kamertemperatuur ontdooien. 

  

TIP 2: De oven moet goed heet zijn, bak de pizza bij voorkeur op een temperatuur van 

230 á 240 graden. Zo wordt de bodem lekker krokant. 

  

TIP 3: Er zijn speciale pizza bakplaten verkrijgbaar met gaatjes in de bodem waardoor je 

bodem ook van onderen krokant gebakken wordt. 

 

DIT HEB JE NODIG 

 150 ml lauw water 

 ½ zakje instant gist (3,5 gr) 

 ½ theelepel suiker 

 250 gr bloem 

 ½ theelepel zout 

 2 á 3 eetlepels olijfolie 

 

ZO MAAK JE HET 

Roer de gist en de suiker door 50 ml van het lauwe water.  

Roer de bloem en het zout door elkaar in een kom en maak een kuiltje in het midden. 

Giet het gist mengsel erin en roer door de bloem.  

Giet daarna de rest van het water en de olijfolie erbij.  

Kneed het deeg goed met je handen door elkaar tot het niet meer plakt en elastisch 

begint te worden.  

Maak een bal van het deeg en doe deze terug in de kom en dek af met een iets vochtige 

schone theedoek en laat 45 min rijzen op een warme plek in het huis. 

Verwarm de oven op 240 graden.  

Als het deeg gerezen is neem je de bal uit de kom en verdeel je deze in 2 gelijke ballen. 

Bebloem een werkoppervlak en rol een deegbal uit tot ongeveer 4 mm dikte en leg op 

een bakplaat met bakpapier.  

Bestrijk de bovenzijde van de pizza met een dun laagje olijfolie.  

Laat de rand vrij en duw deze een beetje omhoog zodat de saus en topping er niet af kan 

lopen of vallen. 

Bak de pizza ongeveer 10 tot 15 minuten knapperig in de oven. 


