
 
 

Pizza met aardappel, groene asperges en 
rozemarijn  
Hoofdgerecht 2 personen 

 
Hoewel de meeste pizza's met tomaten worden gemaakt, bevatten de eerste  
echte pizza's (die volgens de gegevens uit het jaar 1000 dateren) dit ingrediënt  
niet omdat tomaten in die periode nog niet uit Amerika waren gekomen.  
Dit is een recept zonder tomaat, maar wel met aardappel, rozemarijn en asperges;  
de seizoensgroenten van dit moment. Om dit recept te maken starten we twee 
en een halve dag van tevoren met het bereiden van de basis van de pizza. 

 60 uur + 35 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 250 g pizzabloem (sterke bloem) + een vuist om het deeg in de schaal te verdelen   
▪ ½ zakje droge bakkersgist  
▪ 190 g warm water 
▪ 1 bosje dikke groene asperges 
▪ 1 grote aardappel  
▪ 2 bosjes verse rozemarijn 
▪ 1 bosje basilicum  
▪ zout 
 

Materiaal: Mandoline 
 

ZO MAAK JE HET: 
Voor de bodem:  
1. Meng de bloem, de gist en het water tot een homogene massa.  
2. Doe het mengsel in een grote kom, bedek het en laat het twaalf uur lang rijzen op het aanrecht.  
3. Als het warm is dan zet we het in koelkast. 
4. Na deze twaalf uur zetten we het deeg twee dagen lang in de koelkast.  
5. Het mengsel zal zich langzaam blijven ontwikkelen wanneer het koud is. 
6. Haal het mengsel uit de koelkast.  
7. Maak er een bal van en laat het nogmaals 20 minuten staan. 
Voor de rest van de ingrediënten: 
1. Verwarm de oven voor op 220ºC. 
2. Was de aardappel en snijd deze met schil in zeer dunne plakjes (met mandoline).  
3. Doe er peper en zout op en laat het staan. 
4. Was de asperges.  
5. Snijd de vezelige onderkant en de punten af en haal met behulp van een aardappelschiller dunne velletjes 

van de stengel en leg deze in een bak met koud water. 
6. Spreid nu het deeg uit met behulp van uw vingers of handpalmen en spreid het uit naar de randen zodat 

deze iets dikker worden. 
7. Leg de aardappelschijfjes erop en bestrooi ze met gehakte rozemarijn.  
8. Zet dit 10 minuten in de oven. 
9. Nu halen we het uit de oven en leggen we de uitgelekte en gedroogde aspergepunten en -laagjes op de 

aardappel. 
10. Strooi wat gehakte rozemarijn eroverheen. 
11. Voeg een scheutje olijfolie toe, voeg takjes rozemarijn toe en bak de bodem gedurende 20 - 25 minuten.  
 


