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Pizza in keto style

Keto en Zo, aangepast van ’Fat head pizza’ van Tom Naughton

Benodigdheden:
Voor de bodem:
170 g geraspte jonge kaas (Mozzarella, Gouda, Edammer)
85 g amandelmeel of 4 el kokosmeel
2 el roomkaas
1 ei
Keltisch zeezout, naar smaak
1 tl gedroogde kruiden, zoals rozemarijn, knoflookpoeder, ui-
poeder, chili, basilicum, taco kruiden, peterselie of bieslook,
etc
Vulling naar keuze:
Voor de saus:
gezeefde tomaten
Italiaanse kruiden
Vlees of vis, bijv.:
rul gebakken gehakt, stukjes gebraden kip
ham, salami, gebakken bacon of ontbijtspek
tonijn, zalm
Groenten, bijv.:
ui, paprika, champignons, wortel, courgette, (cherry) toma-
ten
Verder:
kaas (mozzarella, Parmezaanse kaas, jonge kaas, feta)
olijven, rucolasla, verse basilicum

Bereiden: Bereid de vulling naar keuze. Bak rauw vlees en indien gewenst ook de groenten
tot ze (beet)gaar zijn, want de pizza wordt maar kort met vulling gebakken.

Meng dan de geraspte kaas en het amandelmeel in een magnetron-bestendige schaal. Voeg de
roomkaas toe en en verwarm 1 minuut in de magnetron op de hoogste stand. Roer het goed
door en verwarm nog 1 minuut.

Kluts ondertussen het ei met het zout en de kruiden. Roer dit goed door het kaasmengsel
totdat er een stevig deeg ontstaat. Leg de bol deeg tussen twee vellen bakpapier en rol het
uit tot een ronde pizzabodem. Als het deeg hard wordt kun je het 10-20 seconden in de
magnetron opwarmen om zacht te worden. Let op: niet te lang anders wordt het ei gekookt!

Verwarm de oven voor op 200-220◦C. Haal het bovenste vel bakpapier weg, prik met een vork
wat gaatjes in de pizzabodem. Bak de bodem ongeveer 10-12 minuten. Draai de bodem om
als hij bruin begint te kleuren en bak nog 5-10 minuten. Voel even of de bodem stevig is en
bak hem anders nog wat langer.

Haal hem vervolgens uit de oven en beleg met de toppings die je lekker vindt. Bak de bodem
met toppings nog 5 minuten.

• Low carb
Voor ±6 stukken pizza
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