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Pizza op de Monolith barbecue1 
 

 
Voor: 4 personen 
 
Ingrediënten: 
 
400 g tarwebloem 
25 g verse gist of 1 zakje droge gist 
2,5 dl lauw water 
1 koffielepel zout 
Tomatensaus  
Pizzabeleg naar keuze (alles rauw) zoals Italiaanse ham, ansjovis, artisjokken, 
tomaten, champignons in schijfjes, garnalen, Parmezaanse kaas, raketsla, … 
20 g oregano  
 

Bereiding: 

 

 Maak een papje voor de gist met een kwart van het lauwe water. Doe 
er 2 eetlepels van de bloem bij en meng tot een glad papje 

 Laat dit 30 min onder een vochtige doek rijzen op een warme plaats, uit 
de tocht. 

 Maak van de overschot van de bloem een hoopje met een kuil in het 
midden. Giet het gistpapje er in, het zout en de rest van het water. 

 Meng alles goed door elkaar en kneed stevig gedurende ongeveer 10 
minuten tot het deeg goed elastisch is. 

 Kneed dan tot een rol en snijd de rol in 4. Maak hier 4 bolletjes van. Elk 
bolletje is een pizza. 

 Laat ze onder een doek ongeveer 2 uur rijzen, tot hun omvang 
ongeveer verdubbeld is. 

 Installeer de pizzasteen en bereid de barbecue voor op 320°C. 

 Kneed elke bal nogmaals enkele alvorens dun uit te rollen en te 
beleggen.  

 Leg hem op een plank die je goed bebloemd om hem gemakkelijk op 
de pizzasteen te kunnen schuiven. 

 Laat bij het beleggen een rand van 2 cm en smeer de tomatensaus 
heel dun uit en garneer dan naar smaak. Werk af met wat oregano. 

 Je kan heel gemakkelijk verschillende soorten maken. 

 Neem de pizza op en schuif hem voorzichtig op de pizzasteen. 

 Sluit het deksel en bak de pizza 3 tot 4 minuten. Als er blazen 
verschijnen in het deeg is hij gaar. 

 Raketsla toevoegen en serveren… Mamma mia! 
 

                                                           
1
 Recept van Steve Bonnyns, lid van het team dat in 2012 de Belgische titel wegkaapte voor gevogelte in 

Torhout op het Europees en Belgisch Barbecue Kampioenschap. 


