
Pizza met boerenkool, ui en geitenkaas 

Ingrediënten 4 personen

Ingrediënten pizzabodem 

• 200 gr amandelmeel 

• 50 gr lijnzaad, gebroken of 
gemalen 

• 12 gr kokosbloem oftewel 
kokosmeel 

• ¾ tl baksoda  

•  0,5 tl gemalen psylliumzaad 
(desgewenst) 

• 60 gr mozzerella 

• ¼ tl zeezout 

• 2 el extra vierge olijfolie 

• 125 ml water 
 

Topping 

• 2 el extra vierge olijfolie 

• 300 gr boerenkool (vers of 
diepvries) ontdooid en ik kleine 
stukjes gesneden 

• 1 gele ui, in parten gesneden 

• ¼ theelepel zeezout 

• 2 tomaten 

• 1 el tomatenpuree 

• 60 gr verse geitenkaas, 
verkruimeld 

• ½ tl Bacilicum 

• ½ tl Italiaanse kruiden 
 

Bereidingswijze 

• Verwarm de oven voor op 200 graden. Bedek een bakplaat of pizzavorm met 
bakpapier.  

Bodem: 

• Roer in een kom het amandelmeel, lijnzaad, kokosbloem, bak soda, mozzerella, 
zeezout en eventueel psylliumzaad door elkaar.  

• meng in een kleine kom het ei, water en de olie door elkaar. Giet dit in het bakmeel 
en roer alles goed door elkaar.  

• Leg het deeg op een bakplaat of in een pizzavorm en druk met vochtige handen het 
deeg in een ronde vorm van ca. 30 centimeter. Bak de bodem 10 minuten. Haal hem 
uit de oven en zet hem weg. Temper de warmte tot 175 graden.  

Topping: 

• Leg de tomaten in een kom met kokend water 

• Verwarm intussen de olie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Doe er de 
boerenkool, ui en zeezout bij en stoof de boerenkool, onder regelmatig roeren, 10 
minuten of tot hij slinkt en de ui zacht is. 

• Verwijder de schil van de tomaten, doe de tomatenpuree, basilicum en italiaanse 
kruiden erbij en pureer dit.  

• Verdeel de saus over de pizzabodem en doe er dan het boerenkoolmengsel en als 
laatste de geitenkaas bovenop.  

• Zet de pizza nog 10 minuten in de oven of tot de kaas is gesmolten. 
 
Ingrediënten zijn in een natuurwinkel te halen. Ik ga zelf altijd naar deze: 
http://www.hetnatuurhoekje.nl/ 
 

Bron: Broodbuik kookboek, William Davis, ISBN: 9789021557083 (met een swing van mijzelf) 

http://www.hetnatuurhoekje.nl/

