
Rec901 27 oktober 2018

Koolhydraatarme gehaktpizza

Keto en Zo

Benodigdheden:
Voor de gehaktbodem:
1-2 tenen knoflook
1 ui
500 g gehakt, ongekruid
verse peper, Himalayazout, naar smaak
2 tl gerookt paprikapoeder
1
2 tl nootmustkaat
2-3 tl harissa, naar smaak (of 2 el pesto)
Voor de tomatensaus:
150 ml gezeefde tomaten, zonder toevoegingen
verse peper, Himalayazout, naar smaak
Italiaanse kruiden, naar smaak
Vulling naar smaak, bijv.
1 rode ui
11
2 paprika

1
4 courgette
1
4 prei
75 g champignons
handje kerstomaatjes, verse peper, Himalayazout
eventueel Italiaanse kruiden
100 g geraspte oude kaas
75 g ontbijtspek

Bereiden: Maak de knoflook en groenten voor de bodem en de vulling schoon. Hak de
knoflook fijn, snipper het uitje voor de bodem. Snijd de rode ui in halve ringen. Snijd de
rest van de groenten voor de vulling grof. Snijd de plakken ontbijtspek in stukken. Bak de
ontbijtspek in een koekenpan met wat kokosvet tot het begint te kleuren. Het zal verder
bakken in de oven.

Meng het gehakt met de knoflook, de gesnipperde ui, de kruiden en de harissa of pesto. Maak
een proefballetje en bak het gaar in een pannetje of de magnetron. Het gehakt is je basis en
moet lekker op smaak zijn. Voeg eventueel extra kruiden toe.

Beleg een bakplaat met een bakvel en vorm dan een ronde platte schijf met opstaande rand
van je gehakt. Bak deze ongeveer 10 minuten in een voorverwarmde oven op 180-200◦C.

Probeer zoveel mogelijk van het vet en vocht van de pizzabodem te scheppen. Gebruik het
bijvoorbeeld in een soep of saus.

Schep de gezeefde tomaten over de voorgebakken bodem en strooi er peper, zout en Italiaanse
kruiden naar smaak over. Verdeel de groenten over de tomatensaus.

Bestrooi met de geraspte oude kaas en ontbijtspek. Bak de gehaktpizza ±20-25 minuten in
de oven op 180◦C, of totdat deze mooi goudbruin en gaar is. Smakelijk!

• Low carb
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