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Anti Pasti: Pizzetta con Asparagi verde & Speck 

   Ingrediënten   Bereiding deeg pizzetta: 

 Meng de verse gist met iets lauwwarm water en zet afgedekt met plasticfolie circa 10 
minuten weg zodat de gist kan gaan “werken”; 

 Meng in een grote kom de bloem met het gistmengsel en het lauwwarme water en voeg op 
het laatst de olijfolie en het zout toe; 

 Kneed het deeg op een met bloem bestoven werkplek en kneed het deeg door bij elke 
beweging aan het deeg te trekken (dus het deeg tegelijkertijd naar achter en naar voor met 2 
handen), vorm na elke beweging weer tot een bal en herhaal dit tot er een mooi elastisch 
deeg ontstaat (circa 10 – 15 minuten); voeg geen extra bloem of water toe want het deeg 
wordt vanzelf soepel en plakt dan ook niet meer. 

 Maak opnieuw een bal van het deeg en bebloem de bovenwijde zeer licht; leg in een grote 
kom en dek af met (ingevet) huishoudfolie ; laat rijzen op een warme plaats (rijskast); 

 Wanneer het deeg is verdubbeld in grootte: verdeel in 12 bolletjes van gelijk gewicht en rol 
ze uit tot een pizzetta van 15 cm Ø en laat ze afgedekt met een vochtige doek zo lang 
mogelijk rusten tot gebruik. Verwarm de Combi stoomoven (patisseriehoek) op 250 °C.; 

Bereiding Pizzetta asparagi; 

 Blancheer de asperges 2 minuten in kokend gezouten water;  

 Haal ze uit het water en koel in ijswater en snijd ze na bekoelen en drogen in schuine stukjes 
van circa 4 cm lengte; 

 Snijd de plakjes droge It. ham op de snijmachine; 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Rol het deeg uit tot ongeveer 10 cm. Ø; 

 Bewaar de halve bol mozzarella als die over is in een kom met het vocht en met plasticfolie in 
de koelkast voor volgende groep. Verspreid 1,5 bol Mozzarella (uitgelekt) in kleine stukjes 
gesneden of gescheurd over de pizzetta’s, samen met de in stukjes gesneden Taleggio en 
drapeer hierop de stukjes asperge;  

 Zet op 2 bladen in de voorverwarmde oven en bak gedurende 5 minuten; leg er dan de 
intussen in stukken getrokken plakjes ham op en bak nog 2-5 minuten af. Bestrooi met wat 
geraspte Parmezaanse kaas en wat olijfolie extra vergine en serveer direct uit. 

Wijnadvies: Fioris Rosso of Deetlefs Chenin Blanc 

  Deeg voor 12 pizzetta Ø 10 cm:  
12 g verse gist  
235 ml lauw water  
400 g Italiaanse bloem type 00  
9 g fijn zout  
25 ml olijfolie extra vergine  
    
    
    
    
    
    
    
  Pizzetta asparagi verde   
18 st asperges (groen)  
12-16  plakjes droge Italiaanse ham  
  zeer dun gesneden  
    
    
    
1,5  bollen Mozzarella (groot)  
200 g Taleggio   
  peper en zout   
  olijfolie  
  Parmezaanse kaas   

    

    

    

    

    


