
Pizza op de (kleine) kamado 
 
Wat heb je nodig?  
(voor 1 pizza, maar maak er gerust meer!) 
 
175 gr. gerezen pizzadeeg (recept: zie onderaan) 
1 jalapeno-cheeseworst    
1  groene jalapenopeper, in plakjes (vers of uit een potje) 
2 rode paprika’s 
1 rode ui (1 helft in dunne ringen en 1 helft in kleine stukjes) 
1 grote teen knoflook, fijngehakt 
paar verse oreganoblaadjes 
2 hele tomaten uit blik + 
1 el. van het tomatensap uit blik 
1 el. slagroom 
geraspte belegen kaas 
geraspte cheddarcheese 
olijfolie 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek de kamado aan met 3 aanmaakwokkels (of blokjes) Laat deksel en schuiven van 
de kamado open om een hoge temperatuur te bereiken (ca. 12 minuten) 

2. Blaken de paprika’s zwart in de kooltjes die gloeien en verwijder schil en zaadlijsten 
als ze zacht zijn 

3. Leg het rooster op je kamado en gril de worsten in ca. 10 minuten aan alle kanten 
even aan, boven de minst hete kooltjes (ca. 150 graden, met gesloten deksel. Draai 
ze af en toe en houd warm. 

4. Verwarm wat olijfolie in een pan en bak hierin de gesnipperde ui en knoflook even 
aan 

5. Draai de paprika’s met de tomaten en sap uit blik fijn in een blender en doe in de pan 
erbij 

6. Voeg de oregano en een snuf zout toe en haal van het vuur. 
7. Roer er de slagroom door. 
8. Als alle houtskool roodgloeiend is sluit dan het deksel zodat de hele kamado heet kan 

worden 
9. Leg de platesetter op je rooster, zet de bovenste schuif half en de onderste schuif 

geheel open (gewenste temperatuur: 275 graden) 
10. Je platesetter heeft de juiste temperatuur als je er wat bloem opstrooit en het 30 á 

40 tellen duurt voor deze lichtbruin kleurt. 
11. Duw het bolletje pizzadeeg van binnenuit tot een ronde vorm die op je platesetter 

past 
12. Snijd de worst in plakjes 
13. Leg het deeg op een pizzaschep en verdeel er de paprikasaus over 
14. Beleg de pizza vervolgens met de worst, jalapeno, uienringen en de twee soorten 

geraspte kaas 
15. Schuif hem op je platesetter en bak tot hij gaar is 



 
“Ik zeg: maken die hap! 
Ciao a tutti!” 
Ralph de Kok 
 
 
Recept pizzadeeg: (voor ca. 4 grote pizza’s van 30 cm. doorsnede) 
500 gr. bloem, type 00 
310 ml. handwarm water 
10 gr. zout 
3 gr. instant gist (of 6 gr. vers) 
 
Wat moet je doen? 

1. Los het zout al roerend op in het water en doe er een beetje bloem bij (ca. 10%) 
2. Voeg het gist toe en in delen de rest van de bloem, onder steeds roeren en later 

kneden 
3. Kneed als alle bloem is toegevoegd nog 10 minuten door 
4. Laat 1½ tot 2 uur rijzen op kamertemperatuur (21gr) 
5. Rol er daarna bolletjes van (ca. 220 gr. per stuk) en laat deze nog eens 6 uur rijzen. 
6. Nu is het klaar om tot pizzabodem te worden gevormd! 

Er zijn vele manieren om pizzadeeg te maken! 


