
Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 Pinsa oltrepo 

 

 

Art. nr. Omschrijving  Gewicht benodigdheden 
11912 Pinsa bodem mini  4x130 gram (12st) 1 stuk 

13567 Burrata Delizia  8x100 gram ¼ stuk 

12922 Santa cherry tomaatjes  1 kg 50 gram 

18302  OF 
24090 

Jamon serrano cour blok      OF 
Gesneden serrano ham zav 

Per stuk            OF 
500 gram 

3 plakken 

11858 Delizioso pizzasaus 6x250 ml 60 gram 

13681 Gehakte peterselie (optioneel) Per bosje Eigen inzicht 

Verpakking    

76724 Vleesschaal 3S H 243x180x40mm 600 stuks 1 stuk 

 
 

Bereidingswijze: 

- Smeer de bodem in met de pizzasaus. 

- Leg de plakken serranoham op de bodem. 

- Halveer de tomaatjes of snijd deze in gewenste grootte. Verdeel deze over de pizzasaus. 

- Snijd of breek de Burrata in stukjes en verdeel over het geheel. 

- Strooi als laatste de peterselie eroverheen en besprenkel met olijfolie (17408). 
 

Bereidingswijze consument: 

Bak de pinsa in een voorverwarmde oven van 220˚ʗ in 4 minuten af. Of op een pizzasteen in een BBQ. 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 Pinsa parmigiana 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Bereidingswijze: 

- Smeer de pinsa in met de pizzasaus. 

- Ontdooi de aubergine en snijd de cherry tomaatjes door de helft. 

- Verdeel deze over de pizza. 

- Verdeel met een theelepel de pesto op de pinsa. 

- Strooi de Parmezaanse kaas erover en besprenkel met olijfolie. 

Tip:  

Dit recept is vegetarisch. U kunt deze ook maken met bijvoorbeeld een paar plakken gedroogde ham. 

Bereidingswijze consument: 

Bak de pinsa in een voorverwarmde oven van 220˚ʗ in 4 minuten af. Of op een pizzasteen in een BBQ. 

Art. nr. Omschrijving  besteleenheid benodigdheden 
11912 Pinsa bodem mini  4x130 gram (12st) 1 stuk 

11858 Delizioso pizzasaus 6x250 ml 60 gram 

14379 Gegrilde aubergine dpv 1kg 2 plakken 

11429 Groene pesto 800 gram 3 theelepels 

12922 Santa cherry tomaatjes  1 kg 5 stuks 

17408 Olijfolie blik 5 ltr scheutje 

16612 Kasarella carpaccio style 
(Parmezaanse kaas) geraspt 

1 kg 40 gram 

Verpakking    

76724 Vleesschaal 3S H 243x180x40mm 600 stuks 1 stuk 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 Pinsa roomkaas/spek 

 

 

Art. nr. Omschrijving  besteleenheid benodigdheden 
11912 Pinsa bodem mini  4x130 gram (12st) 1 stuk 

11439 Frisse kruiden roomkaas 1 kg 70 gram 

18618 Uitgebakken spekjes 1 kg 30 gram 

15241 Uien ringen 4mm 500 gram 30 gram 

13686 Rucola gewassen 250 gram 10 gram 

18218 Pijnboompitten 750 gram 5 gram 

Verpakking    

76724 Vleesschaal 3S H 243x180x40mm 600 stuks 1 stuk 

 
 

Bereidingswijze: 

- Smeer de bodem royaal in met de frisse kruiden roomkaas. 

- Verdeel de uitgebakken spekjes en de uien ringen over de pizza. 

- Leg de rucola erop en strooi er wat pijnboompitten overheen. 
 

Bereidingswijze: 

Bak de pinsa in een voorverwarmde oven van 220˚ʗ in 4 minuten af. Of op een pizzasteen in een BBQ. 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 Pinsa Ligure 

 

 

Art. nr. Omschrijving  Gewicht benodigdheden 
11912 Pinsa bodem mini  4x130 gram (12st) 1 stuk 

13567 Burrata Delizia  8x100 gram ¼ stuk 

12922 Santa cherry tomaatjes  1 kg 50 gram 

11858 Delizioso pizzasaus 6x250 ml 60 gram 

11429 Groene pesto 800 ml 30 gram 

77066 Bosje basilicum (optioneel) Per bosje 3 blaadjes 

Verpakking    

76724 Vleesschaal 3S H 243x180x40mm 600 stuks 1 stuk 

 
 

Bereidingswijze: 

- Smeer de bodem in met de pizza saus. 

- Halveer de tomaatjes of snijd deze in gewenste grootte. Verdeel deze over de pizzasaus. 

- Verdeel met een theelepel 3 schepjes groene pesto over de pizza. 

- Snijd of breek de burrata in stukjes en verdeel over het geheel. 

- Besprenkel met olijfolie (17408).| 
 

Tip:  

Deze pinsa is vegetarisch. U kunt deze pizza ook mooi combineren met een lekker dungesneden 

parmaham (13810). Ook is het lekker om de pizza met truffelolie te besprenkelen i.p.v. olijfolie. 

Bereidingswijze consument: 

Bak de pinsa in een voorverwarmde oven van 220˚ʗ in 4 minuten af. Of op een pizzasteen in een BBQ. 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 Pinsa Nocciolata 

 

 

Art. nr. Omschrijving  besteleenheid benodigdheden 
11912 Pinsa bodem mini  4x130 gram (12st) 1 stuk 

18485 Ricotta 1,5 kg 75 gram 

17321 Topping chocolade 1 kg 30 gram 

18216 Hazelnoten 750 gram 15 gram 

15813 Bananen 1 kg 1 stuk 

61451 Vanille suiker 1.5 kg 10 gram 

Verpakking 
76724 Vleesschaal 3S H 243x180x40mm 600 stuks 1 stuk 

 
 

Bereidingswijze: 

- Smeer de bodem in met de ricotta. 

- Verwijder de schil van de banaan en snijd in plakjes van ± 1cm dikte. 

- Verdeel de banaan over de pizza. 

- Spuit zigzaggend de chocoladesaus over de pizza. 

- Strooi de hazelnoten en de vanillesuiker over de pizza. 
 

Bereidingswijze consument: 

Bak de pinsa in een voorverwarmde oven van 220˚ʗ in 4 minuten af. Of op een pizzasteen in een BBQ. 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 Pinsa tonno 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

Bereidingswijze: 

- Smeer de bodem in met de pizzasaus. 

- Verdeel de tonijn over de pizza. 

- Snijd de champignons in plakjes en verdeel deze over de pizza. 

- Snijd de uien in ¼ ringentjes en strooi deze samen met de kappertjes over de pizza. 

- Strooi de mozzarella over de pizza. 

- Besprenkel met olijfolie (17408). 

 

Tip: Maak de pinsa nog lekkerder door er wat Furikake furikake kruiden (art.nr. 70555) overheen te 
strooien. 

Art. nr. Omschrijving  besteleenheid benodigdheden 
11912 Pinsa bodem mini  4x130 gram (12st) 1 stuk 

11858 Delizioso pizzasaus 6x250 ml 60 gram 

17908 Tonijn naturel 1350 gram 50 gram 

15371 Kappertjes  850ml 10 gram 

15577 Rode uien verpakt 60-80 1 kg ¼ stuk 

77197 Kastanje champignons  1 kg 3 stuks 

18430 Mozzarella rasp 2 kg 50 gram 

Verpakking    

76724 Vleesschaal 3S H 243x180x40mm 600 stuks 1 stuk 


