
rode bieten pizza’s
Want als je zelf bakt is het nóg lekkerder!

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Doe je schort om, was je handen en zet de oven op 180°C.

Doe de bieten (zonder het sap), het ei en de helft van 
de kaas in de keukenmachine. 
Maak er een gladde mix van.

Doe het bietenmengsel met de pizzamix in een kom 
en meng alles goed met een lepel. Het blijft plakkerig.

Leg bakpapier op een bakplaat. Verdeel het deeg in 
6 stukken en maak van 4 stukken leuke vormpjes. 
Maak van 2 stukken 2 ronde pizza’s om het spel te 
kunnen spelen. Zorg dat alles lekker dun is, dan 
worden ze lekker knapperig!

Zet de pizza’s 25 minuten in de oven. 
Draai ze om en bak ze nog 5 minuten.

Was de tomaten en paprika en snijd 
ze in kleine stukjes.Nu mag je de pizza’s beleggen! 
Besmeer ze met een laagje tomatenpuree. Doe de 
tomaten, paprika en de rest van de kaas erop. Zet ze nog 
10 minuten in de oven.

Wat heb je nodig voor 6 mini pizzaatjes?

 rode bieten
 Spoony volkoren pizzamix
 tomatenpuree
 tomaten
 paprika
 keukenmachine, kom, mes, plank en bakplaat
 1 ei
 geraspte kaas (ongeveer 70 gram)

hé gast! pizza-party!!!

  180°C  20 min bereiding + 40 min in oven
kaas

bietjes

ei

Stap 1

pizzamix

Je kunt gaan eten én spelen. Draai dit blad maar snel om!

Door een stofje – Betanine – 
verkleuren je handen (en je plas na 

het eten). Gebruik dus een lepel als je 
schone handen wilt houden.

Volkorenmeel geeft je lijf 
superpowers om je eten te verteren! 

Véél slimmer dan wit meel dus.



@ilovespoony
www.spoony.nl

Volg ons op:

Zo gaat het spel

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Knip onderstaande cirkel uit over de stippellijn en leg 
er een velletje doorschijnend vershoudfolie overheen.

Snijd een ronde pizza in 4 punten en leg ze op de cirkel.

Draai de cirkel een aantal keer rond.

Pak om de beurt een pizzapunt en voer de opdracht uit.

laat de pret beginnen

Eet deze pizzapunt 
zonder handen of 

bestek.

Eet deze pizzapunt 
terwijl je je 

lievelingsliedje 
neuriet.

Terwijl jij je 
pizzapunt eet moet 

je linker buurman/
vrouw ‘planken’!

Wijs iemand aan die 
een rode biet na moet 

doen terwijl jij je 
pizzapunt eet.


