
ONLINE

PIZZA
WORKSHOP
Z A T E R D A G  1 7  A P R I L

1 4 : 0 0  U U R

Jurriaan

roy

roel

DEEG MAKEN

Hiervoor krijg je: meel, gist, olijfolie en zout

Zelf toevoegen: 180 gram koud water

BASISPIZZA MAKEN

Hiervoor krijg je: 2 pizzabollen, tomatensaus, buffelmozzarella en semola

THUIS VOORBEREIDEN EN KLAARZETTEN

- Beslagkom

- 180 gram koud water uit de koelkast

- bakpapier

Verwarm de oven voor op 250 graden of meer, terwijl je de workshop volgt. Zet je oven dus om 14:00 uur alvast aan!

Verwarm de ovenplaat waar je de pizza op gaat bakken ook voor in dezelfde oven.

Op zaterdag 17 april kun je vanaf 10:00 uur je workshop-pakket ophalen bij Lab-44. 

De kosten voor deze workshop, inclusief het pakket, bedragen € 15,- p.p.
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wat gaan we doen?



Type meel

Wel of geen suiker gebruiken en waarom

Warm of koud water gebruiken en waarom

Hoe lang moet het deeg rusten en waarom moet dat

Op welke temperatuur moet je de pizza bakken

INHOUD VAN DE WORKSHOP

Je krijgt uitleg over het pizzadeeg dat wij gebruiken als basis en we vertellen wat we samen gaan doen tijdens de

workshop.  Onderwerpen die aan bod komen:

We gaan samen pizzadeeg maken en de bollen "opbollen" #handjesinhetdeeg Er is ook genoeg tijd voor het stellen

van vragen, die wij natuurlijk graag beantwoorden!

We gaan oefenen met het openvouwen van de pizzabodem en we gaan een basispizza maken (margarita). Als je

andere toppings wilt voor je pizza, zorg dan dat je die zelf in huis haalt en klaar hebt staan. Bak je pizza af in je eigen

oven en geniet van je homemade pizza Lab-44 style!

Na afloop van de workshop ontvang je het recept van de pizzabodem.

Heb je vragen, of wil je je aanmelden? Neem contact met ons op via keuken@lab-44.nl

(aanmelden kan t/m woensdag 13 april a.s.)

Wij zien je graag (online) op zaterdag 17 april, tot dan!

Roy Pickkers  - Roel Hogeland - Jurriaan Schipper
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