
Pizza recepten



GA AAN DE SLAG MET 
ONZE PIZZABODEMS 
VOL MET GROENTE! Aan de slag

PAPRIKA 
PIZZABODEM 

COURGETTE 
PIZZABODEM

BLOEMKOOL 
PIZZABODEM

32% paprika 
Vegan
Bron van proteïne
Bron van vezels 

34% courgette 
Vegan
Bron van proteïne
Subtiel van smaak

37% bloemkool
Vegan
Bron van proteïne
Subtiel van smaak  



KIDS PIZZA
HOND
1. Print het sjabloon uit en start 

vervolgens met het uitknippen van 
stap 1. 

2. Plaats het uitgeknipte sjabloon op de 
pizza en knip deze uit. 

3. Volg stap 2 en 3 van het sjabloon en 
maak de leukste honden pizza! 

BEREIDINGSWIJZE 
01/ Verwarm de oven voor op 220 
graden.

02/ Verdeel de tomatensaus over de 
uitgeknipte pizzabodem en verdeel 
vervolgens de geraspte kaas over de 
hond. 

03/  Leg de uitgeknipte plak kaas uit stap 
2 over de pizza zoals op het sjabloon

04/ Bak de pizza ongeveer 10 minuten af 
in de voorverwarmde oven. Ga 
ondertussen aan de slag met stap 3 van 
het sjabloon. 

05/ Haal de pizza uit de oven en maak 
deze af met de ogen, neus en mond. 

Jouw pizza creatie is nu klaar om 
opgegeten te worden! 

VOLG @MAGIONIPIZZA EN DEEL 
JOUW PIZZA CREATIE OP 
INSTAGRAM MET #MAGIONIPIZZA

INGREDIËNTEN

• Magioni pizzabodem 
• 40 gram tomatensaus
• 40 gram geraspte kaas
• 1 plak jonge kaas 
• Zwarte olijven
• Dropveter 
• 1 plak cheddar kaas

(Optioneel) 



STAP 1 STAP 2 STAP 3
Knip het sjabloon uit en plaats 
deze op de pizza, snijd de pizza 
uit in de vorm van het sjabloon. 

Knip stap 2 van het sjabloon uit 
en plaats deze op de plak kaas, 
snijd de kaas uit in de vorm van 
het sjabloon. 

Snijd de olijven door midden, 
knip de neus uit de 
overgebleven pizza en knip de 
dropveter op maat voor de 
mond. 

KIDS PIZZA - HOND



1. Print het sjabloon uit en start 
vervolgens met het uitknippen van 
stap 1. 

2. Plaats het uitgeknipte sjabloon op de 
pizza en knip deze uit. 

3. Volg stap 2 en 3 van het sjabloon en 
maak de leukste katten pizza! 

BEREIDINGSWIJZE 
01/ Verwarm de oven voor op 220 
graden.

02/ Verdeel de tomatensaus over de 
uitgeknipte pizzabodem en verdeel 
vervolgens  de geraspte  kaas over de kat.

03/  Leg de uitgeknipte plakken kaas uit 
stap 2 over de uitgeknipte kat zoals op 
het sjabloon.

04/ Bak de pizza ongeveer 10 minuten af 
in de voorverwarmde oven. Ga 
ondertussen aan de slag met stap 3 van 
het sjabloon. 

05/ Haal de pizza uit de oven en maak 
deze af met de ogen, neus en snorharen. 

Jouw pizza creatie is nu klaar om 
opgegeten te worden! 

INGREDIËNTEN

KIDS PIZZA
KAT

VOLG @MAGIONIPIZZA EN DEEL 
JOUW PIZZA CREATIE OP 
INSTAGRAM MET #MAGIONIPIZZA

• Magioni pizzabodem 
• 40 gram tomatensaus
• 40 gram geraspte kaas
• 1 plak jonge kaas 
• Zwarte olijven
• Dropveter 
• 1 plak cheddar kaas

(Optioneel) 



STAP 1 STAP 2 STAP 3
Knip het sjabloon uit en plaats 
deze op de pizza, snijd de pizza 
uit in de vorm van het sjabloon. 

Knip stap 2 van het sjabloon uit 
en plaats deze op de plak kaas, 
snijd de kaas uit in de vorm van 
het sjabloon. 

Snijd de olijven door midden, 
knip de neus uit de 
overgebleven pizza en knip de 
dropveter op maat voor de 
mond en snorharen. 

KIDS PIZZA - KAT



1. Print het sjabloon uit en start 
vervolgens met het uitknippen van 
stap 1. 

2. Plaats het uitgeknipte sjabloon op de 
pizza en knip deze uit. 

3. Volg stap 2 en 3 van het sjabloon en 
maak de leukste pizza aap! 

BEREIDINGSWIJZE 
01/ Verwarm de oven voor op 220 
graden.

02/ Bak de pizza uitgeknipte ongeveer 5 
minuten voor in de voorverwarmde oven. 
Knip ondertussen stap 2 van het sjabloon 
uit. 

03/ Haal de pizza uit de oven en leg stap 
2 van het sjabloon hier overheen. Verdeel 
de chocoladepasta hier omheen. 
Verwijder nu het sjabloon van de pizza en 
besmeer dit stuk met de mascarpone. 

04/ Bak de pizza 5 minuten af in de oven 
en ga ondertussen aan de slag met stap 3 
van het sjabloon. 

05/ Haal de pizza uit de oven en maak de 
aap af met de oren, ogen, neus en mond.

Jouw pizza creatie is nu klaar om 
opgegeten te worden! 

INGREDIËNTEN

KIDS PIZZA
AAP

VOLG @MAGIONIPIZZA EN DEEL 
JOUW PIZZA CREATIE OP 
INSTAGRAM MET #MAGIONIPIZZA

• Magioni pizzabodem 
• 30 gram chocoladepasta
• 30 gram mascarpone
• 1 dadel
• 2 plakken banaan
• 2 blauwe bessen 
• Dropveter  



STAP 1 STAP 2 STAP 3

KIDS PIZZA - AAP

Knip het sjabloon uit en plaats 
deze op de pizza, snijd de pizza 
uit in de vorm van het sjabloon. 

Knip stap 2 van het sjabloon uit 
en gebruik deze om hiermee 
een aap te creëren met 
de chocoladepasta en 
mascarpone. 

Snijd de banaan in plakken, de 
blauwe bessen en dadel door en 
knip de dropveter op maat voor 
de mond. 



1. Print het sjabloon uit en start 
vervolgens met het uitknippen van 
stap 1. 

2. Plaats het uitgeknipte sjabloon op de 
pizza en knip deze uit. 

3. Volg stap 2 en 3 van het sjabloon en 
maak de leukste pizza leeuw! 

BEREIDINGSWIJZE
01/ Verwarm de oven voor op 220 
graden.

02/ Verdeel de tomatensaus over de 
uitgeknipte pizzabodem en verdeel 
vervolgens de geraspte kaas over de 
leeuw.

03/  Snijd 5 ronde plakken uit de kaas en 
leg deze om en om op de uitgesneden 
pizza met de plakken salami. 

04/ Bak de pizza ongeveer 10 minuten af 
in de voorverwarmde oven. Ga 
ondertussen aan de slag met stap 3 van 
het sjabloon. 

05/ Haal de pizza uit de oven en maak de 
leeuw af met de ogen, neus en de mond. 

Jouw pizza creatie is nu klaar om 
opgegeten te worden! 

INGREDIËNTEN

KIDS PIZZA
LEEUW

VOLG @MAGIONIPIZZA EN DEEL 
JOUW PIZZA CREATIE OP 
INSTAGRAM MET #MAGIONIPIZZA

• Magioni pizzabodem 
• 40 gram tomatensaus
• 30 gram geraspte kaas
• 3 plakken jonge kaas 
• 5 plakken vega salami 
• Zwarte olijven 
• Dropveter 



STAP 1 STAP 2 STAP 4
Knip het sjabloon uit en plaats 
deze op de pizza, snijd de pizza 
uit in de vorm van het sjabloon. 

Knip stap 2 van het sjabloon uit 
en plaats deze op de plak kaas, 
snijd de kaas uit in de vorm van 
het sjabloon. 

Snijd de olijven door midden, 
knip de neus uit de 
overgebleven pizza en knip de 
dropveter op maat voor de 
mond. 

KIDS PIZZA - LEEUW



1. Print het sjabloon uit en start 
vervolgens met het uitknippen van 
stap 1. 

2. Plaats het uitgeknipte sjabloon op de 
pizza en knip deze uit. 

3. Volg stap 2 en 3 van het sjabloon en 
maak de leukste kikker pizza! 

BEREIDINGSWIJZE 
01/ Verwarm de oven voor op 220 
graden.

02/ Bak de uitgeknipte pizza ongeveer 5 
minuten voor in de voorverwarmde oven. 
Prak ondertussen de avocado tot een glad 
mengsel. 

03/ Haal de kikker uit de oven en verdeel 
het avocadomengsel over de pizzabodem. 

04/ Maak vervolgens de oogjes van de 
mozzarella bolletjes met de zwarte olijven 
de mond van de dropveter. 

Jouw pizza creatie is nu klaar om 
opgegeten te worden! 

INGREDIËNTEN

KIDS PIZZA
KIKKER 

• Magioni pizzabodem 
• 1 eetrijpe avocado 
• 2 bolletjes mini mozzarella 
• Zwarte olijven 
• Dropveter 
• Verse rucola

(Optioneel) 

VOLG @MAGIONIPIZZA EN DEEL 
JOUW PIZZA CREATIE OP 
INSTAGRAM MET #MAGIONIPIZZA



STAP 1 STAP 2 STAP 3
Knip het sjabloon uit en plaats 
deze op de pizza, snijd de pizza 
uit in de vorm van het sjabloon. 

Maak de oogjes van 2 
mozzarella bolletjes. Mocht je 
dit niet lekker vinden, snijd deze 
dan uit een plak jonge kaas. 

Snijd de olijven door midden en 
knip de dropveter op maat voor 
de mond. 

KIDS PIZZA - KIKKER



MAAK NU JOUW EIGEN 
MAGIONI KIDS PIZZA 

Deel jouw creaties
Deel jullie mooiste dieren pizza creatie op Instagram of 
Facebook met de #magionipizza en vergeet @magionipizza 
niet te taggen, en wie weet bemachtigd jouw kleine pizza chef 
een plekje op onze social media kanalen! 


