
Recept van de maand!

Pizza met Parmesan Reggiano

Ingrediënten 
• 1 pak pizzadeeg
• 20 olijven zonder  

pit
• 1 bol mozzarella
• 6 el geschaafde  

Parmesan Reggiano
• 75 gram rucola
• 8 tomaten in blokjes
• 2 el olijfolie
• 1 el rodewijnazijn

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200 graden. Bereid het 
pizzadeeg volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
Doe de olijven en de tomatenblokjes in een kom. Bestrooi 
ze met zout en peper. Meng olijfolie en azijn en giet de 
helft hiervan bij de olijven en tomaten. 

Smeer de pizzabodems met dit mengsel in en bestrooi 
ze met stukjes mozzarella. Meng de resterende dressing 
door de rucola. Leg 2/3 van de rucola over de pizza en 
strooi de Parmesan Reggiano erover. Bak de Pizza 20 
minuten in de oven. 

Verdeel voor het serveren de rest van de rucola en 
Parmesan Reggiano over.

Eet smakelijk!

Binnenkort op vakantie? Neem uw vertrouwde 
Weydeland kaas mee. Wij verpakken uw kaas 

gratis vacuüm!

VakantiekaasGratis gevacumeerd! 

Parmesan Reggiano
Parmesan Reggiano is een echte parmezaanse 
kaas, gemaakt van rauwe koemelk. Deze kaas is 
afkomstig uit het Noorden van Italië. Dit is een 
zeer bijzondere kaas, die volgens de traditionele 
manier gemaakt wordt. De Reggiano is pas na 
minstens 2 jaar rijping helemaal op smaak. 

De Parmesan Reggiano wordt veelal gebruikt in 
gerechten. Zo smaakt de Parmesan Reggiano 
heerlijk over de pizza, in soepen, carpaccio, 
salades, groenten, pasta’s, sauzen of als snack 
op de kaasplank. 
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U kunt bij 

mij pinnen!

WhatsApp: Klein berichtje, 

groot plezier!

0516



Dagen dat ik niet bij u langskom
Hemelvaart:  Donderdag 5 mei en vrijdag 6  
  mei
Pinksteren:  Maandag 16 mei
Zomervakantie: Maandag 25 juli t/m dinsdag  
  8 augustus
Dankdag:  Woensdag 2 november 
2e Kerstdag:  Maandag 26 december

Voor actuele dagen: www.kaasathome.nl

Kaasassortiment
Hieronder vindt u een selectie uit mijn kaasassortiment: 

Kaasassortiment
Roombrie    Blauwader kaas Emmentaler

 Weydeland 
48+ kaas

Weydelijner 
35+ kaas

Twight  
20+ kaas

Oudelands Boeren 
Boerenkaas 

Old Weydeland 
Echt oud!

Chevretta 
Geitenkaas

Mèkkerstee 
Geitenkaas Bio

Cato 
Koekaas Bio 

Jerseyhoeve 
Jerseykaas Bio

Villa Nella 
Italiaans

Villa Picato 
Lekker pikant!

Villa Verde 
Pestokaas 

Villa Truffo 
Truffelkaas  

Tynjetaler 
Ietwat zoete boer

 

Villa Ortica 
Boerenkaas met  

brandnetel

Cantal Reggiano Walnoten Kaas

Overig assortiment

Bertolli
Zeeuwsmeisje
Alpro soja
Olijfolie
Balsamico olie

Diverse soorten vrije uitloop eieren
Scharrel L/XL Groen gilde/bio

Kipproducten
Biologisch scharrelfilet
Kipburger
Kipfilet
Kippenpoot (incl. dij)
Kipkarbonade
Kipdrumsticks
Kipsticks

Diverse versgebrande noten en meer:
Chocolade pinda’s/rozijnen/aardbeien/
brokken/ pindarotsjes
Cashewnoten
Katjan pedis
Studentenhaver
soja cookies
Luxe notenmelange
Suikerpinda´s
Walnoten

Smeuïge (room)boter en olie
Roomboter gez./ongez.
Becel
Remia
Croma
Bleuband

Kiprollade
Kalkoenfilet
Kalkoendijen
Lever
Cordenbleu
Kipsaté

Pinda´s
Pistache
Nougat
Truffels
Fujimix 
Bakedmix
Kaasvlinders/
-stengels

Spaart u al mee met het spaarprogramma?
Vraag een persoonlijke klantenkaart aan. Voor 
elke euro die u besteedt ontvangt u 1 Weydeland-
kaaspunt. Hiermee kunt u sparen voor het Boska 
servies, korting of de leukste spellen!

Op zoek naar een lekker 
cadeau? 
Verras vrienden, relaties of 
familie met een smakelijk 
cadeau. Ik maak complete 
geschenkpakketen voor 
u klaar. Vanaf €15,00 per 
pakket. 

& geraspte kaas

Proef en bestel 
de lekkerste 

kazen by Gert 
den Hartog!


