
Butternutsquash  

PecorinoSalvie  

Zucchini  

Rødløg  Hvidløgsfed  

Spinat

Crème Fraiche   Pizzadej  

30-40 minutter    F   

Hvid pizza 
med bagt græskar, salvie, spinat & pecorino
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1. Bag grøntsager
Forvarm ovnen til 220°C/200°C varmluft. 

Skær butternutsquash ud i 2 cm tern. Halver 
zucchini på langs, og skær i 1/2 cm tykke skiver. 

Fordel butternutsquash og zucchini på en 
bageplade med bagepapir, og dryp med en 
smule olivenolie*. 

Krydr med lidt salt* og peber*, og vend det hele 
sammen. Bag i ovnen i 15 min.

2. Forbered råvarer
Hak hvidløg fint. Skær rødløg i tynde skiver. 

Hak salvieblade groft. 

Riv pecorino. Rul pizzadej ud.

3. Lav sauce
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Svits hvidløg i 1 min. Tag panden af varmen, 
og tilsæt creme fraiche, et nip salt*, peber* og 
halvdelen af spinatbladene.

Rør indtil spinaten er faldet sammen.

4. Læg fyld på pizza
Bland salvie med en smule olivenolie* i en skål. 

Smør pizzadej med spinatcreme. 

Fordel græskar, zucchini, rødløg og salvie 
på pizzadejen. 

TIPS: Olien gør at salvien ikke brænder.

5. Bag pizza
Bag pizzaen i ovnen i 10-15 min, eller indtil dejen 
er gylden.

6. Server
Drys pecorino ud over pizzaen, og server med 
resterende spinat.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, bageplade, rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olie

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Butternutsquash 1/2 stk 1 stk

Zucchini 150 g 300 g

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Rødløg 1 stk 2 stk

Salvie 1 pose 1 pose

Pecorino 7) 20 g 40 g

Pizzadej 7) 13) 1 pakke 2 pakker

Crème fraiche 7) 150 g 300 g

Spinat 1 pose 1 pose

Salt*, peber*, olie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
641 G

Energi 598 kj/143 kcal 3835 kj/917 kcal

Fedt 5 g 31 g

Heraf mættet  fedt 3 g 17 g

Kulhydrat 19 g 122 g

Heraf sukkerarter 2 g 15 g

Protein 4 g 25 g

Fiber 1 g 9 g

Salt 0,9 g 5,8 g

Allergier
7) mælk 13) gluten  

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergier og spor 
af allergener. Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet 
kan ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

 PIZZA BIANCA!  
Den hvide pizza stammer fra den italienske hovedstad, Rom, og adskiller sig fra den normale pizza ved 
ikke at indeholde tomatsauce. Derved bringes pizzaens toppings mere frem.


