Begrijpend Lezen

1

Mini courgette pizza's

2

HAPJE – 15 min. bereiding + 10 min. oventijd

3

Simpel en gezonde snack van plakjes courgette belegd met een pizza topping.

4
5
6
7

Ingrediënten
- 1 flinke courgette
- 100 tot 150 ml tomatensaus of pesto (of beide)
- Handje geraspte kaas

8 Topping, bijvoorbeeld:
9
- Chorizo
10
- Olijven
11
- Tomaatjes
12
- Pijnboompitten
13
- Paprika
14
- Mozzarella
15
- Ananas
16 Materialen
17
- Bakplaat met bakpapier
18
- Lepel
19
20
21
22
23
24

Bereiding
Verwarm de oven op 200 graden. Snijd de courgette in plakken van ca ½ cm. Besmeer
de plakken met een laagje tomatensaus of pesto. Beleg vervolgens de pizza met je
favoriete topping en bestrooi het geheel met kaas. Leg ze op de bakplaat en bak ze
ongeveer 10 min in de oven. Leuk om als hapje te maken voor een feestje of gewoon
lekker voor jezelf!
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Tekst vragen
1. Wat voor soort tekst is dit?
a.
b.
c.
d.

informatief
fictief
gedicht
recept

2. Hoeveel tijd kost het om de pizza's te maken?

3. Wat betekent 'flinke' in regel 5?
a.
b.
c.
d.

stoere
grote
blinkende
verse

4. Waarom staat er bij topping 'bijvoorbeeld' bij?

5. Zoek in de tekst naar 8 zelfstandige naamwoorden en schrijf ze met hun lidwoord op.
1.

4.

2.

5.

3.

6.

7.

8.
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6. Zet de zin in de volgorde hoe je de pizza's moet bereiden.
a.
b.
c.
d.
e.

Besmeer de plakken met een laagje tomatensaus of pesto.
Leg ze op de bakplaat en bak ze ongeveer 10 min in de oven.
Verwarm de oven op 200 graden.
Snijd de courgette in plakken van ca ½ cm.
Beleg vervolgens de pizza met je favoriete topping en bestrooi het geheel met kaas.

7. Streep de zinnen die niet waar zijn door?
1. Een van de ingrediënten is 1 flinke courgette.
2. Voor de topping gebruik je een bakplaat met bakpapier.
3. De oven moet worden voorverwarmd op 220 graden.
4. De bereiding kost 15 minuten.

8. Op welk plaatje zie je een courgette?

9. Zou jij de pizza's willen maken en waarom?

10. Kruis de moeilijke woorden in de tekst aan en zoek deze op in het woordenboek.
Schrijf ze hieronder op.
Woord

Betekenis
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Tekst antwoorden
1. Wat voor soort tekst is dit?
a.
b.
c.
d.

informatief
fictief
gedicht
recept

2. Hoeveel tijd kost het om de pizza's te maken?
15 + 10 minuten = 25 minuten

3. Wat betekent 'flinke' in regel 5?
a.
b.
c.
d.

stoere
grote
blinkende
verse

4. Waarom staat er bij topping 'bijvoorbeeld' bij?
Omdat je zelf mag kiezen welke dingen jij lekker vindt om op je pizza te doen.
Dit zijn suggesties die je misschien wel lekker vindt.

5. Zoek in de tekst naar 8 zelfstandige naamwoorden en schrijf ze met hun lidwoord op.
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. de pizza

4. de tomatensaus

2. het hapje

5. de lepel

3. de courgette

6. het feestje

7. de kaas

8. de oven
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6. Zet de zin in de volgorde hoe je de pizza's moet bereiden.
a.
b.
c.
d.
e.

Besmeer de plakken met een laagje tomatensaus of pesto.
Leg ze op de bakplaat en bak ze ongeveer 10 min in de oven.
Verwarm de oven op 200 graden.
Snijd de courgette in plakken van ca ½ cm.
Beleg vervolgens de pizza met je favoriete topping en bestrooi het geheel met kaas.
c

d

a

e

b

7. Streep de zinnen die niet waar zijn door?
1. Een van de ingrediënten is 1 flinke courgette.
2. Voor de topping gebruik je een bakplaat met bakpapier.
3. De oven moet worden voorverwarmd op 220 graden.
4. De bereiding kost 15 minuten.

8. Op welk plaatje zie je een courgette?

9. Zou jij de pizza's willen maken en waarom?
Eigen mening

10. Kruis de moeilijke woorden in de tekst aan en zoek deze op in het woordenboek.
Schrijf ze hieronder op.
Woord

Betekenis
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