


Borre gaat samen met 
Radijs pizza’s bakken. 
Maar niet van die kant-en-klare 
uit de diepvries, die alleen nog 
maar even opgewarmd hoeven 
te worden.
Nee, Borre en Radijs gaan de 
pizza’s helemaal zelf maken.
Het deeg, de saus, alles.
Diepvriespizza’s zijn voor mensen 
die niet kunnen koken, vindt Radijs.
Dit moeten pizza’s voor echte 
fijnproevers worden!

ze gaan iets bakken. 



Radijs bestudeert een heel 
oud kookboek.
Hoe je pizza’s moet maken staat 
samen met nasi in het hoofdstukje 
‘exotische’ gerechten.
‘Dertig gram gist,’ dreunt ze op.
Borre zet het op de keukentafel.
‘Vierhonderd gram bloem, 
anderhalve liter water, olijfolie, 
peper, zout, zestien tomaten, 
twee uien, kaas...’

zij leest voor uit het boek.



‘Was dat het al?’ vraagt Borre.
Hij kijkt over de schouder van 
Radijs mee in het kookboek.
‘Het is wel een beetje een saaie 
pizza, hè?’ zegt Borre als hij het 
plaatje ziet.
‘Er zit alleen maar wat kaas en 
één groen blaadje op...’

hij kijkt mee in het boek. 



‘We kunnen erop doen wat we 
zelf willen,’ stelt Radijs hem gerust.
‘Kijk maar in de koelkast of je 
nog iets lekkers tegenkomt.
Ik ga ondertussen het deeg 
kneden.’

er komt nog veel meer bij. 



‘Poeh poeh,’ puft Radijs met 
een gezicht vol spetters. 
‘Het deeg is zo goed als klaar.
Volgens het boek moeten we 
alleen nog twee uur wachten, 
omdat het deeg moet rijzen.’
‘Zullen we met het deeg meegaan?’ 
vraagt Borre.
‘Anders zitten we hier ook 
maar te zitten.’
‘Goed plan,’ zegt Radijs.
‘Maar waarheen?’
‘Nou, als we toch twee uur 
de tijd hebben,’ zegt Borre.
‘Wat dacht je van een...’

het deeg is zo goed 
als klaar. 



‘...WERELDREIS!’

hij wil met het deeg 
mee op reis.



‘Nou, dat was leuk, hè?’ 
zegt Borre twee uur later.
‘Nou!’ zegt Radijs.
‘En het deeg is nu ook 
helemaal pico bello!’
‘Pico bello?’
‘Ja, dat is Italiaans. Net zoals 
pizza’s,’ zegt Radijs verstandig.
‘Kom, we gaan de 
pizzabodems maken.’
‘Ja!’ roept Borre.
‘Net zoals in de tekenfilm!’

zo, nu is het deeg klaar.

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


