
Pizza z kalafiora 

Składniki 

na 2 porcje 

Spód 

½ kg kalafiora
(1)

 

 

2 jajka
(2)

 

70 g mąki owsianej
(3) 

może być bezglutenowa 

1 łyżeczka czosnku niedźwiedziego 

½ łyżeczki oregano 

szczypta pieprzu 

1 łyżeczka pasty czosnkowej
(4)

 lub 2 posiekane ząbki czosnku i ¼ łyżeczki soli
(5) 

 

Farsz 

1 średnia cebula, 100 g 

4 średnie pomidory, ½ kg 

½ łyżeczki pasty czosnkowej
(4)

  lub 2 posiekane ząbki czosnku i ¼ łyżeczki soli
(5)

 

¼ łyżeczki pieprzu 

inne przyprawy wg gustu (czosnek niedźwiedzi, oregano, lubczyk, natka pietruszki) 

 

Wykonanie 

Spód 

1. Nagrzać piekarnik do 200 st. C (tryb góra-dół, bez termoobiegu). 

2. Zagotować w garnku około 1 litr wody. 

3. Kalafior zmielić, aż będzie miał gramaturę ryżu. Wrzucić do wrzątku i gotować 10 

minut. Odcedzić na sicie i odcisnąć. Lekko przestudzić. 

4. Dodać pozostałe składniki spodu i rozłożyć płasko na blasze (grubość: ok. 0,5 cm) 

5. Piec przez około pół godziny w 200 st. C. 

W międzyczasie przygotować farsz 

6. Cebulkę posiekać i zeszklić na suchej patelni. 

7. Dodać pozostałe składniki (pomidory posiekać na drobne kawałki), zagotować i dusić 

na małym ogniu, aż woda odparuje. 

8. Wyjąć spód z piekarnika i rozłożyć na nim farsz. Można posypać posiekanymi 

świeżymi ziołami, np. bazylią i oregano. 

9.  Smacznego :) 

 

Wskazówki 

 
(1) 

warzywa: im lepsza będzie jakość składników, tym danie okaże się smaczniejsze; warto 

zadbać o warzywa i kasze bio lub od znajomego rolnika 
 



(2) 
jajka: warto zadbać o to, by jajko pochodziło z dobrego źródła (najlepiej od znajomej 

gospodyni, u której kury chodzą sobie "luzem" i karmione są tradycyjnie, a nie gotową paszą; 

jeśli jednak nie macie dostępu do takich jajek, poszukajcie takich z "0" na pieczątce; żółtko 

jajka, zgodnie z nazwą, powinno być żółte, a nie pomarańczowe) 

 
(3) 

mąka owsiana: można ją zrobić tanio i szybko, mieląc połączone otręby owsiane (ok. 

50%) i płatki owsiane (ok. 50%), np. 50 g otrębów owsianych i 50 g płatków owsianych 

 
(4) 

pasta czosnkowa - sposób przygotowania: zmielić na gładką masę 300 g czosnku, 30 g 

natki pietruszki, 100 g soli, 50 g oleju słonecznikowego; używajcie ostrożnie, bo jest bardzo 

słona; na danie dla dwóch osób wystarczy 1 łyżeczka i nie dodajemy już wówczas soli; 

bardzo poprawia smak każdego dania i ma przepiękny zielony kolor. 

 
(5) 

sól: trzeba uważać na rodzaj używanej soli; naszym zdaniem najlepsza jest sól himalajska i 

niejodowana sól kamienna; jod, którym “wzbogaca się” popularną białą sól, szkodzi naszemu 

układowi hormonalnemu 

 


