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Voorwoord

In uw handen heeft u een praktische handleiding om te starten met 
de Donna Italia foodtrailer.

Bij Donna Italia geloven we dat iedereen een pizzabakker kan zijn. 
Met gebruik van onze authentieke Italiaanse producten,  
compacte steenoven en training en ondersteuning door ons  
enthousiaste team kan iedereen de heerlijkste Italiaanse pizza’s 
serveren. En dat in 3,5 minuut! De authentieke Italiaanse producten 
zijn met de hand gemaakt in Emilia Romagna; het gastronomisch 
hart van Italië, en dat is te proeven.

Het concept van Donna Italia is gericht op eenvoud en kwaliteit. 
Met de Donna Italia foodtrailer kunt u eenvoudig pizza’s verkopen 
zonder de aanschaf van apparatuur en zonder dat u hiervoor  
speciaal opgeleid personeel nodig heeft.

Deze handleiding geeft u handige handvatten om te kunnen starten 
met de Donna Italia foodtrailer. Wij geven een overzicht van de  
apparatuur en tools en hoe deze te gebruiken, een overzicht van 
onze producten en een aantal simpele recepten die u direct kunt 
toepassen. 

Mocht u nog bijkomende vragen hebben aarzel dan zeker niet 
om ons te contacteren: tel. 015/68.29.78  of  0468/10.10.45  of  
0468/10.10.85 of info@foodtrailer.be.

Veel succes bij de opstart van uw Donna Italia foodtrailer!

Serveer de perfecte Italiaanse pizza -  
door iedereen, altijd en overal!
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Kies voor een Donna Italia foodtrailer

• Voor iedereen die binnen 3,5 minuut kwalitatieve pizza’s wil aanbieden in 
een foodtrailer zonder hiervoor een investering te hoeven doen. U betaalt 
alleen voor de producten en de huur van de foodtrailer;

• Voor iedereen die, zonder koksopleiding, een fantastische pizza wil  
serveren;

• Voor de eventcateraar die volume wil maken met een beperkte selectie 
van super pizza’s.

1. Voor wie?

Buiten een gezonde dosis werklust, heeft u ook de nodige formaliteiten te 
vervullen:
• Zo moet u in het bezit zijn, of in aanvraag zijn van een geldig BTW-nr.;
• Geregistreerd zijn en toelating hebben van het agentschap voedselveilig-

heid (België);
• Standplaatsen en verkooppunten (dit kan een vaste standplaats zijn of dit 

kunnen markten en evenementen zijn);
• Een geldig rijbewijs bezitten (in de meeste gevallen is een rijbewijs “B” 

voldoende, dit hangt echter af van de wagen waarmee u de trailer gaat 
trekken);

• Een beperkt startkapitaal voor de aanschaf van pizza’s en de huur van de 
foodtrailer (geen zware investeringen, huurgelden voor een pand,  
stockagekosten, overnamegelden, enz).

2. Wat heeft u nodig?

3. Wat bieden wij u?

• Om te beginnen krijgt u een volledig vrijblijvend, informatief, persoonlijk 
gesprek;

• Wanneer u verder wilt met het concept, krijgt u in eerste instantie  
persoonlijke begeleiding en opleiding. U leert de toestellen en producten 
te gebruiken op de juiste manier;

• Ondertussen zorgen we samen met u voor de opvolging van uw volledige 
dossier bijvoorbeeld m.b.t. aanvragen van vergunningen en marktplaatsen;

• We maken u wegwijs in het beheer van uw trailer en uw voorraad. Alle  
basisproducten lopen centraal over onze diensten, en worden snel en 
eenvoudig bij u geleverd;

• Wanneer alles klaar is krijgt u uw foodtrailer en kunt u zelf aan de slag;
• Op regelmatige basis krijgt u nieuwtjes en weetjes doorgestuurd en kunt u 

altijd bij ons terecht met uw vragen over de producten en de toestellen.
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Overzicht apparatuur

Hieronder vindt u een overzicht van de apparatuur en tools die nodig zijn om 
de Donna Italia pizza’s te bereiden. Met de double deck oven heeft u de  
mogelijkheid om twee tot vier pizza’s tegelijkertijd af te bakken. Alle  
apparatuur en tools worden door Donna Italia verzorgd en onderhouden.  
U hoeft dus nergens zelf voor te zorgen.

1. de steenoven

Ideaal voor de grote volumes.

Onze Double Deck is de grootste oven die we leveren en heeft niet één maar 
twee steenplaten die zich boven elkaar bevinden. Zo kunt u er meerdere  
pizza’s of focaccia’s tegelijk in afbakken binnen 3,5 minuut. Ideaal om grote 
bestellingen snel af te kunnen handelen. Onze Double Deck vraagt 3500W 
en werkt op 220V.

Kenmerken

Hoogte: 72 cm
Breedte: 45 cm
Diepte: 59 cm, inclusief handvat
Ovenkamer: 40 cm bij 35 cm, tweemaal
Vermogen: 3500W - werkt op 220V
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WERK AL TIJD VOLGENS ONDERSTAANDE INSTRUCTIES 

i ' 1 , D � 
Pas op Gebruik geen 

325° Lichtknopje wordt water of 

heet andere 
vloeistoffen 

Zet de oven aan door de Aan/Uit knop 1 keer 
in te drukken en de lichtschakelaar om te 
zetten. Wacht tot de oven de 325° heeft 
bereikt. 

i 0 ' D � 
Gebruik Pas op Gebruik geen 

325° 3-4 water of alleen de wordt andere minuten pizzaschep heet vloeistoffen 

Plaats de pizza in de oven met de pizzaschep. Zet 
de timer tussen de 3 en 4 minuten en haal na 
afloop de pizza uit de oven met de pizzaschep. 

-- = =- -� 
- --- ·- - -
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i ' 1 , D � () 
Pas op i<iebruik geen 

oo Lichtknopje water of wordt fandere 
heet vloeistoffen 

Als je klaar bent met werken, zet de oven uit door 
de Aan/Uit knop nogmaals in te drukken en de 
lichtschakelaar om te zetten. Wacht tenminste 30 
minuten om de steen schoon te maken met de 
schep en veeg de ergste resten weg. 

OPMERKINGEN OVER DE OVEN 
- De ternperatuur van de oven staat ingesteld op 325 graden en valt niet te

wijzigen. Tijdens het bakken kan de ternperatuur tot 10% hoger of lager 
uitvallen.Let op dat tijdens het bakken de temperatuur niet onder de 300 
graden kornt. Veranderingen aan de oven kunnen alleen door het 
personeel van Donna ltalia gernaakt worden. 
De tirner staat autornatisch op 3 rninuten ( 180sec). Dit kunt u wijzigen 
door op de tirnerknop te drukken, vervolgens het met de draaiknop op 
de gewenste tijd te zetten en nogrnaals voor bevestiging op de 
tirnerknop te drukken. 

- Orn electriciteit te besparen kunt u het bovenste cornpartiment uit zetten 
wanneer deze niet nodig is. 

- Wanneer de oven langer dan een uur aangestaan heeft dient u voor het 
plaatsen van de eerste pizza de deur 20 seconden open te houden 0111 de 
oven te ontluchten. 

Schoonmaak en onderhoud 
- De oven bevat een steen die nooit met vocht schoongemaakt mag 
worden.EventuelerestJes kunnen met de bijgeleverde spatel van de steen
geschraapt worden. 
- Als de oven helernaal is afgekoeld en van de stroorn is gehaald, dient u de 
binnenkant van het alas met een sterke ontvetter schoon te maken. 

OPMERKINGEN OVER DE PIZZA'S 
De pizza's kunnen nog 72 uur bewaard worden 
in de koelkast nadat ze zijn ontdooid. 
De pizza's dienen ontdooid afgebakken te worden. 
Extra toppingS kunnen de baktijd doen toenemen. 

WILT U EEN BESTELLING PLAATSEN? 
EMAIL NAAR  info@foodtrailer.be 

HEEFT U EEN TECHNISCH PROBLEEM? 
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR 

TEL: 
EMAIL: 

+32 (0)15/68.29.78 
info@foodtrailer.be 
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2. de tools

Goede kwaliteit levert u met goed gereedschap. Daarom krijgt u van ons de 
juiste accessoires om professioneel en veilig te kunnen werken.

Pizzaschep

Met een professionele pizzaschep kunt u de 
vers belegde pizza’s, focaccia’s of piccolo’s 
gemakkelijk in en uit de steenoven schuiven.

Pizzames

Met ons meegeleverde pizzames rolt u in 
een paar bewegingen over de pizza om de  
mooiste slices te snijden.

Snijplank

Zodat u de pizza’s netjes en veilig kunt  
toppen en snijden. Vergeet niet dat deze 
snijplank niet in de oven kan!

Training en ondersteuning

Om u optimaal gebruik te laten maken van de oven en onze producten,  
komen wij vooraf langs voor een training. We geven dan ook direct tips over 
hoe u duurzaam gebruik maakt van verschillende ingrediënten.

Wij nemen tijdens de training de tijd voor een duidelijke uitleg van de oven, 
het bakken van de eerste pizza’s en het maken van een persoonlijk menu.
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Producten

1. Pizza Margherita

Authentiek, puur, Italiaans.

Donna Italia levert standaard Margherita pizza’s, 
gemaakt van de beste ingrediënten. De bodem is 
gemaakt van Italiaans mimosa-deeg, fior di  
latte mozzarella en pure tomatensaus. De pizza 
is verkrijgbaar in twee formaten; 29 centimeter 
en 22 centimeter.

Onze authentieke Margherita alvast  
afgetopt met de lekkerste pepperoni. 

Met de pepperoni pizza voegt u gemakkelijk 
diversiteit toe aan het pizzamenu. We hebben 
smakelijke plakjes pepperoni toegevoegd aan 
onze authentieke Margherita pizza’s en bieden 
zo een overheerlijke pizza voor meer dan 36% 
van de pizzaliefhebbers die de voorkeur geven 
aan pepperoni boven elke andere topping. De 
pepperoni pizza heeft een doorsnede van 29cm.

2. Pizza Pepperoni

3. Pizza Crust

Onze authentieke pizzabodem met alleen 
pure tomatensaus.

De Pizza Crust neemt het meest arbeidsintensie-
ve deel van het bereidingsproces van pizzadeeg 
weg. De Pizza Crust is gemaakt van de beste 
ingrediënten; Italiaans mimosa-deeg en pure  
tomatensaus. De pizza heeft een doorsnede van 
29 cm.
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4. Piccolo

De pizza zo groot als een slice.

Een authentieke Italiaanse pizza, maar dan in 
het formaat van een pizzapunt. De ovale piccolo 
is perfect voor de lekkere trek, met de kwaliteit 
van een authentiek bereidde pizza. De piccolo 
bestaat uit Italiaans mimosa-deeg, 100% fior di 
latte mozzarella en pure Italiaanse tomatensaus. 
Meer niet. De piccolo is 17 bij 14 centimeter en 
kan daarom met meerdere tegelijk in de  
Donna Italia steenoven worden afgebakken.

5. Focaccia

Vegan, Italiaans platbrood.

De Donna Italia focaccia is een Italiaans plat-
brood, bereid met de beste ingrediënten. Het 
platbrood is gemaakt van Italiaans mimosa-deeg 
waar we alleen lokale olijfolie en wat zout aan 
toevoegen. Onze focaccia heeft een doorsnede 
van 29 centimeter en is in de basis ook geschikt 
als vegan gerecht.
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Recepten pizza

Wij hebben alvast de beste recepten voor u verzameld waarmee u iedere 
pizza, focaccia of piccolo perfect aftopt. Of u nu vegetarische pizza’s, vegan 
focaccia’s of juist lekkere piccolo’s met vlees wilt serveren; we hebben het 
juiste recept voor u. Maak van uw Donna Italia foodtrailer een succes met 
onderstaande recepten.

BEREIDINGSWIJZE:

Verkruimel de blauwe kaas over een ongebakken 
pizza. Druppel vervolgens olijfolie over de  
pizza en voeg grof zout naar smaak toe. Plaats 
de pizza in de Donna Italia steenoven en bak in 
drie minuten af. Verdeel daarna de rucola.

Ingrediënten:

• 80 gram blauwe Deense 
kaas

• handje rucola sla
• olijfolie
• zeezout
• Donna Italia pizzabodem

Pizza blauwe kaas

Pizza hawai

BEREIDINGSWIJZE:

Plaats de ananasstukjes en de ham op een  
ontdooide pizzabodem. Bak de pizza in vier  
minuten af in de Donna Italia steenoven en  
serveer direct.

Ingrediënten:

• 75 gram gerookte ham, 
gesneden in kleine  
stukken

• 75 gram ananas, in  
blokjes

• Donna Italia pizzabodem
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BEREIDINGSWIJZE:

Bak de focaccia in twee minuten af in de Donna 
Italia steenoven. Beleg de focaccia met de  
Parmezaanse kaas, de bacon en de rucola. 
Druppel er wat olijfolie overheen en voeg naar 
smaak gepofte knoflook toe.

Focaccia met rucola, parmezaan en spek

Ingrediënten:

• Uitgebakken bacon
• Snippers Parmezaanse 

kaas
• Rucola
• Gepofte knoflook
• Olijfolie
• Donna Italia focaccia

BEREIDINGSWIJZE:

Bak de focaccia twee minuten in de Donna Italia 
steenoven. Snijd de focaccia open en beleg de 
bodem met de prosciutto, pecorino, rucola en 
een beetje olijfolie. Leg de andere helft er  
bovenop en snijd het brood in vier delen.

Focaccia sandwich met prosciutto en pecorino

Ingrediënten:

• Prosciutto, in dunne 
plakjes

• Pecorino, grof geraspt
• Rucola
• Olijfolie
• Donna Italia focaccia

Recepten focaccia

Kijk voor meer recepten ook op de webpagina van Donna Italia:  
www.donnaitalia.nl/recepten
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Publiciteit

Op eenvoudige aanvraag ter beschikking:

• Prijslijsten
• Digitale foto’s
• Take away dozen

info@foodtrailer.be

+32(0)468/10 10 45 of +32(0)468/10 10 85

+32(0)15/68 29 78

Schoorstraat 26 A5 2220 Heist-op-den-Berg

Contactgegevens

Voor vragen of voor het doorgeven van bestellingen kunt u contact opnemen 
met Foodtrailer.be
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