
wood-fired outdoor oventhe

Håndlaget i Sicilia, Italia
Konstruksjon i rustfritt stål

Forsterket røkrør i rustfritt stål
Vedholder og dør i rustfritt stål

Termometer som viser Celsius og Fahrenheit
Fargealternativer: Antrasitt og kobber



ADVARSEL: Les og og forstå instruksjonene før du monterer og tar i bruk ov-
nen. Plassér utendørsovnen på en ikke-antennbar overflate før bruk. Alltid bruk 
redskaper (skreller, børster og andre redskaper) som er beregnet for vedfyrt 
steking.

IKKE OVEROPPHET OVNEN: Ekstrem varme kan skade utendørsovnen perma-
nent. Varm opp ovnen i en jevn og rolig hastighet. Start med et lite bål i midten. Når 
det er etablert så kan du flytte bålet til VENSTRE side i ovnen. Legg til ved i små 
mengder inntil ovnen kommer opp i en jevn, høy varme. En god temperatur er når 
gulvstein har en temperatur rundt 340-350 C.

ALDRI BRUK KJEMISKE OPPTENNINGER: Bare bruk små kvister og eventuelt 
avis for å starte bålet. Opptenningsvæske og lignende kan ødelegge stekeoverflaten 
og skade din utendørsovn permanent.

ALDRI BRUK KJEMISK RENS: Rengjøring bør bare skje ved kald ovn. Bare bruk 
metallbørste (ofte brukt til grillrister) og/eller en våt klut for å rengjøre gulvstein.



Kom i gang

Kunst og vitenskap av vedfyrt steking

Velg riktig ved for deg
Pakk forsiktig opp din vedfyrte utendørsovn. 
Den er ikke for tung, men få gjerne hjelp av en 
person til for å løfte den ut av esken. Pass på å 
plassere den på en overflate som ikke er anten-
nelig.

Fjern all beskyttende film. Monter sammen alle 
delene og start innfyringsprosessen av ovnen. 
Begynn med et lite bål og bygg opp til 400°C og 
la så bålet dø ut. Repetér dette to ganger eller 
mer så er ovnen din klar til vanlig bruk.

Steking i din utendørsovn er ganske likt som å 
bruke komfyren i hjemme. Du lærer fort hvordan 
du regulerer temperaturen, bruker forskjellig 
ved for smak og hvor god maten blir i en slik 
vedfyrt ovn. Hvem som helst kan lage deilig 
pizza og brød, steke kjøtt, grønnsaker, fisk og 
sjømat og lage fantastiske desserter.

Gulvsteinen og domen rundt avgir varme fra alle 
sider, som gir en naturlig konveksjon av varme 
som steker alt til perfeksjon, mens flammen på 
siden gir en unik sprø kant og røkesmak. Hvil-
ken som helst type av ildfaste metall-, keramikk- 
eller glassformer.

Advarsel: Hold ovnsformer unna flammer og 
ikke bruk de i temperaturer over 260°C. Les og 
følg alltid instruksjoner fra ovnsformprodusen-
tens bruksanvisning.

Aldri bruk behandlet tømmer/ved. Nedenfor kan 
du lese litt om vanlige vedtyper brukt i utendørs 
matlaging.
Tips: Hvis veden produserer en del sort røyk så 
er det et godt tegn på at du bruker feil vedtype.

Typen ved som blir brukt til matlaging har på-
virkning på matens smak. Prøv en av disse om 
du har det tilgjengelig...

Epletre: Smaken er mild og søtere enn Hickory. 
God til all slags kjøtt.

Kirsebærtre: Anelse søt og fruktig røyk som er 
bra til nesten alt. Bra til all slags kjøtt.

Hickory: Den mest vanlige veden brukt til mat-
laging. Søt og sterk, mye bacon-smak. Bra til all 
slags røking, spesielt all slags svinekjøtt.

Mesquite: Søtere og mer delikat enn Hickory. 
Den komplimenterer perfekt kjøtt med mye 
smak, sånn som biff, and eller lam, men vær 
forsiktig da den kan bli for kraftig.

Eik: Favorittveden i Europa. En mild røyk med 
ingen ettersmak. Eik gir maten en fantastisk 
røkfarge. Bra til rødt kjøtt, svinekjøtt, fis og 
storvilt.

Pecan: Søt og mild med en smak lik Hickory, 
men ikke like sterk. Bra til kylling, storfe, svine-
kjøtt og kalkun.



Før du bruker ovnen til å steke mat så er det viktig at gulvsteinen kommer opp i 
optimal temperatur i en jevn og rolig hastighet.

Lag et lite bål med opptenningsved og begynn rolig med en maks tem-
peratur på 100C den første gangen. La temperaturen synke igjen før du 
øker til maksimum 150C den andre gangen. La det nå kjøle seg ned igjen 
før du for tredje gang fyrer opp til maksimum 200 C. Ikke bruk vann til å 
kjøle ned eller slukke bålet.

Når den er helt kald så kan du vaske gulvsteinen med varmt vann.

Ta vare på ovnen din
• Ikke bruk vann til å slukke flammer.
• Når ovnen er kald, så kan gulvstein vaskes med en våt klut.
• Pass på at gulvstein ikke blir våt mens ovnen er varm for å unngå ter-

misk sjokk.
• Ikke bruk kjemikalier/såpe.
• For utvendig rengjøring, bruk varmt vann og en klut som ikke er for røff 

(for eksempel mikrofiberklut er bra).
• Matrester o.l. som ligger igjen på gulvstein kan taes bort når ovnen er 

kald med en slipepute (”abrasive pad”) eller man kan bruke en halv si-
tron. Overflaten til gulvstein skraper ikke opp, så du kan bruke en ste-
kespade om det trengs for å fjerne matrester.

• Delene i rustfritt stål (uten belegg) kan rengjøres med en våt klut og et 
par dråper rensemiddel beregnet for rustfritt stål. Fjern alle rester av 
rensemiddel med en våt klut og lunkent vann etter rengjøring.

• Små sprekker o.l. som kan komme over tid vil ikke ha noe effekt på 
ovnens ytelse.

• For å beskytte ovnen din mot vær og fukt når den ikke er i bruk, så an-
befaler vi et slitesterk vanntett dekke.

Hvis du har noen spørsmål om bruk eller rengjøring så vennligst kontakt 
oss via epost post@bakerovner.no

Informasjon om før bruk og rengjøring



Fyr opp ovnen din
Utendørsovnen din kommer til å gi deg årevis 
med nytelse og utallige deilige matretter når du 
først har lært deg hvordan du bygger og ved-
likeholder et bål som gir gulvsteinen en jevn 
høy-temperaturs varme.

Tips: Investér i en laser-termometer som viser 
deg eksakte temperaturer inni ovnen. Da kan 
du følge med varmeoppbygningen både i do-
men og i gulvsteinen.

Start bålet i ovnen omtrent én time før mat-
lagingen skal foregå. Del opp veden i mindre 
deler (opptenningsved). Bruk dette og avispapir 
(evt tennbriketter, OBS må være merket mat-
sikret/”food safe”) til å starte bålet.

Start bålet i midten av ovnen med ved-skille-
veggen i rustfritt stål inntil slik at du kan bruke 
denne etterpå til å flytte bålet. Fortsett å bygge 
opp bålet med to eller tre større vedkubber inntil 
bålet er etablert godt nok, så kan du dytte skil-
leveggen og bålet til venstre side i ovnen ved å 
bruke askesopen.

Tips: Det kreves overraskende lite ved for å få 
ovnen til å nå 400°C.

Lukk igjen døra til ovnen. Pass på at du har 
minst mulig åpning for best varmeoppbygging, 
men god nok åpning til å holde bålet i gang. 
Legg på en vedkubbe eller to om du trenger 
etter hvert. Flammene kommer til å strekke seg 
langs taket til domen og kurver rundt mot den 
andre siden, men dette er normalt. Bare pass 
på at flammene ikke kommer ut gjennom dør-
åpningen. Poenget er at domen og gulvsteinen 
skal bli oppvarmet.

Når gulvsteinen kommer til 340°C - 390°C så er 
du klar til å starte stekingen.



Begynn å steke
Høy-temperaturs steking
Når gulvsteinen er mellom 340°C - 385°C så 
har du en perfekt temperatur til å steke pizza. 
Pizzaene plasseres på gulvsteinen ved hjelp av 
pizzaspaden og trenger kun 3 minutter før den 
er ferdig. Husk å rotere pizzaen med pizzapile-
ren for å sikre en jevn steking.
Tips: En kjekk metode å sjekke om pizzaens 
bunn er stekt ferdig er å løfte litt på pizzaen 
med pizzapileren (under steking). Hvis pizzaen 
henger litt på sidene så er den ikke ferdigstekt.

Middel-temperaturs steking
Når gulvsteinen er mellom 230°C - 320°C så 
har du en god temperatur for steking av kjøtt, 
grønnsaker, fisk og sjømat.
Avhengig av retten så kan det være kjekt å dek-
ke den til (med for eksempel aluminiumsfolie) 
for å la den steke ordentlig før bruningsproses-
sen skjer.
Det anbefales også å rotere litt på det du steker, 
alternere mellom sidene som står mot flamme-
ne.

Rengjøring
Når ovnen har blitt helt kald så kan du bruke askekosten til å børste gulvsteinen for å fjerne all 
aske og rester. Aldri slukk flammene med vann. Aldri bruk kjemiske rensemidler. Hvis du trenger å 
rengjøre gulvsteinen ytterligere så er det anbefalt å bruke en våt klut.

Grilling
Det er morsomt, og det gir et godt resultat, når 
man får det sprøtt ytterst og saftig innvendig. 
Dette er lett takket være konveksjonen av var-
me i ovnen.
For å grille så flytter du glørne til midten og i 
front av ovnen så plasserer du en grillrist (for 
eksempel Toskansk grill fra vår nettbutikk) over 
glørne. Nå kan du grille kjøtt, grønnsaker, fisk 
og sjømat på samme måte som du vanligvis 
hadde gjort med en gass- eller kullgrill.

Lav-temperaturs steking
Når gulvsteinen er mellom 170°C - 220°C så 
har du en god temperatur for å bake brød, paier 
og desserter. Generelt sett er dette lettest å 
gjøre når du er ferdig med å steke all den andre 
maten og du har fjernet alle glør fra ovnen.
Husk at ovnen må ha fått en god oppvarming 
for at den skal holde nok varme til å steke uten 
flammer. Pass på at gulvsteinen har en tempe-
ratur på ca 260°C i minimum 15 minutter før du 
fjerner alle glørne.



Nyt den unike smaken av
vedfyrte pizza, sjømat,

kjøttretter, grønnsaker, brød 
og desserter.


