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Model Bianco 
- Guide – Brændefyret pizzaovn  

 

 

Indhold: 
 

1. Information om opstart og brug 
2. FAQ – Mest almindelige spørgsmål og svar 
3. Sådan installerer du ovnen 

 
Tillykke med din nye stenovn. Stenovnen er 100% håndlavet og fremstillet af ildfaste 
materialer af høj kvalitet.  
 
Brug blot 3-5 minutter på at gennemlæse guiden, så du ved præcist hvordan du 
bruger og vedligeholder ovnen – det er meget nemt og enkelt.  
 
VIGTIGT! – læs især punkt 6 under  FAQ mest almindelige spørgsmål om ovnens første 
kur. 
 
 

1. Information om opstart og brug 
 

Fugtig ovn første gang: Det er altid vigtigt at tænde roligt og forsigtigt op i en helt ny ovn, da den stadig 
kan være fugtig. Derfor skal temperaturen holdes på max. 100 grader celcius de første 100 minutter. 
 
Ovnen skal altid være overdækket: Når ovnen ikke benyttes og ikke er tændt skal den helst være 
overdækket. Årsagen er, at der ellers vil dannes fugt, som kan danne små revner og sprækker. Metoden 
til at undgå fugt, er den samme som ovenfor, dvs. lav et lille bål og hold temperaturen på max. 100 i 60 
minutter. 
 
Sådan bruger du pizzaovnen i vinterhalvåret: pga. de lavere temperaturer skal du starte op med et lille 
bål de første 45 minutter. Herefter kan du fyre op normalt. Ovnen skal også være helt slukket før du 
dækker den til igen… 

 
Placering af pizzaovn: Pizzaovnen bør stå udenfor under et afdækket tag, så ovnen ikke kan suge fugt 
fra sne og regn. Vil du have den stående udenfor under helt åbent himmel altid, skal pizzaovnen 
behandles med en stærk facademaling. Pizzaovnen bør stå 1 meter fra brandbare materialer på alle 
sider. Fra toppen bør der være minimum 1,2 meter, da varmen bevæger sig op samt gnister og gløder vil 
bevæge sig opad. 
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Pizzaovn der får vand og fugt udvendigt: Det er ikke godt, så vægge og bund skal tørres langsomt ved at 
lave mindre bål indtil ovnen er helt tør. Hvis ovnen er meget fugtig og våd risikerer ovnen at 
frostsprænge. 
 
Sådan tænder du op: læg først et lille bål og lad det brænde 45 minutter, når den tid er gået kan du 
bygge mere brænde på bålet, så temperaturen kan stige op imod den ønskede temperatur.  
 
Brændetype: Benyt altid tørt brænde, dvs. ubehandlet tørt løvtræ. Aldrig affaldstræ eller træ fra 
nåletræer. 
 
 
Hvordan fyrer jeg? 

  
Der findes grundlæggende 2 måder at fyre på. Den første og mest traditionelle kalder jeg "bage-dag" og 
den anden "fest-fyring".  

  
Bage-dag 
Her udnyttes ovnens masse-varme fuldt ud. Ovnen fyres op til den er gennemvarm (tager ca 75-90 min 
afhængig af ovnstørrelse). Ideen er herefter at udnytte al den varme man har skabt ved at tilberede 
forskelligartede retter i ovnen, som passer til hver fase af ovnens temperaturskift i takt med ovnens 
nedkøling.  

  
Et eksempel herpå, kunne være at man fik Pizza og ristede grøntsager til frokost, efterfulgt af en ovnfuld 
brød, langtidsbagt steg eller måske en lækker kage/tærte? Når ovnen så begynder at køle ned, kan man 
riste nogle lækre nødder eller tørre nogle krydderier? 

  
Fest-Fyring 
Når man festfyrer, tilbereder man nødvendigvis ikke noget mad, men holder bare gang i ilden for at 
skabe hygge, lys og varme på terrassen. Stenovnen egner sig nemlig perfekt til at skabe en super 
hyggelig "lejrbålsatmosfære".  

  
Men når ovnen "kører" kan du jo lige så godt lave nogle super lækre italiensk-inspirerede pizzaer, bagt 
fisk eller lækre naan brød? 

  
En typisk "fest-fyrings" dag kunne være en lørdag på terrassen, hvor der bliver tændt op i ovnen om 
formiddagen, mens man tilbereder ingredienserne til pizzaen, laver dejen og stiller et bord op hvor 
gæsterne kan tilberede deres egne pizzaer. Herefter kan de selv komponere deres yndlingspizza, og 
bage den i stenovnen. Det kan man få rigtig mange timer til at gå med. 
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2. FAQ – Mest almindelige spørgsmål og svar 
 
1.  Hvilke byggematerialer bruges i ovnen? 
SVAR: Ildfast cement, ildfaste sten, uld sten og jern Net 
 
 
2. Hvad er bunden af ovnen lavet af, og hvor tyk er ovnen? 
SVAR: Ovnen er 100cm udvendigt. Ovnens bund er fremstillet i beton og jern. 
 
 
3. Hvilken type isolering er der til at holde varmen i ovnen? 
SVAR: 4 cm uld og ildfaste sten omkring. 
 
 
4. Hvilken temperatur er denne ovn designet til at kunne opnå? 
SVAR: 600 º grader er ovnens maksimum, men til bagning m.v. er den optimale temperatur 200-250 
º grader. 
 
 
5. Kan ovnen give revner under transport? 
SVAR: Vi har aldrig haft problemer overhovedet – det er en meget stærk ovn. 
 
 
6.1. Kan ovnen udvikle revner ved overophedning? 
SVAR: Som alle andre ovne i verden har vores ovn også brug for en ”kur”. Ved første opvarmning 
skal ovnen have en temperatur på 100 grader i 3 timer og derefter 200 grader i 2 timer, og herefter 
er ovnen klar til at bage. Hvis du har perioder, hvor der går mere end 4 måneder siden du brugte 
ovnen sidst skal du gentage ovenstående ”kur” inden brug. 
 
6.2. Hvad gør jeg hvis der opstår store revner i ovnens puds, altså hvis kuren går galt? 
SVAR: Det sker heldigvis sjældent, men sker det, så skal hullerne blot fyldes med brændfast silikone 
og males over. Herefter kan kuren foretages igen. 
 
6.3. Vil der kommer revner uanset hvad? 
SVAR: Ja det vil der nok, og det betyder absolut ingenting. Det er helt normalt i terracotta ovne som 
denne. Også indvendigt vil der komme små revner. Det er helt normalt og uden betydning. 
 
6.4. Bør jeg overdække ovnen, når den ikke benyttes? 
SVAR: Ja god idé – lav et overdække eller placér et regnslag e.l., så der ikke kan komme regn, sne 
m.v. ned til ovnen, og undgå dermed den værste fugt. 
 
7. Kan ovnen bruges udendørs hele året rundt eller vil ovnen blive udsat ved regn og frost? 
SVAR: Hvis du blot følger ”kuren” i pkt. 6., så bliver der ingen problemer uanset vejret. 
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8. Hvilken vedligeholdelse er nødvendig for at holde ovnen i bedst stand? 
SVAR: Det vil være godt at benytte ovnen mindst 2 gange pr. måned. På den måde holdes ovnen i 
bedst stand. 
 
 
9. Findes der en brugsanvisning ved køb, hvor alle procedurer er beskrevet? 
SVAR: Med ovnen følger brugsanvisning, der er meget enkel. Ovnen er klar til brug samme dag du 
modtager den. 
 
 
 
10. Er der nogen advarsler tilknyttet brugen af ovnen? 
SVAR: Som almindelige ovne bør denne brændefyrede pizzaovn kun benyttes af voksne. 
 
 
11. Vil der ikke opstå mindre revner i ovnens overflade, når temperaturen bevæger sig voldsomt? 
SVAR: Jo, det vil naturligvis ske, men det har intet at gøre med ovnens kvalitet eller brugbarhed. Det 
sker for de fleste ovne, men du vil stadig have en ovn, der kan holde i mange mange år. 
Det hænger især sammen med, at ovnen er lavet af naturmaterialer, så derfor vil der opstå revner i 
pudsen, der er modtagelig for fugt, men ovnens ydeevne mindskes under ingen omstændigheder. 
 
 
12. Følger der skorsten med, og hvor er den monteret? 
SVAR: Ja, der medfølger en skorsten og endda i rustfrit stål. Den er monteret ved levering oven på 
ovnen. Den rager ca. 20 centimeter og over ovnen. 
 
 
13. Hvad vejer ovnen? 
SVAR: Ovnen vejer 500 kg.  
 
 
14. Er ovnen klar til brug ved levering? 
SVAR: Ja, det er den – du skal eventuelt blot isætte ovn termometer i ovnens låge/dør. 

 
3. Sådan installerer du ovnen 
 

 Flyt ovnen til rette placering i haven – husk der gerne skal være et halvtag e.l. 

 Ovnen kan flyttes på et løftebord, palleløfter med saks eller med løfteudstyr i krogene. 

 Termometeret skal sættes i ovnens ene låge. Hullet bores med et bor, der kan bore i jern. 
 
Se i øvrigt kort 2 minutters video om hvordan du bruger og vedligeholder pizzaovnen: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ik9n76rX9Mk 
 
God fornøjelse med Pizzaovnen! 
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