
NEFF-PIZZA PÅ BAKESTEIN  31. mars 2015 

Liker du pizza som på den gode italienske restauranten? Med tynn sprø bunn og  
toppet med dine favorittingredienser?  

Med en god ovn og bakestein lager du selv ekte steinovnsbakt pizza, tarte flambée 
eller brød. 

Her foreslår vi to gode variasjoner. Oppskriften gir 4 stk små pizzaer. 

Parmaskinke, parmesan & rukkola  og hvit pizza med spinat, artisjokk & tomat  
-3,5 dl vann 
-½ pk gjær 
-1 ts salt + 1 ts sukker 
-½ dl god olivenolje 
-9-10 dl hvetemel 

Rør ut gjæren i lunkent vann i en bakebolle. Tilsett salt og sukker og rør til 
oppløst. Ha på 2/3 av melet og oljen , elt deigen godt sammen. Tilsett resten av 
melet og elt videre til deigen er myk, smidig og elastisk, ca 5-6 min. Deigen skal 
ikke slippe bollen helt, men heller være litt klissete (kladdig/ klebrig?). Hev deigen 
på et lunt sted til dobbel størrelse. Har du  ovn med heveprogram er det perfekt å 
benytte her. 

Mens deigen hever, skru ovnen på høyeste temperatur med over-og 
undervarme, 250-275 grader.  Sett risten på nederste stekehøyde og legg på 
bakesteinen. 

Del deigen i 4 jevnstore deler og form de som boller. Kjevle de ut til 4 store 
pizzabunner og legg de på hvert sitt stykke bakepapir. Det forenkler håndteringen 
av pizzaene til og fra ovnen og gjør at de glir lettere av bakespaden og ned på 
bakesteinen. 

Topp pizzaene som under  beskrevet og stek de 10-14 minutter, til de er brune på 
kantene og gylne på toppen. 

Enjoy! 

”Hvit pizza”, 2 stk 
-1 beger rømme / crème frâiche 
-1 ts salt + 1 ts sitron eller god eddik (vinäger) 
-1 finhakket rød chili 
-½ kinesisk hvitløk, revet 



Bland sammen ingrediensene til sausen. Bre 3-4 ss utover hver bunn. Saus til overs 
er godt å servere ved siden av.  

-2 stk fersk mozarellaost i skiver 
-100 gr små tomater, delt i to 
-150 gr lettstekt og grovhakket spinat 
-1 liten bx artiskokker, delt i mindre stykker 
-50-100 gr revet ost 

Fordel toppingen på pizzaene, dryss litt revet ost på toppen. Topp den ferdistekte 
pizzane med litt frisk basilikum. 

  

”Rød pizza”, 2 stk 
-1 bx knuste tomater 
-2 ss tomatpuré 
-1 ss salt + 1 ss sukker 
-1/2 kinesisk hvitløk, revet 
-2 ss hakket basilikum 
-1 ss grovknust sort pepper 

Bland sammen ingrediensene til sausen. Bre 4-5 ss utover hver bunn. Saus til overs 
er godt å servere ved siden av. 

-2 stk fersk mozarella i skiver 



-1 stk rødløk, i tynne skiver 
-1pk rukkolasalat, vasket 
-10 skiver parmaskinke 
-50-100 gr høvlet parmesan 

Topp pizzaene med mozarella og løk og stek ferdig. Når pizzaen er nystekt, dryss 
med rukkolasalat, legg på skinkeskivene, den  høvlede parmesanen og noen blad til 
med rukkolasalat. 

  


