
Innfyring av Forno Vero Terazza 

Første gang du fyrer i din Terazza skalchamotte stenene i bunn tørkes ut. 
Plasser et par murstener på ovnsgulvet for å unngå direkte kontakt mellom 
glør og ovnsgulvet. Fyr opp i venstre side  med småkløyvd ved, lag et lite bål. 
Vedlikehold bålet og hold en jevn temperatur på 150 -180 grader i ca 3 timer. 
La bålet dø ut og vent til ovnen er kald før du fjerner mursteinene.

Litt om bruk av din nye Terazza ovn

Forno vero Terazza ovnen kan fort oppnå veldig høye temperaturer. 
Vi har målt helt opp til 460 grader. Men en høy temperatur er ikke 
nødvendigvis ensbetydene med en effektiv oppvarming av ovnens masse. 
En lavere temperatur over lengre tid er å foretrekke. Vi anbefaler også å bruke 
småkløyvd ved, da får du bedre temperaturkontroll. Tenn opp i venstre side, i 
stativet som følger med. Fyr opp uten døren. Selv om ovnen allerede etter 10 
minutter kan ha nådd 300 grader, fyr i ytterligere 5 minutter til. 
Terazza ovnens gulv er godkjent for direkte kontakt med mat. 
Legg pizza og brød rett på ovnens gulv.  Temperaturmåleren viser ovnens 
lufttemperatur, gulvet kan være varmere. Ovnen oppnår pizzatemperatur 
(320 grader) på ca 15-20 min. Du kan bruke meltesten for å se om det er rik-
tig pizzatemperatur i ovnen, ”kast inn litt hvetemel på ovnsgulvet - hvis melet 
først blir brunt og blir sort etter ca 30 - 40 sekund er det riktig 
pizzatemperatur”. Brenner melet seg fast er det for varmt.  
Pizza stekes med åpen ild og uten dør. Når du skal steke brød, må du ta ut 
glørne og stenge igjen med døren. 

På høsten kan det være lurt å ta ut stenene inne i ovnen og oppbevare de på 
et frostfritt sted. Dekk ovnen med pressenning om ovnen står ute uten tak. 
Ovnen kan brukes på vinteren også, men bruk litt lengre tid på oppfyringen. 
Blir det matsøl på stengulvet, dra over glør og fyr det vekk. Stengulvet skal 
ikke vaskes. 

Ovnens indre og ytre er i rustfritt stål. De rustfrie flater bør rengjøres og 
beskyttes med rengjøringsmiddel som er beregnet for rustfritt materiale. 
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