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G3 Ferrari Pizzaoven 

 

 
 

Deze speciale oven is ontworpen en voorzien van een stenen bakplaat 
om vergelijkbaar resultaat te creëren als van een pizza uit de traditionele 

steenoven. De oven bakt elke soort pizza, calzone enz. in slechts 4 
minuten. Hij heeft een thermostaat met drie standen en een 

indicatielamp. Hij is naast pizza’s ook ideaal voor het snel klaar maken 
van ander voedsel, zoals vlees, taart, kastanjes enz.  

 
Gemiddelde temperaturen behorend bij de verschillende standen: 

Stand 1: 190 ºC 
Stand 2 : 350 ºC 
Stand 2.5: 430ºC 
Stand 3: 470ºC 

Gebruiksaanwijzing 

Veiligheidsvoorschriften: 

1. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig, deze geeft belangrijke 
veiligheidsvoorschriften aan voor de installatie, het gebruik en het onderhoud 
van de oven. 

2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of de oven onbeschadigd 
is. 

3. Als de stekker beschadigd is dient deze door de fabrikant of verkoper 
vervangen te worden om eventuele problemen te voorkomen. 

4. Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden waarvoor deze is bedoeld, 
misbruik resulteert in het vervallen van de garantie. Het apparaat is enkel 
bedoeld voor huishoudelijk gebruik. 

5. Dompel de oven en/of snoer niet onder in water of ander vloeistoffen en 
gebruik het apparaat niet in de buurt van een kraan e.d. om kortsluiting of 
elektrische schokken te voorkomen. 

6. Gebruik de oven niet in de buurt van brandende gaspitten of open vuur. 
7. Laat uw kinderen de oven niet zonder begeleiding gebruiken. 
8. Trek de stekker uit het stopcontact door aan de stekker zelf te trekken, trek 

niet aan het snoer of aan de machine zelf. 
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9. Laat het snoer niet onnodig over de rand van tafel of aanrechtblad hangen. 
Voorkom dat het snoer smelt door de nabijheid van hete pannen, kookplaten 
e.d.. 

10. Laat het apparaat niet buiten staan. 
11. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt en 

als u het niet gebruikt. Laat de oven afkoelen voordat u het apparaat 
schoonmaakt. 

12. Pas op voor de hete oppervlakken, gebruik enkel de daarvoor bestemde 
grepen. 

13. Houdt tijdens gebruik een ruimte van minimaal 10cm rondom de oven vrij voor 
een goede lucht circulatie. 

14. Plaats geen te grote gerechten of metalen spatels in de oven i.v.m. 
brandgevaar of kortsluiting. 

15. Gerechten, zoals pizza en brood kunnen brandgevaar opleveren. Plaats de 
oven uit de buurt van ontvlambare materialen, zoals gordijnen. 

16. Plaats niets op de oven, zolang deze in gebruik is. 
17. Plaats geen karton, papier, plastic e.d. in de oven tijdens gebruik. 
18. Belangrijk: sta niet te dicht op de oven als u deze opent, er kan hete stoom of 

lucht vrijkomen bij het openen van de oven. 
19. Gebruik ovenwanten tijdens het plaatsen en verwijderen van gerechten in en 

uit de oven. 
20. Laat iedereen die van de oven gebruik zal maken deze voorschriften lezen en 

naleven. 
21. Breng de oven aan het einde van de levensduur naar de daarvoor bestemde 

afvalscheidingstations. Gooi hem niet bij uw huisvuil. 
 

Beschrijving van de pizza oven: 

Dit is een elektrische oven, ontworpen voor het bakken van pizza en is voorzien van 
een stenen pizzaplaat. De pizzaplaat verspreidt de warmte gelijkmatig en absorbeert 
vocht afkomstig uit het deeg, wat resulteert een geurige, krokante bodem, zoals de 
pizza uit een echte houtgestookte steenoven. De oven bakt zowel verse, 
zelfgemaakte pizza’s als diepvries, kant-en-klare pizza’s. Bij de laatste soort zal de 
baktijd aanzienlijk korter zijn. 
 

Gebruik: 

1. Steek de stekker in het stopcontact en doe de oven aan d.m.v. de stelknop, 
stel deze in op 2-1/2. 

2. Warm de oven 10 minuten voor met het deksel gesloten. 
3. Controleer of het controlelampje brandt, dit geeft aan of de beide 

verwarmingselementen in werking zijn, wat zorgt voor een constante 
temperatuur tijdens het bakken. Als het lampje uit is na het voorverwarmen, 
laat dan het deksel 2 minuten open staan voor u de pizza erin plaatst. 

4. Laat na elke pizza het deksel 2 minuten open staan voor u de volgende erin 
plaatst. 

5. Het bakken van de pizza duurt 4-5 minuten. 
6. Gebruik de bijgeleverde houten spatels om de pizza in en uit de oven te 

plaatsen. Laat de spatels niet in de oven liggen tijdens gebruik. Bestrooi de 
spatels met wat bloem, zodat de pizza makkelijk van de spatels afglijdt. 
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7. Haal diepvries pizza’s 10-15 minuten voor het bakken uit de vriezer en laat ze 
op kamertemperatuur liggen. 

8. Belangrijk: Laat geen saus, kaas e.d. van de pizza op de plaat lekken, 
probeer de pizza’s zoveel mogelijk zo te beleggen, dat het beleg op de pizza 
blijft liggen. 

9. De onbehandelde pizzasteen is gemaakt van materialen, speciaal 
geselecteerd door G3 Ferrari, marktleider, voor de beste warmtegeleiding en 
vochtabsorptie. Alleen hierdoor is het mogelijk om de pizza’s in 4-5 minuten te 
bakken met behoud van de voedingswaarden. 

10. Er kunnen ook andere gerechten in de oven worden klaargemaakt. Gebruik 
hiervoor bij voorkeur de aluminium bakblikken, verkrijgbaar in de meeste 
huishoudzaken en supermarkten. 

 

Extra instructies voor de ovens met timer: 

1. Met deze oven is het mogelijk om de baktijd in te stellen. 
2. Plaats de pizza in de oven en sluit het deksel, stel de tijd in met de 

desbetreffende knop en de oven geeft een geluidssignaal als deze tijd is 
bereikt. Let op! de oven slaat niet af. 

3. In de meeste gevallen is de benodigde tijd voor een pizza 5 minuten. 
 

Onderhoud: 

1. Laat de oven eerst afkoelen en verwijder de stekker uit het stopcontact 
voordat u de oven schoonmaakt. 

2. De buitenkant kunt u met water en een spons schoonmaken, reinig de 
pizzaplaat alleen met een vochtige doek of krab eventuele voedselresten weg 
met een spatel. 

3. Er is geen ander onderhoud nodig. 
4. Met verloop van tijd zal de steen steeds donkerder kleuren, dit is een van de 

eigenschappen van natuursteen. 
5. Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor de steen, omdat deze poreus is en 

daardoor naar het schoonmaakmiddel kan gaan smaken. Maak de plaat niet 
nat met koud water als deze nog heet is. Door het temperatuurverschil kan de 
steen barsten. 

 

Recepten: 

Basisdeeg (500gr) 

Ingrediënten: 
300gr bloem 
25gr verse gist 
snufje zout 
glas lauwwarm water 
 
Leg de bloem in een hoopje op uw werkblad met een kuiltje in het midden en voeg 
een snufje zout toe. Verkruimel de gist in het water en voeg het beetje bij beetje toe 
aan de bloem. Kneed het met de hand tot een mooi elastisch deeg. Door het 
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meermalen met uw handpalmen op het werkblad te duwen, zal er een egaal deeg 
ontstaan. Vorm een bal van het deeg, snij een kruis in het deeg en laat het op een 
warme plek onder een schone theedoek rijzen. Laat het ongeveer 2 uur rijzen tot het 
deeg verdubbeld is in volume. Kneed nogmaals door en verwerk daarna direct. 
Tijdens de laatste maal kneden kunt u eventueel nog vetstof toevoegen. 
 

Traditionele pizza’s 

Margherita (mozzarella en tomaat) 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
400gr basisdeeg 
500gr gepelde tomaten uit blik 
200gr mozzarella kaas 
olie naar smaak 
zout 
 
Laat de tomaten uitlekken en pureer ze. Snij de mozzarella in plakjes. Rol het deeg 
zo dun en egaal mogelijk uit. Smeer de tomatenpuree erover uit, maar laat 2cm langs 
de rand vrij. Voeg wat zout en olie toe en plaats de pizza m.b.v. de houten spatels in 
de oven. Voeg na 2 a 3 minuten de mozzarella en nog wat olie toe en bak voor nog 2 
minuten. 
 

Capricciosa (champignons, artisjokken en olijven) 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
400gr basisdeeg 
500gr gepelde tomaten uit blik 
200gr mozzarella 
10 artisjokken harten op olie 
10 champignons op olie 
10 zwarte olijven 
olie naar smaak 
zout en peper 
 
Laat de tomaten uitlekken en pureer ze. Snij de mozzarella in plakjes en de 
artisjokken harten en champignons in tweeën. Rol het deeg zo dun en egaal mogelijk 
uit. Smeer de tomatenpuree erover uit, maar laat 2cm langs de rand vrij. Beleg de 
pizza met de mozzarella, artisjokken harten, champignons en olijven. Voeg wat zout, 
peper en olie toe en plaats de pizza m.b.v. de houten spatels in de oven. Bak de 
pizza 4-5 minuten. 
 

Al Prosciutto e Funghi (Ham en Champignons) 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
400gr basisdeeg 
500gr gepelde tomaten uit blik 
100gr mozzarella 
3 plakken ham 
10 kleine champignons op olie 
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zout 
olie naar smaak 
 
Laat de tomaten uitlekken en pureer ze. Snij de mozzarella in plakjes, de 
champignons in tweeën en de ham in reepjes. Rol het deeg zo dun en egaal mogelijk 
uit. Smeer de tomatenpuree erover uit, maar laat 2cm langs de rand vrij. Beleg met 
de mozzarella, wat olie en zout. Leg vervolgens de ham en daarna de champignons 
op de pizza. Plaats de pizza m.b.v. de houten spatels in de oven. Bak de pizza 4-5 
minuten.  
 

Al gorgonzola e salsiccia (gorgonzola en Italiaanse worst) 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
350gr basisdeeg 
2 blikken tomatenpuree 
150gr gorgonzola kaas 
150gr Italiaanse worst 
 
Rol het deeg zo dun en egaal mogelijk uit. Smeer de tomatenpuree erover uit, maar 
laat 2cm langs de rand vrij. Beleg de pizza met de verkruimelde gorgonzola en worst. 
Plaats de pizza m.b.v. de houten spatels in de oven. Bak de pizza 4-5 minuten. 
 

Alla Marinara (zeekust) 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
400gr basisdeeg 
500gr gepelde tomaten uit blik 
2 eetlepels oregano 
2 tenen knoflook 
olie naar smaak 
zout 
 
Laat de tomaten uitlekken en pureer ze. Snij de knoflook in dunne plakjes. Rol het 
deeg zo dun en egaal mogelijk uit meteen iets dikkere rand. Smeer de tomatenpuree 
erover uit, maar laat 2cm langs de rand vrij. Verspreidt de knoflook over de pizza en 
bestrooi met de oregano. Voeg wat zout en olie toe en plaats de pizza m.b.v. de 
houten spatels in de oven. Bak 4-5 minuten. 
 

Ai Funghi (paddenstoelen) 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
400gr basisdeeg 
500gr gepelde tomaten uit blik 
500gr porcini paddenstoelen 
100gr mozzarella kaas 
2 eetlepels gehakte peterselie 
1 teen knoflook 
olie naar smaak 
zout 
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Maak de paddenstoelen schoon en snij ze in plakjes. Bak ze met wat olie, de 
knoflook en de peterselie tot er vocht vrij komt. Laat de tomaten uitlekken en pureer 
ze. Snij de mozzarella in plakjes. Rol het deeg zo dun en egaal mogelijk uit. Smeer 
de tomatenpuree erover uit, maar laat 2cm langs de rand vrij. Voeg de mozzarella 
toe en daarna de paddenstoelen. Voeg wat olie toe en plaats de pizza in de oven. 
Bak de pizza in 4-5 minuten. 
 

Ai carciofi e prosciutto crudo (Artisjokken en Parma ham) 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
400gr basisdeeg 
1 blik tomatenpuree 
100gr Parma ham (op kamertemperatuur) 
2 artisjokken 
100gr mozzarella kaas 
olie naar smaak 
zout 
 
Kneed na het rijzen wat olie door het deeg en laat het nogmaals rijzen. Verwijder 
steel en harde bladeren van de artisjokken, was ze en snij ze in zeer dunne plakken. 
Leg de plakken in water met een plakje citroen. Laat de tomaten uitlekken en pureer 
ze. Snij de mozzarella in plakjes. Rol het deeg zo dun en egaal mogelijk uit. Smeer 
de tomatenpuree erover uit, maar laat 2cm langs de rand vrij. Beleg de pizza met de 
mozzarella en de uitgelekte artisjokken. Voeg wat olie toe en plaats de pizza in de 
oven. Bak de pizza in 4-5 minuten. Beleg de pizza vlak voor het serveren met de 
Parma ham. 
 

Quattro Stagoni (vier seizoenen) 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
500gr basisdeeg 
500gr gepelde tomaten uit blik 
200gr mozzarella kaas 
50gr gekookte ham 
artisjokken harten op olie 
champignons op olie 
oregano 
olie naar smaak 
zout 
 
Laat de tomaten uitlekken en pureer ze. Snij de mozzarella in plakjes. Snij het vet 
van de ham en de champignons en artisjokkenharten in tweeën. Rol het deeg zo dun 
en egaal mogelijk uit. Smeer de tomatenpuree erover uit, maar laat 2cm langs de 
rand vrij. Beleg met de mozzarella en wat zout. Beleg een kwart met oregano, een 
kwart met de ham, een kwart met de champignons en een kwart met de artisjokken. 
Voeg wat olie toe en plaats de pizza m.b.v. de houten spatels in de oven. Bak de 
pizza in 4-5 minuten. 
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Regionale Pizza’s 

Napoletana (Napels) 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
400gr basisdeeg 
500gr gepelde tomaten uit blik 
150gr mozzarella kaas 
4-5 ansjovis 
oregano 
olie naar smaak 
zout 
 
Laat de tomaten uitlekken en pureer ze. Snij de mozzarella in plakjes en was de 
ansjovis . Rol het deeg zo dun en egaal mogelijk uit. Smeer de tomatenpuree erover 
uit, maar laat 2cm langs de rand vrij. Bestrooi met wat zout en verdeel de mozzarella 
en de ansjovis over de pizza. Voeg wat olie toe en plaats de pizza m.b.v. de houten 
spatels in de oven. Bak de pizza in 4-5 minuten. Bestrooi voor het serveren met de 
oregano. 
 

Piadina Romagnola (Romagna) 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
350gr bloem 
100gr reuzel 
zout 
lauwwarm water 
 
Meng de bloem met de reuzel en het zout en voeg zoveel lauwwarm water toe als 
nodig is om een deeg te vormen, dat lijkt op een normaal deeg qua dikte en 
vochtigheid. 
Kneed voor minimaal 10 minuten. Verdeel het deeg in balletjes ter grootte van een ei 
en vorm die tot een cirkel van ongeveer 3mm dik. Bestrooi de rondjes met bloem 
tegen het plakken. Bak ze eerst op de ene kant en dan de andere. Beleg vervolgens 
met beleg naar keuze. 
 

Pugliese (Puglia) 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
400gr basisdeeg 
1 grote ui 
60gr pecorino kaas 
500gr gepelde tomaten uit blik 
zout en peper naar smaak 
 
Snij de ui in blokjes. Laat de tomaten uit lekken en pureer ze. Rasp de pecorino met 
grove rasp. Kneed na het rijzen nog wat olie door het deeg en rol het zo dun mogelijk 
uit. Bestrooi met wat bloem en beleg vervolgens met de tomatenpuree, de uiblokjes, 
zout, peper, wat olie en de kaas. Zorg er voor dat rondom de pizza zo’n 2cm 
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onbelegd is. Plaats de pizza m.b.v. de houten spatels in de oven. Bak de pizza in 4-5 
minuten. 
 

Romana (Rome) 

Ingrediënten (voor vier personen) 
400gr basisdeeg 
500gr gepelde tomaten uit blik 
200gr mozzarella 
4 ansjovis 
handvol kappertjes op zout water 
 
Laat de tomaten uitlekken en pureer ze. Was de kappertjes en de ansjovis. Snij de 
ansjovis en de mozzarella in kleine stukjes. Rol het deeg zo dun mogelijk uit en beleg 
met de tomatenpuree. Laat zo’n 2cm rondom onbelegd. Voeg zout, kappertjes, 
ansjovis en wat olie toe en plaats de pizza m.b.v. de houten spatels in de oven. Bak 
de pizza 2 minuten en voeg dan de mozzarella toe. Bak vervolgens nogmaals 2 
minuten. 
 

Siciliana (Sicilië)  

Ingrediënten (voor vier personen) 
500gr brooddeeg 
4 gezouten ansjovis 
20 zwarte olijven 
een bos verse basilicum 
1 blik tomatenpuree 
100gr mozzarella (naar smaak) 
zout 
olie naar smaak 
 
Rol het deeg relatief dik uit. Bestrooi met wat bloem, bedek met een theedoek en laat 
even staan. Was en fileer de ansjovis. Was de basilicum en hak de mozzarella in 
stukjes. Beleg de pizza met de mozzarella, dan de tomatenpuree, de 
basilicumblaadjes, de ansjovis en de zwarte olijven. Voeg een beetje olie toe en bak 
in 5-6 minuten gaar. 


