
For matelskere som  
elsker ild og flammer.  
På ekte!



Woodfood er en ny type vedovn som kombinerer 
tradisjonell matlaging med nye spennende trender. 
Ovnen varmes raskt opp, er enkel i bruk og tilbyr et 
fantastisk resultat og mye matglede. Den plasseres 
utendørs på terrassen eller i hagen, og blir et 
naturlig mitdpunkt ved grillparty og sommerfestene,  
men også når du vil ha noe ekstra i hverdagen.  
Året rundt.

Tid for ekte matlaging!

Vedfyrte ovner er fascinerende. Ild og spra-
kende ved påvirker deg positivt. Det lukter 
hygge og gir gode opplevelser. Det å lage 
mat i en vedfyrt ovn er en gammel tradisjon.  
I generasjoner har man samles rundt bålet for  
å lage mat, og dette er fortsatt mulig.

Woodfood kan benyttes til alle typer av matlaging 
og fordelene er mange. Kjøtt og fisk får en bedre 
smak fra vedens sødme, brød og bakverk blir saftigere, 
grønnsakene sprøere, pizza og pai blir gudommelige. 
Dessuten går det raskt og tilbrede maten, takket 
være ovnens effektive varme og kapasitet.

En Woodfood er enkel å varme opp og å bruke. 
Det eneste kravet er at du elsker mat og at du 
liker å introdusere familie og venner for  nye 
kulinariske opplevelser.Smakfullt måltid!



woodfood.no

Woodfood finnes i tre ulike  
modeller og størrelser. Ovnen er 
designet i rustfritt stål med en 
bunn av keramiske plater. Ovnen 
er spesielt godt isolert, noe som 
gir høy og jevn varme. Uansett 
valg av modell får du nytte av 
ovnens utrolige egenskaper.



Piccolo 
Rask og smidig
Vår minste modell, men likevel stor nok for de fleste. Er enkel å flytte 
rundt takket være store hjul. Varmes raskt opp til 300° C på kun fem 
minutter. En perfekt vedovn for hverdagskos eller mindre selskaper. 
Det kan stekes to pizza om gangen eller 30 pizza i timen.

Fakta
Grill/stekeflate         0,28 m2

Vekt               90 kg
Høyde       181 cm
Maks temperatur 400o C
Pipedimensjon       Ø 15 cm
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Pris 
18 300,-

Lett å montere

2 Rask oppvarming

3 Plasserings vennlig 
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Pizza Valentino, 4 stk
50 gr gjær
2 ts sukker
1 ts havsalt
0,5 dl olivenolje
3 dl lunkent vann
7 dl hvetemel

Bland gjær, sukker, salt, olje og lunkent 

vann (37 grader) i en bolle. Tilsett 

hvetemel i mindre porsjoner og rør godt 

sammen til en fast og elastisk deig. Spar 

litt av melet til selve utbakingen. La 

deigen heve under et håndkle i ca 25 

minutter. Del deigen opp i fire like deler og 

bak den ut på et egnet underlag som er 

påført hvetemel. Anbefalt fyll kan være 

pizzasaus, mozzarella ost, sjampignon, 

løk, grønn og rød paprika, parmaskinke 

og ruccola. Stek to pizza om gangen i 

ca 2-3 minutter direkte på steinen i din 

Woodfood.  



Classico 
Smart og elegant

Fakta
Grill/stekeflate         0,30 m2

Vekt               100 kg
Høyde       190 cm
Maks temperatur 400o C
Pipedimensjon       Ø 15 cm

Pris 
 26 900,-

Storebror til Piccolo som har sin faste hedersplass i hagen. Classico  
har et smart design med integrerte hjul for enkel forflytning. Varmes 
opp til 300°C på kun 15 minutter og garanterer at festen blir en suksess. 
På steinplaten kan du f.eks steke kjøtt, fisk og ovnsbakte grønnsaker for 
mange gjester.
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1 Bestselgeren

2 Stort sidehåndtak

3 Lett og portabel 



Ovnsbakt laks med urter
700 gr laksefilet½ ts havsaltLitt pepper2 dl finhakket dill2 dl revet ostRevet skall av en stor sitron

Bland sammen dill, ost og sitronskall 
til en smidig blanding. Salte og pepre 
fisken, legg den på en aluminiumsfolie 
med skinnet ned. Fordel blandingen jevnt over fisken og bak denne i ovnen 
10 - 15 minutter. Serveres med f.eks 
nypoteter, grillet asparges og en god 
saus til. 



Grande 
Effektiv og robust

Fakta
Grill/stekeflate         0,48 m2

Vekt               140 kg
Høyde       202 cm
Maks temperatur 400o C
Pipedimensjon       Ø 15 cm

Romslig og praktisk

Smarte sidehyller

Verktøyholder i front

1

2

3

Pris 
35  700,-

Grande er kongen i Woodfood sortimentet. Tar litt lengre tid å varme 
opp, men med sin ekstra tykke isolering kan du lage middag til mange. 
og dessuten bake brød og pizza på ettervarmen. Doble avlastningsbord 
og pizzaspade følger med.
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Focaccia med tomater

25 gr gjær
3 dl lunkent vann
 7 dl hvetemel
 ½ ts salt
 0,5 dl olivenolje
 2 ss honning
 1 ss havsalt
 ½ spiseskje finhakkede tomater

Bland gjær og vann, olje, honning og 

salt I en bolle. Tilsett hvetemel og elt 

deigen i ca 3 minutter. La deigen 

hvile under et håndkle i 30 minutter. 

Smør en form med olje og plasser 

deigen i denne. La deigen heve i 30 

minutter. Stekes på 250 grader i ca 

1 ½ minutt. Ta ut formen og trykk 

tomatene ned i brødet. Hell over 

olivenolje og deretter havsaltet. Stek 

brødet over åpen ild i ca 1-2 minutter.



Det du behøver 
og litt til … 

Til din Woodfood, finnes det en mengde  tilbehør. 
Alt fra å varme opp ovnen, fordele  veden, skrape 
bort asken, samt verktøy til  grill, baking og servering.

Pris 
3 750,-

Vela gulvstativ 
Vela gulvstativ er spesial-
designet for oppbevaring av  
verktøyet som kreves for å 
fyre og rengjøre din Wood-
food. Funksjonelt og tilpasset 
utendørs klima. 65 cm høyt. 
Leveres uten verktøy.

Bakerens 
pizza- kit  
Et profesjonelt pizza  kit for 
deg som elsker den hjemme-
lagde varianten.

Inneholder to ulike spader, 
askerake, børste, brødspade, 
plastbolle, laser thermometer, 
pizzakutter, serveringsplate av 
tre og grillhanske.

Grill- sett   
Alt du behøver for å  bli  grillmester: Kokebok, grillbestikk, grillrist, forkle,  
grillhanske, rustfri  langpanne, grillplate av stein  og  askerake.

Overtrekk      

Piccolo 1200,-  
Classico 1870-
Grande 3300,-

Woody -verktøy 
Woody er et smart verktøysett som består av 
spade, børste og askerake i rustfritt  stål.

Pris 
4 600,-

Pris 
2 875,-

Pris 
2 800,-



Det du behøver 
og litt til … 

Slik fyrer du opp 
i din Woodfood

Bruk opptenningsved 
og fyr opp til du får 
en fin flamme.

Når du har fått god fyr 
legger du på litt større 
kubber, husk tørr ved.

Fyll på med ved til 
temperaturen holder 
ca 250 –300°C.

Etter ca 15 minutter 
skraper du glørne til 
den ene siden og mat-
lagingen kan starte.
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