
 
 

  

12 opskrifter fra  

Uuni 



 
 

 

Klassisk pizza dej  
5 x13" pizzaer / 3 x16" pizzaer 
 

Det skal du bruge: 

500 g hvedemel 

320 ml varm vand 

10 g salt 

6 g tørgær 

2 spsk. olivenolie 

 

Sådan gør du: 

Start med at blande vand, gær og olie. Mål 220 ml koldt vand fra vandhanen og 

derefter 100 ml kogt vand, for at få den rette temperatur på vandet svarende til 

ca. 36 ° C. Vær forsigtig med, at vandet ikke er for varmt, når du blander det med 

gær, da det ellers vil ødelægge gæreffekten. Bland mel med salt i en separat skål. 

Ælt dejen ved gradvist at tilsætte vand/gær/olie i melblandingen. Har du en 

røremaskine, sætter du den på laveste niveau. Når det er blandet, lader du 

røremaskinen fortsætte i yderligere 4 minutter på samme niveau. Ælter du i 

hånden, sætter du ca. 10 minutter af, indtil dejen er elastisk og fløjlsagtig. Lad 

dejen hæve tildækket i 20 minutter. Herefter ælter du endnu en gang i omkring et 

minut. 

Skær dejen i 165 g boller til den perfekte traditionelle napolitanske pizza base. Det 

er en god idé at flade bollerne en smule for at gøre det lettere at flade dem ud 

med håndkraft senere. Dæk dem med plastfolie og et viskestykke og lad dem 

hvile i 2 timer. Hvis du ønsker at lade dem koldhæve (kan stærkt anbefales), 

bruger du lidt mindre gær og lader dejen koldhæve i køleskab i 24-48 timer. 

Koldhævning udvikler en dyb smag i dejen, da det giver gæren mulighed for at 

arbejde med sukker arterne i melet i længere tid.  

Tips til at flade bollerne ud: Start altid med en perfekt afrundet dej bold, da dette 

hjælper til at holde formen rund, når du flader bollen ud. Tryk ned med mel på 

fingerspidserne på en let melet overflade og form dejen til en lille, flad skive. 

Arbejd fra midten ved at skubbe dejen udad med spredte fingre, hvilket gør skiven 

større. Saml dejen. Flyt hænderne langs kanterne, så tyngdekraften trækker dejen 

til en 14-tommer cirkel. 



 
 

 

 

Klassisk pizza sauce 
 

 

 

Det skal du bruge: 

1 fed hvidløg 

Olivenolie, 1 spsk. 

Tomatpuré 500 g  

Salt, ½ tsk. 

Sukker, ½ spsk. 

Sort peber 

En håndfuld friskhakket basilikum 

 

 

Sådan gør du: 

Først hakker du hvidløget. 

Put en spiseskefuld olivenolie i en gryde og steg hvidløg i olien ved medium-høj 

varme. Pas på det ikke bruner. Tilsæt tomatpuré, salt, sukker, sort peber og 

basilikum. Lad simre ved svag varme i 20 minutter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Klassisk pepperoni 

pizza 

 

 

Det skal du bruge: 

Pizzadej 

Pepperoni skiver 

Mozzarella, skåret 

En håndfuld frisk basilikum til pynt 

 

 

Sådan gør du: 

Optænd først din Uuni pizzaovn. 

Mens ilden varmer op, former du din pizza og påsmører den klassiske pizza sauce, 

efterfulgt af mozzarella skiver. Læg herefter pepperoni skiver på og skub pizzaen i 

ovnen. 

Lad den bage i 2-3 minutter, tag derefter pizzaen ud af ovnen med pizzaspaden. 

Krydr med sort peber fra peberkværn og pynt med friske basilikum-blade. 



 
 

 

 

 

Pizza med kartoffelskiver 

og hakket oksekød 
 

 

Det skal du bruge: 

Pizza dej 

pizza sauce 

Hakket oksekød 

Kartofler, tynde skiver 

Cheddar ost  

 

 

 

Sådan gør du: 

Sæt pizza bagestenen i Uuni ovnen & forvarm i 10-15 minutter 

Forvarm to Uuni støbejernspander i 1 minut, tilsæt kartoffelskiver & hakket oksekød. 

Bag i 2-3 minutter (eller kog/steg separat, hvis du bruger gryde) 

Forbered dejen med pizza sauce 

Når kartoffelskiverne og det hakkede oksekød er mørt, lægger du det på pizza 

dejen og bruger cheddar ost som topping.  

Skub pizzaen ind i Uuni ovnen og bag i 60 til 90 sekunder. 

Nyd pizzaen med et nip whisky – som på ægte skotsk manér!  



 
 

 

 

 

Pizza med søde kartofler, 

dadler, grøn chili og feta 
 

 

Det skal du bruge: 

Pizzadej 

1 lille sød kartoffel, skrællet og halveret 

2-4 grønne chilier (afhængig af præference) 

8 dadler, stenet og hakkede på langs 

200 g feta 

Olivenolie 

20 g basilikum, hakket 

Salt og peber 

 

Sådan gør du: 

Optænd din Uuni ovn  

Forbered din pizza dej  

Placer den søde kartoffel i en lille bakke, steg i den varme ovn indtil den er blød 

Knus den søde kartoffel med en gaffel 

Kom pizzaen på pizzaspaden.  

Tilsæt 1 spiseskefuld af sauce.  

Tilsæt søde kartofler, smuldre lidt feta på, placér dadler og chili jævnt over hele 

pizzaen. 

Bag pizzaen i den varme Uuniovn i 90 sekunder- 2 minutter, vend midtvejs.  

Tilføj lidt basilikum til topping. 

(Gentages for hver pizza). 

 

 



 
 

 

 

 

Pizza Frutti Di Mare 

 
Det skal du bruge: 

Pizza dej 

Olivenolie til at dryppe 

Blandet fisk og skaldyr, forkogt  

(vi har brugt rejer, muslinger og blæksprutte) 

kapers 

Persille og purløg til topping 

Skiver af citron, til servering 

 
Sådan gør du: 

Indsæt pizzastenen og forvarm Uuniovnen i 10-15 minutter. 

Forbered pizza dejen og tilsæt en dråbe olie fordelt over hele pizzaen (ingen pizza 

sauce nødvendig her!) 

Læg mozzarella og seafood mix på og drys kapers over. 

Bag pizzaen i Uuniovnen, rotér hver 10. til 15. sekund for en perfekt bagning. 

Når pizzaen er bagt, kommer du lidt persille og purløg på som topping og serverer 

nogler skiver citron til.  

 

 

 



 
 

 

Pizza Diablo  
 

Det skal du bruge: 

Pizza dej 

2 x 400 g dåse tomater  

1 tsk. salt 

1 tsk. sukker 

1 finthakket fed hvidløg 

2 tsk. olivenolie 

2 kviste basilikum 

1 løg kvartet. 

Krydrede kødboller 

Pepperoni   

Parma skinke 

Mozzarella  

1/2 x rød chili, fint skåret til topping 

 

Sådan gør du: 

Kom dåsetomater, salt, sukker, hvidløg, olivenolie, basilikum og løg i en gryde.  

Lad det simre i 45 minutter, og fjern derefter løg og basilikum. 

Tilsæt saucen og herefter kødboller, Pepperoni og Parma skinke.  

Fordel mozzarella over pizzaen. 

Kom til sidst rød chili på til topping.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Pizza Breakfast 
 

Det skal du bruge: 

Pizza dej 

Pizza sauce 

Bacon (terninger) 

Svampe (tyndt skåret) 

Cherrytomater (kvartede) 

1 æg (pr. Pizza) 

Mozzarella 

Persille 

Evt. avocado 

 

 

Sådan gør du: 

Forvarm Uuniovn i 10-15 minutter. 

Når du har forvarmet, kommer du bacon terningerne i gryden, tilbered indtil det 

begynder at brune lidt. På dette stadium tilsættes svampe i panden og lad stege 

indtil de er gennemstegt. 

Begynd på dejen, mens bacon og svampe steger. (Brug 160g dej til den perfekte 

morgenmadspizza). 

Tilsæt pizza sauce og begynd at lægge fyldet på, start med tomater, herefter 

bacon, svampe og mozzarella. 

Den vanskelige del er ægget. Hvis du er ligesom jeg og gerne vil have ægget 

perfekt centreret, vil ægget bevæge sig fremad, når du skubber pizzaen i ovnen. 

Prøv at placere ægget tættere på kanten for at tillade bevægelse, og du vil ende 

ud med, at ægget lægger sig i midten. 

Tilberedningstiden varierer afhængigt af temperaturen. Sørg for at æggehviden er 

størknet inden du tager pizzaen ud. 

Top med lidt persille.  

Ekstra: Friske skiver af avocado.  



 
 

 

 

Pizza med artiskok, spinat 

og rosmarin 

 
Det skal du bruge: 
Pizzadej 

En god håndfuld frisk spinat, hakket  

(eller frosset, ingen grund til at hakke!) 

1/2 kar flødeost med lavt fedtindhold 

3-5 artiskokker (fra en krukke), halverede 

Lille håndfuld rosmarinblade, hakket 

Salt og peber 

Ristet parmesan (valgfrit) 

 

 

Sådan gør du: 
Forvarm din Uuniovn 10-15 minutter. 

Forbered dejen til din pizza.  

Hvis du bruger frossen spinat, kan du lade det varme op i en gryde oven på 

Uuniovnen, mens denne opvarmes.  

Når spinaten er optøet, hældes vandet fra og spinaten røres herefter i flødeosten.  

Fordel blandingen over pizzaen. 

Tilsæt nu dine halverede artiskokker efterfulgt af hakket rosmarin.  

Bag pizzaen i Uuniovnen i 2-3 minutter. 

Tag pizzaen ud af ovnen og tilsæt revet parmesan og salt og peber. 
 

 

 



 
 

 

 

 

Spansk tapas pizza 

 
Det skal du bruge: 
Pizzadej 

Pizza sauce 

Manchego ost, strimlet 

Små håndfulde oliven 

1/2 lille rødløg, skåret i ringe 

En håndfuld frisk persille, finhakket 

1 lille rød peber, hakket 

Salt og peber  
 

 

Sådan gør du: 
Forvarm din Uuniovn i 10-15 minutter. 

Fordel dernæst pizzadejen på pizzaspaden med lidt mel. 

Kom et par skefulde pizza sauce over dejen, efterfulgt af løg, manchego, oliven 

og rød peber. 

Strø den friskhakkede persille og læg pizzaen i den forvarmede Uuniovn. 

Bag pizzaen i 2-3 minutter. 

Tilsæt salt og peber. 

 

 

 



 
 

 

Pizza med røget laks, 

flødeost, citron og dild 
 

Det skal du bruge: 
Pizzadej 

Pizza sauce 

Røget laks, skåret 

Dild, 2 kviste 

Flødeost, et par tsk. 

Mozzarella, skåret 

Citronskiver  

Sort peber 
 

 

Sådan gør du: 
Forvarm din Uuniovn i 10-15 minutter. 

Fordel dernæst pizzadejen på pizzaspaden med lidt mel. 

Derefter tilsættes pizza sauce, efterfulgt af nogle skiver mozzarella. 

Tilføj nu de røgede lakseskiver og frisk dild og skub din pizza ind i den varme 

Uuniovn. 

Bag pizzaen i 2-3 minutter og tag derefter pizzaen ud af ovnen. 

Til sidst tilsæt et par klatter flødeost, kom et par citronskiver på toppen samt sort 

peber. 

 

 



 
 

 

Pizza med brombær, 

ricotta ost, pistacienødder 

og honning 
 

 

Det skal du bruge: 

1/2 kop brombær 

En håndfuld pistacienødder 

1 spsk. honning + ekstra til topping 

1 kop ricotta ost 

Pizza dej  

 

 

Sådan gør du: 

Tænd op og forvarm din Uuni pizzaovn i 10-15 minutter (sørg for at pizzaovnen er 

lukket til med tilhørende låg).    

Mens pizzaovnen varmer op, hakker du pistacienødderne, eller kommer dem i en 

plastikpose og knuser dem f.eks. med en stor ske.  

Kom 1 tsk. honning i ricotta osten og bland. 

Gør pizzaen klar til fyld. 

Fordel ricotta ost og honning jævnt over pizzaen og top med brombær.  

Skub pizzaen ind i ovnen og luk den til med låget.  

Brug pizzaspaden hvert 15.-20. sekund til at dreje pizzaen for en jævn bagning. 

Efter ca. 90 sek. tager du pizzaen ud og topper med pistacienødderne og lidt 

ekstra honning. 

  


