
HELL OF A CRUST

KOM GODT IGANG MED DIT BAGESTÅL



Tillykke med dit nye Diablo bagestål!
Vi kan ikke lyve os fra, at vi er lidt nørdede når det kommer til madlavning. 
Vi elsker at bage, og så er vi kæmpe fans af god pizza. I vores øjne er god 
pizza og godt bagværk noget med en sprød skorpe og lækker smag – og 
her spiller det rette ’værktøj’ en stor rolle. 

Vi har gennem årene leget og testet igen og igen for at finde et godt 
alternativ til stenovnen og den klassiske pizzasten. Vi var ganske enkelt 
ikke tilfredse med resultatet, når vi brugte almindelig pizzasten. Og det der 
med en RIGTIG stenovn inde i køkkenet – det var ikke sådan helt lige til.

Vores bud blev stålpladen ’Diablo Steel’, som vi har valgt at kalde den, for-
di den er ’hot as hell’. Bagestålet optager og leder varmen over i brødet  
ca. 18 gange bedre end en pizzasten og giver en meget sprødere skorpe.  
Resultatet er i vores øjne mindst lige så godt som det, en professionel  
stenovn kan præstere – glæd dig til at opleve forskellen! 

Vi har samlet vores bedste tips til brug og vedligehold af dit nye bagestål. 
Find også masser af inspiration på vores website diablosteel.com 
 
Rigtig go’ fornøjelse med dit nye ’værktøj’.

De bedste hilsner
Ole Banke Steffensen og Thomas Trojel



GØR DIT BAGESTÅL 
KLAR TIL BRUG
 Diablo Steel leveres med rustbeskyttende papir, som kasseres. 

  Inden første bagning giver du bagestålet et tyndt lag raps-  
eller olivenolie.

  Fordel olien med din hånd for en ensartet påføring. Tør efter med et 
viskestykke eller fnugfri klud for at fjerne overskydende olie.

  Vær omhyggelig. Jo tyndere lag, jo pænere resultat. Samtidig  
minimerer du også røg og lugtudvikling ved opvarmning.

  Bag bagestålet en time ved 200 grader. Olien smelter ind i overfladen.

  Dit bagestål er nu klar til brug.

Sådan bruger du dit bagestål:

  Placér bagestålet på risten midt i ovnen.

  Til pizzabagning varmes ovnen op til maks temperatur.

   Til brødbagning opvarmes ovnen til den temperatur, der er angivet i 
opskriften.

  Efter 40 minutter er bagestålet klar til brug.

Brug bagepapir ved pizza- og brødbagning. Det er lettere at overføre 
dejen til bagestålet uden at punktere de lækre bobler i dejen. 
Klip bagepapiret til så det ikke forkuller på grund af de høje 
temperaturer. Vi anbefaler Svanemærket bagepapir.

VIGTIG 
VIDEN!

Scan QR koden og se hvordan du klargører dit bagestål.



LØBENDE VEDLIGEHOLD AF DIT BAGESTÅL
Brug IKKE sæbe og kom IKKE Diablo-bagestålet i opvaske-
maskinen. Det er stål, og det kan ruste. 

Hvis bagestålet bliver vådt, så lad det ikke lufttørre. Tør i 
stedet hurtigt efter med et viskestykke eller fnugfri klud.

Efter brug er bagestålet brændende varmt i lang tid. Vent 
med rengøringen til dagen efter. Man kan som regel bør-
ste asken fra ost og mel af med en stiv nylonbørste. Oftest 
er det nok at stryge asken af med hånden.

Opbevar bagestålet et tørt sted for at undgå rust.

Hvis stålet begynder at se tørt ud eller får små rustpletter, 
er det en god ide at give bagestålet ”den store tur”:

  Skrub bagestålet med sandpapir (korn 180) på en  
slibeklods i cirkelbevægelser. Læg ekstra kræfter i, hvor 
bagestålet er blevet plettet af ost og fyld. Børst derefter 
bagestålet af med en børste, rens det i varmt vand og 
tør det straks af.

  Hæld et tyndt lag med raps- eller olivenolie på begge 
sider og gnid det ind med et viskestykke eller køkkenrulle.

  Tør det overskydende olie grundigt af med et viskestykke 
eller fnugfri klud og læg bagestålet i ovnen en time ved 
200°.

  Lad bagestålet køle af og det er næsten som nyt.

DIABLO TIP: Diablo-bagestålet vil med tiden blive 
mørkere, hvilket kun er med til at lede varmen yderligere. 
Hvis stålet bliver lidt “træt” at se på, så giv det en gang 
olie, samt en times ’afbagning’, som du gjorde før du tog 
stålet i brug første gang.

Scan QR koden og se vores video-guide til vedligehold.



HVEM ELSKER IKKE SKØNNE BOLLER 
MED SPRØD SKORPE? 
Disse langtidshævede boller er utrolig nemme at bage og 
fantastiske til morgenbordet. Det allerbedste er, at dejen ikke 
skal æltes, men bare røres sammen. Nemmere bliver det ikke. 

INGREDIENSER
500 g hvedemel
125 g mel efter eget valg (eks. durum, spelt, rug, majs, fuldkorn)
2 tsk fint salt
½ tsk tørgær eller en ærts størrelse frisk gær opløst i vandet

FREMGANGSMÅDE
Bland ingredienserne rigtig godt og tilsæt så 500 ml vand.

Rør dejen med en grydeske indtil alt er vådt og lad dejen 
hæve tildækket i stuetemperatur i 8-12 timer. 
Hvis dejen skal hæve længere tid, sæt da skålen i køleska-
bet. Tag dejen ud, mens Diablo-bagestålet forvarmer.

Læg Diablo-bagestålet midt i ovnen og forvarm på 250-
275° i 40 min.

Hæld dejen ud på et meltildækket bord. Drys mel over dejen, 
da den ellers klistrer. Del dejen i 9-12 boller, og læg dem på et 
stykke bagepapir placeret på pizzaspaden. Sæt spidsen af 
spaden inderst i ovnen og ryst bollerne over på bagestålet. 

Læg eventuelt et vådt håndklæde ind i bunden af ovnen 
de første 5 minutter og tag det ud med en stegegaffel. Det 
giver en masse damp og sikrer, at bollerne hæver godt op 
inden de “forsegles” af den kraftige skorpe.

Bag bollerne i 10-12 min. og tag en bolle ud – bank på den 
og hør om den lyder hul. Bagetiden kan variere lidt fra ovn til 
ovn. Lad bollerne afkøle i 15 min på en rist og servér. 
De egner sig også til at fryse ned.

OPSKRIFT : DIABLO BOLLEN 



PIZZA MED SMAGEN AF NAPOLI 
Denne dej er rigtig gode venner med Diablo-bagestålet og den minder 
meget om de napolitanske pizzaer, vi har smagt. Den skal formes tyndt ud 
på en grovere meltype (durum eller semolamel) og skal så mærke fordelen 
ved Diablo-bagestålet: hurtig bagning på en høj temperatur.

OPSKRIFT : PIZZADEJ DIABLO 

FREMGANGSMÅDE
De tørre ingredienser blandes godt og æltes sammen med vandet i en 
røremaskine (eller i hånden) i 5 minutter. Lad dejen hvile i 10-15 minutter 
og ælt den så igen i 5 minutter. 

Hemmeligheden bag en sprød pizza er den rigtige æltning!
Del dejen op i fire portioner á ca. 200 g. Stræk dejen ved hele tiden at folde 
den ind mod samme punkt indtil bollen er glat, rund og smidig. Når du 
trykker let på bollen, skal den gerne rette sig op til udgangspunktet igen.
Se vores videoguide på diablosteel.com. Dejen er nu klar til brug. 

Hvis tiden er til det, så læg dejen i køleskabet i et døgn, for at give mere 
dybde i smagen. Gnid bollerne i lidt olie og pak dem ind i husholdnings-
film. Tag dem ud af køleskabet en time eller to før de skal bruges, så de 
har tid til at efterhæve.

Lav pizzaen med dine favorit toppings. Bag pizzaen midt i ovnen på dit 
forvarmede diablo-bagestål i 4-5 minutter.

Dejen kan også fryses ned. Tag den ud af fryseren og tø op i stuetempera-
tur tre timer inden brug.

INGREDIENSER
500 g tipo00 mel
1 spk. honning
1 tsk. salt
½ tsk. tørgær
300 ml vand
Durum/semolamel 
til formning



KAN MAN 
BAGE PIZZA PÅ 
GRILLEN?
Ja, og det bliver rigtigt godt!

Vi anbefaler at hæve bagestålet cirka 10 
centimeter over bageristen, da stålet elllers 
bliver for varmt og brænder pizzabunden.
Brug et par musten eller lignende.

Opvarm grillen til maks temperatur. Efter 
40 minutter er bagestålet klar til brug. Bag 
pizzaen i 4-5 minutter. 

Scan QR koden og vores guide 
til pizzabagning på grillen.



diablosteel.com

  
@diablosteel / Diablosteel Pizza

ER DU OGSÅ VILD MED LÆKKERT BAGVÆRK?
Vær med i Diablo-klubben på Facebook, Instagram og Youtube og se 

hvad vi og vores følgere laver af lækkerier på Diablo Steel. 

Har du en genial opskrift eller et godt tip til den perfekte skorpe? 
Vi vil rigtig gerne se og dele dine bagerier i vores bage-fællesskab

– tag os med @diablosteel 

#diablosteel #bagpåos


