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Pizzat paistetaan nyt kotona!

Kohta herahtaa vesi kielelle 

Kotona paistetun pizzan suosio on huipussaan. Kaupat ovat 
täynnä toinen toistaan herkullisimpia raaka-aineita ympäri 
maailmaa, joista pizzanharrastajat valmistavat mitä taidok-
kaimpia pizzoja, joiden kuvat täyttävät sosiaalisen median. 

Caputo-jauhot ovat saaneet rinnalleen monia muita jauhoja. 
Iloksemme voidaan todeta, että myös kotimaiset pienmyllyt 
ovat huomanneet tilaisuutensa, ja ovat ryhtyneet tekemään 
omia jauhojaan pizzaa varten. Mutta San Marzano tomaa-
teille ei ole vielä löytynyt haastajaa. Njudaa (salamityyppi-
nen tahna, joka valmistetaan porsaan rasvaisista osista ja 
chilitahnasta) löytyy lähes jokaisesta lähikaupasta. Enää ei 
tarvitse matkustaa pitkiä matkoja, jotta näitä pizzaherkkuja 
saisi ostettua.  

Mustangin laajasta valikoimasta löydät kaiken 

tarvittavan pizzanpaistoon omalla kotipihalla!

PUHUTAAN PIZZASTA

Katso Youtube-video  
pizzanpaistosta Vesuviolla

https://youtu.be/y_d0olWAYaU


Näillä yhteensopivilla pannuilla ja padoilla onnistut

Vain mielikuvitus on rajana

Pizzauunilla voi kokata täydellisten pizzojen lisäksi myös kasviksia, pihvejä, leipiä, pulllia, 
piirakoita ja oikeastaan mitä vain sellaista, joka vaatii korkean lämpötilan.

Mustang Vesuvio 12 ja Vomero 16 ovat myös paljon muuta, kuin pelkät pizzauunit. 

Kuten Napoli, voi Vesuviota ja Vomeroa käyttää muuhunkin ruoanvalmistukseen.

Ottamalla pizzauunista pizzakiven pois ja korvaamalla sen parilapannulla, uuni soveltuu 
erinomaisesti pihvien ja kasvisten paistoon. Napoliin mahtuu isommatkin valurautapannut 
ja -padat.

MONIKÄYTTÖINEN PIZZAUUNIPaljon muutakin kuin pizzauuni!

Valurautapannu Multigill 
(603435)

Parilapannu Multigrill 
(316743)

Valurauta wok- 
pannu Multigrill (603438)

Multigrill valurautapata 
(325435)Valurautapannusetti 

(327531)

Katso herkulliset reseptit, 
mitä kaikkea pizzauuneilla voi valmistaa
mustang-grill.com/reseptit

https://mustang-grill.com/reseptit/
http://mustang-grill.com/reseptit


Mustang

Pizzauuni Vesuvio 12 

Tahtoisitko valmistaa maailman parasta pizzaa kotipihallasi? Kordieriitistä 
valmistettu pizzakivi varaa lämpöä itseensä ja paistaa pizzan pohjan 
rapeaksi. U-muotoisen polttimen ansiosta pizza kypsentyy kolmelta sivulta 
yhtä aikaa. Uunin lämpötila nousee jopa 500ºC saakka ja kypsentää pizzan 
täytteet nopeasti. Poltin varustettu ODS-liekinvarmistimella. Väri: rosteri/
musta. Takuu 2 vuotta.

608192
1  / 8gR4;:>16SDLEMFFR

4,3 kWUunin koko: 53 x 53 x 42 cm
Pääpolttimet: 1

Mustang

Pizzauuni Vomero 16 

Tahtoisitko valmistaa maailman parasta pizzaa kotipihallasi? Kordieriitistä 
valmistettu pizzakivi varaa lämpöä itseensä ja paistaa pizzan pohjan 
rapeaksi. Tehokas poltin uunin oikeassa reunassa kypsentää pizzan täytteet 
todella tehokkaasti. Liekki kiertyy uunin kattoa myöden. Uunin lämpötila 
nousee jopa 500ºC saakka ja kypsentää pizzan täytteet nopeasti. Väri: rosteri/
musta. Takuu 2 vuotta.

610626
1  / 10gR4;:>16SEDJFJKR

5,6 kWUunin koko: 54,5 x 57 x 53 cm
Pääpolttimet: 1

UUTUUS

Mustang

Pizzauuni Napoli 

Mustang Napoli on puukäyttöinen pizzauuni. Nauti ruoanlaitosta 
ja ulkoilmasta, Napoli soveltuu kaikkeen ruoanlaittoon ulkona: 
pizza, pihvit, ribsit, brisketit, lampaanjalat, padat ja muut 
herkut valmistuvat mukavasti ulkoilmasta nauttien. Sopii myös 
erinomaisesti leipomiseen. Iso 90 x 58 cm uunitila. Tiilet uunin 
pohjalla. Väri: rosteri. Suojapeite sisältyy. Takuu 2 vuotta.

328213
1  / 2gR4;:>13SFLFEGER

Uunin koko: 150 x 195 x 90 cm

Mustang

Pizzauuni kaasugrilliin 

Tahtoisitko valmistaa maailman parasta pizzaa kotipihallasi? Mustang 
pizzauuni on suurenmoinen lisäosa kaasugrilliisi. Tällä valmistuu niin 
rapeapohjaiset pizzat, kuin monenmoiset leivätkin. Pizzauunissa voi myös 
paahtaa lihaa ja kasviksia tai valmistaa kalaa. Esilämmitettävä 20 min.  
Koko 44,5 x 35 x 13 cm. Väri: musta. 

313247
1  / 48gR4;:>13SEGFHKHR

UUSI VERSIO

UUSI VERSIO

PIZZAUUNITPIZZAUUNIT

https://v2.tammerbrands24h.fi/sku/608192
https://v2.tammerbrands24h.fi/sku/610626
https://v2.tammerbrands24h.fi/sku/313247
https://v2.tammerbrands24h.fi/sku/328213


PIZZAKIVET

Mustang

Pizzanpaistosarja 

Sarja pizzanpaistamiseen. Sisältää pizzakiven halk. 32 cm, pizzaleikkurin ja pizzalapion.

604024
5  / 80gR4;:>16SDHDFHDR

Mustang

Pizzakivi Multigrill yhteensopiva halk. 30 cm 

Pizzakivellä valmistat kotioloissa huippumaukasta pizzaa. Huokoinen kordieriitin 
pinta poistaa kosteuden pizzapohjasta, jolloin pizzapohja pysyy herkullisen 
rapeana. Halkaisija 30,5 cm. Vahvuus 8 mm. Mustang Gourmet-kaasugrilliin 
313562. Sopii myös Mustang Avalon-grilliin 274143.

316871
6  / 270gR4;:>13SEJLKELR

Mustang

Pizzakivi halk. 32 cm 

Kordieriitistä valmistettu kivitaso, jonka päällä pizza paistuu meheväksi. 
Halk. 32 cm, vahvuus 9 mm. Pizzakivi 47 ja 57 cm pallogrilliin. Kordieriitistä 
valmistettu kivitaso. Mukana kromattu teräksinen teline halk. 5 mm, telineen 
mitat 32,5 x 16 x 3,5 cm.

273977
4  / 216gR4;:>12SKGMKKGR

Mustang

Pizzakivi halk. 42 cm 

Iso pizzakivi. Halkaisija 42 cm. Vahvuus 1,5 cm.

612093
4  / 80gR4;:>16SEFDMGIR

Mustang

Pizzalapio/kääntölapio 
Premium 

Pizzalapio pizza pyöritykseen.

612121
5 - 25  / 500gR4;:>16SEFEFEIR

UUTUUS

Mustang

Sapphire Multigrill pizzakivi halk. 35 cm 

Mustang Sapphire Multigrill ritilän keskiosaan sopiva pizzakivi. Nostokahvat 
helpottavat pizzakiven käyttöä. Tällä pizzakivellä on mahdollista muokata 
Sapphire sarjan grilliä oman maun ja tarpeiden mukaiseksi.

325434
1 - 5  / 80gR4;:>13SFIHGHGR

Mustang

Pizzakivi 30x38 cm 

Paistokivi grilliin tai uuniin.

612092
4  / 200gR4;:>16SEFDMFLR

UUTUUS

Mustang

Pizzalapio Premium 
30 cm 

Rei’itetty pizzalapio. Todella 
tukeva pizzalapio tukevalla 
varrella. Rei’ityksen ansiosta pizza 
irti lapiosta helposti.

612118
5  / 175gR4;:>16SEFEELIR

Mustang

Pizzalapio Premium 
33 cm 

Rei’itetty pizzalapio. Todella tukeva 
pizzalapio tukevalla varrella. 
Rei’ityksen ansiosta pizza irti 
lapiosta helposti.

614798
5  / 185gR4;:>16SEHKMLKR

Mustang

Pizzalapio Premium 
40 cm 

Todella tukeva pizzalapio 
tukevalla varrella. Rei’ityksen 
ansiosta pizza irtoaa lapiosta 
helposti.

615095
5  / 160gR4;:>16SEIDMIJR

Mustang

Pizzalapio 

Teräksinen pizzalapio puukahvalla. 
Lasta 30 x 25 cm.

274191
12  / 432gR4;:>12SKHEMEFR

Mustang

Pizzalapio pitkä 

Pitkällä puukahvalla varustettu 
pizzalapio. Kahva akaasia-puuta. 
Lapio-osan koko 30,5 x 30 cm.

605911
6  / 132gR4;:>16SDIMEEFR

UUTUUS UUTUUS

UUTUUS UUTUUS

PIZZALAPIOTPIZZAKIVET

mustang-grill.commustang-grill.com

https://v2.tammerbrands24h.fi/sku/612093
https://v2.tammerbrands24h.fi/sku/325434
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PIZZALAPIOT JA -LEIKKURIT

Mustang

Digitaalinen pizzavaaka 

Digitaalinen vaaka kahdella mittausalueella. Alue 1: 0,01 - 500 g.  
Alue 2: 0,5 g - 5000 g. Soveltuu erityisesti pizzataikinan ainesten mittaamiseen. 
Takuu 1 vuosi.

615272
6 - 24  / 648gR4;:>16SEIFKFER

Mustang

Pizzataikinalasta 

Erittäin tukeva teräksestä valmistettu taikinalasta, jossa on senttimitoitus. 
Erinomainen apuväline pizzataikinan käsittelyyn. Muovisesta kädensijasta saa 
hyvän otteen. Konepestävä.

611859
12 - 24  / 1488gR4;:>16SEELIMLR

Mustang

Pizzataikinan kohotusastia L 2 kpl ja kansi 

Tilava pizzataikinan kohotusastia 2kpl. Pinottavissa päällekkäin. Sisältää kannen. 
Koko 65,5 x 45,5 x 8 cm. Elintarvikehyväksyttyä muovia.  
Sopii myös ruoan säilytykseen.

611926
1  / 15gR4;:>16SEEMFJKR

Mustang

Pizzataikinan kohotusastia M ja kansi 

Tilava pizzataikinan kohotusastia kannella. Pinottavissa päällekkäin. Sisältää kannen. 
Koko 45,2 x 32,4 x 8,5 cm. Sopii useampiin kotijääkaappeihin. Elintarvikehyväksyttyä 
muovia. Sopii myös ruoan säilytykseen.

612122
6  / 120gR4;:>16SEFEFFFR

Mustang

Pizzataikinan kohotusastia S ja kansi 

Pizzataikinan kohotusastia kannella. Kohotusastia yhdelle taikinapallolle. Sisältää 
kannen. Koko 20,5 x 14 x 8 cm. Elintarvikehyväksyttyä muovia.  
Sopii myös ruoan säilytykseen.

612123
24  / 384gR4;:>16SEFEFGMR

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

Mustang

Pizzauunin puhdistusharja 57 cm 

Puhdistusharja pizzauunin ja pizzakivien puhdistukseen. Harjan 
päässä kaavin. Taittuva varsi. Harjakset juurta.

612116
12  / 924gR4;:>16SEFEEJER

UUTUUS

Mustang

Pizzalapio Bambu 

Bambusta valmistettu 
pizzalapio. Terävä kärki menee 
helposti pizza alle.

612094
8  / 480gR4;:>16SEFDMHFR

UUTUUS

Mustang

Pizzalapio puinen 
30 cm 

Kotimainen koivuvanerista 
valmistettu pizzalapio.

615038
20  / 500gR4;:>16SEIDGLGR

Mustang

Pizzaleikkuri 

Pizzaleikkuri. Tukeva puukahva.

613115
12 - 60  / 720gR4;:>16SEGEEIGR

UUTUUS

Mustang

Jäähdytysritilä pizzalle 32 cm 

Teline pizzan jäähdyttämiseen paistamisen jälkeen.

611856
10  / 400gR4;:>16SEELIJKR

UUTUUS

UUTUUS

Maku Kitchen Life

Pizzaleikkuri 

Kaarevalla pizzaleikkurilla pizzojen ja piiraiden leikkaaminen sujuu helposti ja 
turvallisesti edestakaisella ja nopealla keinuvalla liikkeellä. Käsinpesu. 

607353
12 - 60  / 360gR4;:>16SDKGIGLR

Maku Kitchen Life

Pizzaleikkuri 

Erinomainen apuväline piirakan -ja pizzanystävälle. Kätevä myös tuorepastan 
leikkaamiseen. Tyylikästä terästä, ergonominen ja luistamaton kädensija. 
Käsinpesu. 

283248
24 - 48  / 1440gR4;:>12SLGFHLER

MUUT TARVIKKEETPIZZALAPIOT

mustang-grill.commustang-grill.com
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Ole osa someperhettämme seuraamalla meitä 
sosiaalisessa mediassa!

Inspiroidu herkullisista grillauskuvista, nappaa parhaimmat ruoanlaitto- sekä 
grillausvinkit talteen ja jaa omia grillauskuviasi muidenkin iloksi tunnisteella  

#grillaamustangilla

Seuraajanamme voit osallistua kuukausittaisiin arvontoihin ja voittaa 
upeita grillausaiheisia palkintoja!  

Katso tarkemmat osallistumisohjeet: mustang-grill.com/kuukausiarvonta

@mustanggrill @mustanggrill mustanggrill

JAETTU RUOKA ON KAKSINKERTAINEN ILO

mustang-grill.com

https://mustang-grill.com/kuukausiarvonta/
https://mustang-grill.com/
http://mustang-grill.com

