grillens
Glæder

De fleste måltider smager bedre,
når man spiser under åben himmel.
Vi tænder op i grillen og lader
duften af kul og kød brede sig,
mens vi glæder os til et uhøjtideligt
og velsmagende måltid...

- og selvfølgelig med
kød fra din slagter!
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Oksespyd........
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Oksespyd af flanksteak
eller bavette med chimichurri
4 personer

Chimichurri

1 flankesteak eller bavette 500-600 g.

1 bundt løvstikke
½ bundt persille
½ bundt koriander
1 rød chili
2 fed hvidløg
1 dl olivenolie
½ dl rødvinseddike
salt og peber

Marinade
½ dl olivenolie
saft af 1 citron
2 fed hvidløg
3 kviste frisk rosmarin
salt og peber
Halvér/flæk flanksteaken, hvis den er høj. Skær kødet i
strimler på langs og kom det i en skål. Hæld olivenolie og
citronsaft over. Pres hvidløgene, hak rosmarin og kom det
i skålen til kødet. Krydr med salt og peber og massér kødet
godt ind i marinaden. Lad det marinere et par timer.

Hak krydderurterne. Flæk chilien, skrab kernerne ud og hak
chilien fint. Pres hvidløgene og bland med alle de øvrige
ingredienser. Smag til med salt og peber.
Chimichurri er en slags salsa, hvor det er krydderurter,
der giver den gode smag. Den smager fantastisk til grillet
kød og kan fortyndes med lidt olie eller vand, hvis man
ønsker en mere flydende konsistens.
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Sæt kødet på grillspyd. Grill spyddene ved direkte varme
i 10 - 15 minutter.

Bavette

Bavette er ikke særlig kendt i Danmark, men især i USA er
det meget udbredt. Det er et fremragende stykke oksekød,
som egner sig rigtig godt til grill. Kødet har ingen fedtkant, er
nemt at tilberede og har en dejlig kraftig smag af oksekød.
Det sidder i forbindelse med flanksteaken på slaget, men
er en større muskel. Fibrene sidder meget løst og bliver
himmelsk mørt.
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BBQ
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BBQ-RIBS med
sødme af jordbær
4 personer
4 sous-vide eller langtidstilberedte ribs

Marinade
120 g BBQ sauce
120 g chili sauce
120 g jordbær syltetøj
40 g brun farin
Rør ingredienserne til marinaden sammen.
Pensl kødet med marinaden – gerne af flere
gange – mens kødet grilles. Grill kødet i ca. 20
minutter ved indirekte varme.
Når kødet er sous-vide eller langtidstilberedt,
inden det kommer på grillen, får du en langt
bedre smag, og kødet bevarer sin saftighed.
Pensl kødet med marinaden mens det grilles,
så er du sikker på at få sæsonens bedste ribs.

Sous-vide [su˙vi:t]
Sous-vide, der udtales [su˙vi:t], er en fransk
teknik. Landets kokke ledte efter en enkel
og skånsom måde at tilberede fødevarer på,
så de fik en mere stabil og ensartet varme.
Målet var at kunne tilberede kødet ved svag
varme, så smagen og kraften blev i kødet,
og fødevarersikkerheden blev højnet ved den
lange og lave tilberedningstemperatur - uden
tilsætningsstoffer, E-numre eller stivelse.
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Rosmarinrøget
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Rosmarinrøget
grillkotelet med
sommerhonning
4 personer
4 svinekoteletter á 120 - 140 g
½ dl akaciehonning
tørret eller frisk rosmarin
Pensl koteletterne med akaciehonning og
ryg dem over bøgesmuld blandet med tørret
rosmarin i ca. 1 time. Frisk rosmarin kan
tørres i ovnen og derefter lægges i smuldet.
Koteletterne er derefter klar til at komme
en tur på grillen i 10 - 12 minutter ved
indirekte varme.

t grillkotelet
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Langtidsstegt svineskank
med ølsirup og grillede
syltede fennikel
4 personer
4 sous-vide eller langtidstilberedte
svineskanke, grillkøller eller spoleben

Marinade/Ølsirup
4 dl god mørk øl (ikke stout, da den er for bitter)
160 g rørsukker
Kom øl og sukker i en gryde og kog op til sukkeret er opløst.
Afkøl marinaden. Pensl kødet med ølsirup/marinaden
– gerne af flere gange – mens kødet grilles.
Grill kødet i ca. 20 minutter ved indirekte varme.

Proteinsnack
server med kikærter...
- en lækker proteinsnack
1 dåse drænede kogte kikærter
1 spsk. lakridspulver
2 spsk. olie
Olien varmes op på panden og kikærter sauteres
ved høj varme i 2 minutter med lakridpulveret
drysset henover. Derefter afkøles de.
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GRILLEde syltede FENNIKEL
4 personer
2 fennikel
200 g sukker
3 dl vand
4 dl æbleeddike
Skær bunden af fenniklerne og halver dem. Grill fenniklerne
på en støbejernsrist eller almindelig grill, til de får farve.
Kom sukker, vand og eddike i en gryde og kog det op.
Kom fenniklerne i og lad dem koge med 1 minut.
Lad den stå ca. 1 døgn i lagen før den serveres.
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Svineskank
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Lammeskank er måske ikke det, vi forbinder
allermest med sommer og grill. Men får du
din slagter til, at tilberede kødet, skal det
kun marineres mens det grilles.
Du sparer en masse tid og får samtidig
nye smagsoplevelser på tallerkenen.
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Lammeskank vendt i ingefær og chili
4 personer
4 sous-vide eller langtidstilberedte lammeskanke

Marinade
80 g BBQ sauce
80 g chili sauce
1 spsk. friskrevet ingefær
saft af 1 lime
1 finthakket rød chili til pynt
Rør ingredienserne til marinaden
sammen. Pensl kødet med marinaden
– gerne af flere gange – mens kødet grilles.
Grill kødet i 20 – 25 minutter ved indirekte varme.
Server kødet toppet med friskhakket chili.

Lammeskank
13

Den er helt fremragende,
frisk og smagfuld med
løvstikkepesto og med bacon
omkring som prikken over i´et.
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Fransk mørbrad med frisk løvstikkepesto
2 personer
1 baguette (i samme længde som mørbraden)
½ svinemørbrad flækket på langs
3 spsk. løvstikkepesto
10 skiver bacon

løvstikkepesto
1 bundt løvstikke
2 fed hvidløg
50 g parmesan
1 dl nødder fx hasselnødder eller mandler
2 tsk. salt
3-4 dl olivenolie
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Skyl og slyng løvstikken tør. Kom løvstikke, presset hvidløg, revet parmesanost, hakkede nødder og salt i en blender.
Kør og tilsæt olien gradvist, mens der blendes til en pesto.
Skær baguetten igennem på langs. Pensl med løvstikkepesto. Mørbraden lægges på og der lukkes med baguette.
Pak baguette i bacon og bind kødsnor omkring. Grill mørbrad i baguette ved indirekte grill i ca. 25 minutter.
Pestoen holder sig fint en uges tid, hvis den hældes på et glas med låg og opbevares i køleskabet.

Denne variant af svinemørbrad er en ny og spændende måde at servere svinemørbrad på.
Den passer godt til både hverdag og fest. Den er lidt i familie med pizzaen, hvor vi også
spiser brødet i samme bid som kødet.
Du kan også skære de tilberedte baguettes i mindre stykker og servere dem som en
lækker appetitvækker til et glas køligt vin på terrassen.
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4 stk. (1/2 bagekartoffel pr. pers.)
2 store bagekartofler
wasabipaste
citronpeber
havsalt
krydderurter
1 friskhakket rød chili
Kog kartoflerne til de er let møre og stadig kan tåle god varme på grillen.
Afkøl kartoflerne og halver dem.

Wasabi

Wasabikrydret grillkartoffel

Smør overfladen af kartoflerne med et meget tyndt lag wasabi og krydr med
citronpeber og havsalt. Pak kartoflerne ind i stanniol og grill dem i ca. 15 minutter.
Top de grillede kartofler med friske krydderurter og lidt finthakket chili.

Wasabi er japansk peberrod. Den er lysegrøn, og selvom den ser fin og uskyldig ud,
er den meget stærk og skal derfor doseres med måde. Du kan også tilsætte wasabi
til cremé fraiche og bruge den som en god krydret dressing til grillkartoflen.
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SNask
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Har man først tændt op i grillen, skal der også
være rigeligt med snask. Lav gerne forskellige
slags dip og server til det grillede kød
Harissa

Dijonmayo

1 rød chili
3 røde snack peber, eller almindelige
røde peber
2 fed hvidløg
3 spsk. olivenolie
2 tsk. stødt spidskommen
saften fra 1 citron
1 spsk. tomatpuré
2 tsk. salt

2 pasteuriserede æggeblommer
2 spsk. æbleeddike
1 tsk. salt
3 dl smagsneutral olie fx vindruekerneolie
1 spsk. Dijonsennep
saft af ½ citron

Skær toppen af chili og snackpeber.
Fjern frøstole fra snackpeber og kasser.

Pisk æggeblommer sammen med eddike og salt.
Tilsæt olien i tynd stråle mens der fortsat piskes,
til en helt tyk konsistens.

Kom snackpeber i en blender sammen med
chili, presset hvidløg og de øvrige ingredienser.
Blend til en tyk cremet chilidip.

Smag mayonnaisen til med Dijonsenneo og
eventuelt lidt citronsaft.

Den må endelig ikke blendes for længe, da den
ellers bliver for fin i strukturen.

For at undgå at mayonnaisen skiller er det vigtigt
at alle ingredienser har stuetemperatur.
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4 personer
1 bakke jordbær
1/2 bakke hindbær
1 bakke cherrytomat
1 rød chili
¼ bundt løvstikke
1 granatæble
olivenolie
æbleeddike
Skyld jordbærrene, nip dem og halvér.
Halver tomaterne. Flæk chilien, skrab kerner ud og hak chilien
fint. Vend jordbær med hindbær, tomater, chili og løvstikke.
Massér granatæblet og skær top og bund af. Del det i kvarte
og tag kernerne ud med en ske.
Vend granatæblestykkerne i salaten og stænk med lidt olivenolie og eddike efter smag.

Danske jordbær vækker søde sommerminder
hos de fleste. I denne friske salat forenes
jordbærrenes sødme med hindbær, tomater
og lidt spicy chili.
Salaten er velegnet til næsten al slags grill.

rød salat

Spicy rød salat
med sommerens bær
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grillfavoritter
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få vejleding af din slagter.
så får du et varieret og godt udvalg
af grillkød til enhver smag.

GRILLpølser

Hvor der grilles,
er der pølser!
Børnene elsker dem, men også de voksne får svært
ved at ”holde pølserne fra grillen”, når de smager
slagterens lækre pølser med spændende krydderier
og smagsnuancer.
Scan koden OG se hvordan slagteren fremstiller
pølser efter gode slagter- og håndværkstraditioner
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ER DU KØRT FAST I DE SAMME GRILLRETTER, SÅ FÅR
DU HER SLAGTERENS SPÆNDENDE BUD PÅ SOMMERENS
FAVORITTER TIL GRILLEN.
DER ER LÆKRE OPSKRIFTER OG MASSER AF INSPIRATION
TIL EN HYGGELIG AFTEN, NÅR VI TÆNDER OP I GRILLEN
PÅ HVERDAGE OG ved FESTLIGE LEJLIGHEDER.

