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Góð steik þarf alvöru krydd

Útgefandi Árvakur Umsjón Þóra Sigurðardóttir Blaðamenn Elva Hrund Ágústsdóttir elva@mbl.is Þóra Sigurðardóttir 
thora@mbl.is Auglýsingar Jón Kristinn Jónsson jonkr@mbl.is Katrín Theódórsdóttir kata@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina tók
Björn Árnason

Þ
að er eitthvað algjörlega stórkostlegt í gangi
þessi dægrin. Fólk brosir út að eyrum og býður
hvert öðru góðan daginn eins og alvöru fólk.
Þunglyndisskýið sem hefur hvílt yfir höfuð-
borgarsvæðinu er loksins á burt og við blasir

veröldin í öllum sínum regnbogans litum.
Íslendingar minna hvað helst á frændur sína Svía þessi

dægrin. Rjóðir og vel brenndir í framan og hárið er að
meðaltali búið að lýsast um tvo litatóna. Fæstir áttu von á
þessu. Héldu að sólarglætan sem sást fyrst í maí væri dæg-
urfluga og því höfum við legið marflöt síðan þá. 

Vinir mínir komu í heimsókn frá útlöndum og höfðu á
orði að Íslendingar minntu helst á sæljón þar sem þeir sátu
allir sem einn með andlitið í átt til sólar. 

Það er líka grilltíð og maður lifandi hvað það er gaman.
Það eru bókstaflega allir grillandi allt sem á grindina
kemst og tilþrifin eru svakaleg. Í þessu grillblaði er ótrú-
legur fjöldi frábærra uppskrifta frá fólki sem kann að
grilla. Það ættu því allir að finna eitthvað við sitt hæfi
hvort sem þeir aðhyllast kjöt, fisk eða grænmeti. Að því
sögðu óska ég ykkur góðra grillstunda í sumar og vona að
þið njótið vel.

Þóra Kolbrá Sigurðardóttir
Umsjónarmaður Matarvefs mbl.is

Ljósmynd/Íris Dögg Einarsdóttir

Nú er 
gaman!

Eru að okkar mati nýju
Kai-hnífarnir sem kallast
Shoso. Kai-hnífarnir eru
flestum kunnir hér á
landi en Shoso-línan er
öllu ódýrari en gengur og
gerist og því viðráð-
anlegra að fjárfesta í ein-
um slíkum gríp sem er
sannkölluð eilífðareign. 
Pro Gastro 
7.900-13.900 krónur. 

Heitustu hnífarnir...

Nafn: Halla María Svansdóttir
Staða: Eigandi veitingastaðarins Hjá Höllu í
Grindavík og í Leifsstöð
Hvernig grillgræja er á heimilinu? Við erum
með Weber-grill á heimilinu og er það úti allt
árið um kring.
Hvaða matur er bestur á grillið?

Mér finnst allt gott - það er aftur á móti
misjafnt hvað meðlimir heimilisins vilja. Við
erum duglegri að grilla kjöt en fisk, en mér
finnst fiskurinn alltaf ótrúlega góður á grillið
og myndi ég velja hann oftar ef hann væri að-
eins vinsælli á heimilinu.
Grillar þú mest yfir sumartímann eða allt 

árið um kring? Við grillum meira á sumrin,
sérstaklega þessa dagana þegar veðrið er
svona gott, en við grillum allt árið. Til að
mynda höfum við grillað síðustu tvenn áramót
heima hjá okkur fyrir stórfjölskylduna þrátt
fyrir mikinn kulda.
Ertu týpan sem „á“ grillið og enginn annar
kemst nálægt? Nei, alls ekki. Við erum dugleg
að fá vinahópinn í mat og þá er enginn heil-
agur grillmeistari, heldur leggja allir sitt af
mörkum og fá að spreyta sig á teininum. 
Hvað er ómissandi í góðri grillveislu? Held að
maðurinn minn myndi klárlega segja einn
kaldur á kantinum, en það klikkar víst seint að

hafa gott vín með góðum mat. Ég var mikið
fyrir að hafa gott salat með matnum og auð-
vitað sósu, en núna er nýjasta æðið að vera
með góða ólífuolíu og ferskan parmesan með
kjötinu, ásamt grilluðu grænmeti – mér finnst
það hrikalega gott og góð tilbreyting.

Í raun er ekkert eitt sem er ómissandi, en
ætli ég verði ekki að nefna að ein köld hvít-
vínsflaska og góða skapið sé nauðsyn í góðri
grillveislu. 
Áttu gott grillráð handa okkur? Einfalt er allt-
af best svo mér finnst mikilvægt að velja gott,
hágæða hráefni og leyfa því að njóta sín.

Elva Hrund Ágústsdóttir elva@mbl.is

Einfalt er best - gott hvítvín 
og góða skapið nauðsynlegt

Grillráð Höllu
Halla María segir að
einfalt sé alltaf best
og svo finnist henni
mikilvægt að velja
gott hráefni og leyfa
því að njóta sín.



pp pj .

nslið með hunangi
grillið augnablik.

ýfið ofan í hnetusmjör
stráið myntu yfir.

JARÐARBER

Grillaðu grænmeti eins og meistari
með hjálp myndbandanna okkar á
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Lægra verð – léttari innkaup

Tilboðin gilda meðan birgðir endast.
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Tilboðin gilda 13. - 17. júní

Græn vínber

399KR/KG
ÁÐUR: 798 KR/KG

-50%

Ham g
m/chili eða beikoni
2x 100 gr

471KR/PK
ÁÐUR: 589 KR/PK

Grísagrillsneiðar
Marineraðar

838KR/KG
ÁÐUR: 1.397 KR/KG

Kinnar

1.149KR/KG
ÁÐUR: 2.298 KR/KG

Helgusteik
í Esjumarine

1.39
ÁÐUR: 2.798 K

-20%

Pylsutilb
Tvöfaldur p

1.598KR/KG

Lúxusgrillpakki

1.499KR/KG
ÁÐUR: 2.499 KR/KG

-50%

-40%

STÓR
PAKKI

-20%

boð
r pakki

GÆÐAKJÖT Á GRILLIÐ!

mborgarar

Dry Aged nauta T-Bone
3 cm sneiðar

3.998KR/KG
ÁÐUR: 4.998 KR/KG

-40%

Bjórgrís
KinnarP l tilb ð

50%

rin u

9 KR
KR/KG

Bjó í

TVEIR
FYRIR
EINN

-

Í NETTÓ



Lambalæri
með suðrænni kryddblöndu

1.582KR/KG
ÁÐUR: 1.798 KR/KG

Danpo kjúklingabringur
900 gr

1.189KR/PK
ÁÐUR: 1.698 KR/PK

Glóðarlæri
þurrkryddað

1.349KR/KG
ÁÐUR: 1.799 KR/KG

Lambalæ
í Béarnaisemarineringu

2.548KR/KG
ÁÐUR: 2.998 KR/KG

Kalkúnabringur

1.559KR/KG
ÁÐUR: 2.599 KR/KG

-25%

-12%

Kjúklingabringur
í Mexíkó marineringu

1.994KR/KG
ÁÐUR: 2.769 KR/KG

-28%

ÞÚ GETUR NÚ PANTAÐ MATVÖRU Í GEGNUM
VEFVERSLUN NETTÓ* OG SÓTT UM LAND ALLT

VERSLAÐU
Á NETINU

FLJÓTLEGT - EINFALT - ÞÆGILEGT

*Hægt er að fá sent heim að dyrum á Akureyri, Reykjanesbæ og á höfuðborgarsvæðinu. Lágmarkspöntun í heimsendingu er 15.000 kr.

.5

Grísahnakkaspjót
Með teriyaki og engifer eða beikon og pipar

1.959KR/KG
ÁÐUR: 2.798 KR/KG

Lambainnra-
lærisspjót
Hvítlauk/rósmarín
eða Venesian

3.352KR/KG
ÁÐUR: 4.789 KR/KG

Nautafillespjót
Alabama- eða villlisveppa/trufflumarinering

4.199KR/KG
ÁÐUR: 5.998 KR/KG

-30%

jót

-30% -30%

ærissneiðar

-15%

Kalkúnabringur

-40%

D kjúkli b i

-30%



Nafn: Guðrún og Þorsteinn
Staða: Eigendur verslunarinnar Kokku á Laugavegi
Hvernig grillgræja er á heimilinu? Kolagrill frá Rösle. 
Hvaða matur er bestur á grillið? Fiskur og ljóst kjöt. Bestur
finnst okkur heitreyktur fiskur af grillinu. Svo verður flest græn-
meti betra þegar það er kolagrillað. Það er til dæmis geggjað að
skera krisskross í eggaldin, bera á það ólífuolíu og grilla þar til
það er orðið mjúkt. 
Grillar þú mest yfir sumartímann eða árið um kring? Á okkar
heimili er grillað allan ársins hring. Þó meira yfir sumartímann. 
Ertu týpan sem „átt“ grillið og enginn annar kemst nálægt?
Það verður að segjast að Þorsteinn á grillið, hann sér um flest
sem tilheyrir næringu fjölskyldunnar. 
Hvað er ómissandi í góðri grillveislu? Góðir gestir. Svo er bara
um að gera að hafa sem fjölbreyttast úrval svo allir fái það sem
þeim þykir gott. 
Áttu gott grill-„tips“ handa okkur? Forðast langtímamarinerað
kjöt, það vill oft verða ansi salt. Svo er lykillinn að krydda með
reyk en það er einstaklega auðvelt á kolagrilli. 

Elva Hrund Ágústsdóttir elva@mbl.is

Hjónin í Kokku -
krydda með
reyk á grillinu

Morgunblaðið/Eggert

½ rauð paprika, fræhreinsuð
½ gul paprika, fræhreinsuð
½ appelsínugul paprika, fræhreinsuð
1 gult grasker skáskorið í rúmlega 25 mm þykkar sneiðar 
1 kúrbítur skáskorinn í rúmlega 25 mm þykkar sneiðar
1 stór rauður laukur, flysjaður og skorinn í sneiðar,
u.þ.b. 25 mm þykkar 
2 spergilskálsstilkar, teknir í greinar
2 heilir portobello-sveppir, stilkurinn fjarlægður og skálin
hreinsuð
3 msk. extra jómfrúarólífuolía
1 tsk. kosher-salt
1 tsk. nýmalaður svartur pipar
½ bolli fetaostur frá Örnu

Hindberja-sósa á grænmetið

3 msk. extra jómfrúarólífuolíu
1 msk. hindberjaedik
¼ tsk. salt og pipar eða eftir smekk

Blandaðu grænmetinu saman í skál og dreyptu ólífu-
olíu yfir. Saltaðu og pipraðu og blandaðu vel saman.
Hitaðu grillið upp í miðlungshita og grillaðu grænmetið
í 3 mínútur á hvorri hlið þar til það er orðið gyllt en þó
enn stökkt. Taktu grænmetið af grillinu og kældu lít-
illega. Skerðu grænmetið í stóra bita og settu í skál.
Þeyttu saman hindberjaedikssósuna, helltu yfir græn-
metið. Myldu fetaost yfir og berðu fram með grilluðum
lambahryggnum. 

Grillað grænmeti með fetaosts- og hindberja-dressingu

Fyrir valinu varð þetta forkunnarfagra
kolagrill og BBQ smoker. 

Þetta grill er hægt að nota fyrir bæði
venjulega og óbeina grillun, reykingu
og hægeldun.

Með notkun hliðartanksins er hægt
að reykja mat og elda með amerískri
BBQ-aðferð.

Í hliðartankinn setur þú kol og við-
arspæni. í stóra hólfið setur þú matinn.

Með þessari aðferð eldar þú matinn
við lágan hita í lengri tíma og færð ein-
stakt bragð og einstaka eldun.

Með skorsteininum er hægt að
stjórna loftflæðinu í gegnum stóra hólf-
ið.
Grillbúðin –
59.900 – 209.900 krónur. 

Heitasta
grillið...
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Ég hata að horfa á
fólk grilla.

Hver sá sem leggur
í þann leiðangur að
grilla tileinkar sér sín-
ar eigin aðferðir og
sérkenni, ekki síst eru
margir bundnir grill-
mennsku sinni miklum
tilfinningaböndum.
Það dásamlega við
grill er að það er ekki

flókið og ekki bara fyrir sérstaka áhuga-
menn, það geta allir grillað og notið
þess að láta undan hvötum frummanns-
ins til þess að elda yfir eldi.

Þó að allir geri hlutina á sinn hátt þá
eru atriði sem ég get bara ekki liðið. Til
að mynda þessi endalausa þörf sumra
að sífellt vera að fikta í kjötinu eftir að
því hefur verið komið fyrir á grillinu.
Láttu kjötið vera! (Langar mig að
öskra). Ef maður á annað borð hyggst
loka kjötinu á háum hita verður hitinn
að minnsta kosti að ná til þess áður en
farið er að trufla eldunina. Þegar önnur
hliðin er klár, þá og bara þá má snúa
stykkinu.

Kannski besta dæmið er þessi sem
skellir hamborgara á grillið og fer strax
að athuga hvort borgarinn sé ekki tilbú-
inn á annarri hliðinni. Við þetta byrjar
hann að sjálfsögðu að hrynja í sundur
og með smá heppni er hægt að komast
hjá því að helmingurinn hrynji milli
rimlanna.

Hvernig veit ég að kjötið er tilbúið ef
ég á ekki að fikta í því, gætu sumir
spurt sig. Ég spyr: Hvernig veistu að
eggið er soðið án þess að opna það?
Grillun er list og það þarf æfingu og
vilja til þess að læra að meta aðstæður
og afurð. Þá getur verið ástæða til þess
að þukla á kjötinu áður en eldun hefst
til þess að meta tíma og hita.

Taktlaust?

Hver hefur ekki lent í því að vera boðið
í grillveislu og verið svo heppinn að fá
einn vænan kolamola á diskinn sem er
hrár að innan? Já, það er þetta með að
hreyfa ekki við kjötinu og alls ekki
hreyfa við því. Tala nú ekki um þegar
maður horfir upp á það að brennarinn
er settur á hæsta stig til þess að hita
grillið, en hinum seinheppna dettur ekki
í hug að lækka hitann á grillinu.

Svona rétt að lokum verður að ræða
þetta með þrif. Myndi nokkur borða
steik af pönnu sem aldrei hefur verið
þrifin? Gerðu öllum greiða og þrífðu
grillið þitt.

Það er ekki ætlun mín með þessum
skrifum að þykjast vera fullkominn með
grilltöngina, heldur er það aðeins kjörið
tækifæri til þess að fá útrás enda er það
auðvitað algjörlega taktlaust í vitna við-
urvist að setja út á grillun annarra enda
athæfið heilagt. Það á einnig við að
grípa fram fyrir hendur þess sem grill-
ar. Að fikta í grilli annarra er eins og að
ganga í nærfötum þeirra, við fiktum
ekki nema með leyfi.

Mínar miklu skoðanir á grillun og al-
menn kurteisi veldur því að ég hata að
horfa á fólk grilla. Eru fleiri svona
furðulegir?

Mín skoðun

Gunnlaugur
Snær Ólafsson



arna.is
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Í
slenskir mygluostar eru sívinsælir á veislu-
borðum landsmanna en það vita það
kannski ekki allir að þeir passa líka full-
komlega á grillið! Hvort sem þú setur þinn
uppáhaldsost á hamborgarann, grilluðu

ostapizzuna nú eða nýtur þess að grilla hann
einan sér, má með sanni segja að úr verði al-
gjört sælgæti sem verður erfitt að standast.
Það besta við grillaðan mat – fyrir utan dásam-
legt bragðið – er líka hversu einföld eldunar-
aðferðin er og því er upplagt að leyfa hug-
myndafluginu að njóta sín og prófa sig áfram
með forrétti, aðalrétti og eftirrétti. Við deilum
hér með ykkur þremur brakandi ferskum og
spennandi uppskriftum frá uppskriftasíðunni
Gott í matinn en þar er hægt að finna fleiri
girnilegar grilluppskriftir fyrir sumarið.

Grillaðir 
ostar gleðja
landann
Sumarið er komið og þá
gleðjast ekki bara blessuð
börnin heldur grillarar lands-
ins sömuleiðis. 

Vissir þú að það er ekki sama úr hvernig bjórglasi er drukkið? Að dómi spekúlant-
anna hefur hver bjórtegund sín sérkenni sem byggjast á bæði bruggaðferðinni og
hráefninu sem notað er. Að því sögðu er nú hægt að fá bjórglasasmökkunarsett
sem ætti að æra óstöðuga bjóráhugamenn því hvað er betra en að drekka bjór úr
réttu glasi. Settið inniheldur fjögur glös frá Spiegelau og eru þau að sjálfsögðu úr
kristal.

Pro Gastro 
3.900 krónur.

Heitustu 
bjórglösin …

2 blómkálshausar
2 msk. ólífuolía
2 sítrónur, rífið börkinn og kreistið saf-
ann
2 hvítlauksgeirar, fínt maukaðir
1 tsk. hunang – notið agave til að vera
vegan
2 tsk. sjávarsalt
¼ tsk. piparflögur
¼ bolli steinselja, söxuð
¼ bolli valhnetur, ristaðar og saxaðar
Sítrónubátar, til að bera fram með

Snyrtið blómkálið og skerið hvorn
haus í u.þ.b. tveggja sentímetra

þykkar sneiðar. Í litla skál skal blanda
saman ólífuolíu, sítrónuberki, sítrónu-
safa, hvítlauk og hunangi. 

Hitið grillið á miðlungshita. Penslið
aðra hliðina á blómkálssteikunum með
hunangsblöndunni og sáldrið salti 
yfir. Leggið þá hlið niður á grillið.
Penslið hina hliðina og saltið. 

Lokið grillinu og grillið í 5-6 mín-
útur. Snúið þá steikunum og grillið í
aðrar 5 mínútur eða þar til blómkálið
er orðið mjúkt undir tönn. Takið af
grillinu og sáldrið piparflögum, stein-
selju og valhnetum yfir. Berið fram
heitt með sítrónubátunum. 

Blómkálssteik með
hunangi og hnetum
Það er fátt betra á grillið en ferskt grænmeti. Grænmeti
er almennt mjög meðfærilegt og oft þarf ekki annað en
að pensla það með olíu og salta örlítið með sjávarsalti.
Blómkálssteikur eru að verða sífellt vinsælli og hér erum
við með eina dásamlega uppskrift sem vert er að prófa. 

Grillaður Dala Höfðingi með jarðarberja- og
pekanhnetu salsa 

Smáréttur fyrir 4-6

2 stk. Dala Höfðingi
1 lítill bakki jarðarber
1 dl ristaðar og saxaðar pekanhnetur
1 góð handfylli ferskt basil
1 msk. balsamikedik
1 msk. hunang
Svartur nýmalaður pipar

Aðferð: Skerið jarðarberin smátt ásamt ba-
sil og setjið í skál. Bætið rest af hráefnum út
í og hrærið aðeins saman. Smakkið til með
svörtum pipar og e.t.v. hunangi ef þarf. Setj-
ið til hliðar. Hitið grill við meðalhita. Leggið
ostinn beint á grillið eða á bút af álpappír.
Lokið grillinu og grillið ostinn í u.þ.b 5 mín-
útur á hvorri hlið eða þar til hann er mjúkur
í gegn. Færið ostinn varlega yfir á lítið fat,
toppið með jarðarberja salsa og berið fram
strax með ristuðu baguette eða kexi.

Grilluð ostapizza með 
chilismjöri og apríkósum 

Fyrir einn eða sem 
smáréttur fyrir tvo.
1 kúla tilbúið pizzadeig
1 Dala Kastali, skorinn í litla
bita
3 dl rifinn Óðals Búri
2 ferskar apríkósur, skornar
í sneiðar (líka gott að nota
t.d. ferskjur eða nektarínur)
Góð handfylli ferskt basil
og/eða klettasalat

Aðferð: Fletjið pizza-
deigið út þannig að pizzan
sé dálítið þykk (svipuð og
naanbrauð). Penslið með
chilismjöri báðum megin.
Hitið grill við meðalhita
og leggið pizzadeigið beint
á grillið. Þegar þið sjáið
loftbólur myndast á yfir-

borðinu snúið þá við.
Dreifið báðum ostum vel
yfir pizzuna og lokið grill-
inu þar til osturinn er
bráðnaður og pizzubotn-
inn alveg bakaður í gegn.
Toppið með apríkósum og
fersku basil eða klettasal-
ati og berið fram strax.

Chilismjör

50 g smjör
2 tsk. chilimauk eða 1 sax-
aður ferskur chilipipar
(minna ef þið viljið ekki
sterkt smjör)
1 hvítlauksrif, smátt saxað
2 msk. fersk steinselja
Smá sjávarsalt

Aðferð: Setjið allt saman
í pott og hrærið þar til
smjörið er bráðnað. Mexíkó ostafylltir hamborgarar á grillið

Dugar í sex borgara
1 kg nautahakk
1 egg
1 dl brauðrasp
½ dl rjómi frá Gott í matinn
1 Mexíkóostur, rifinn
1½ tsk. sjávarsalt
1 tsk. nýmalaður pipar
6 sneiðar Óðals Cheddar

Aðferð: Hrærið öllu innihaldinu í hamborg-
ara saman án þess að vinna hakkið of mikið.
Mótið sex hamborgarabuff úr hakkblöndunni.
Kryddið hamborgarann að utan með salti og
pipar. Grillið svo við meðal- til háan hita þar til
eldaðir í gegn. Um það bil 10-15 mínútur.
Leggið þá ostinn yfir, lokið grillinu í u.þ.b.
tvær mínútur eða þar til osturinn er alveg
bráðnaður. Takið af grillinu og setjið borg-
arana saman.

Heimatilbúin hamborgarasósa

1 dós 18% sýrður rjómi frá Gott í matinn
4 msk. Grísk jógúrt frá Gott í matinn
1 tsk. sítrónusafi
1 msk. chillimauk (t.d Sambal oelek)
1 msk. tómatsósa
1 msk. sætt sinnep
Nokkrar súrar gúrkur, smátt saxaðar
Salt og pipar eftir smekk

Aðferð: Hrærið öllu innihaldinu saman og
smakkið til með salti og pipar.
Meðlæti
Hamborgarabrauð
Grænt salat
Tómatasneiðar
Rauðlaukssneiðar
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Kryddblanda fyrir bleikju (rub)

Uppskrift er fyrir 4
1 msk. paprikuduft
1 msk. kúmmínduft
1 tsk. kóríanderduft
½ tsk. chilli-duft
1 tsk. hvít sesamfræ
1 tsk. svört sesamfræ
1 tsk. salt

Öllu blandað saman
2 bleikjuflök (roðflétt og beinhreinsuð)
Kryddið bleikjuna með kryddblöndunni og

grillið á mjög heitu grilli í ca 1 mín á hvorri
hlið.

Lárperumauk

2 stk. lárperur (þroskaðar)
safi úr 1 stk límónu
2 msk. grísk jógúrt
1 msk. ólífuolía

Öllu blandað saman í skál og maukað með
písk, smakkið til með salti

Gott að setja saxaðan kóríander (má sleppa)
1 stk ferskur maís
1 stk granatepli
2 hausar hjartasalat
1 box ferskt dill (má nota aðrar jurtir).

Grillið maísinn og skerið baunirnar af.
Hreinsið fræin úr granateplinu.

Takið salatið í sundur og skolið vel.
Setjið lárperumauk í salatlaufin ásamt

bleikju, maís og granateplafræjum.
Klárið með pilluðu dilli og smá ólífuolíu.

Grilluð bleikja í hjartasalati
með lárperumauki, grilluð-
um maís og granateplum
Jóhannes Jóhannesson reiðir hér fram dásamlega bleikju með
kryddblöndu sem er alveg upp á tíu. Bleikjan er borin fram í
hjartasalati með ómótstæðilegu lárperumauki, grilluðum maís
og að sjálfsögðu granateplum sem setja punktinn yfir i-ið.

Morgunblaðið/Arnþór Birkisson

Maísveisla Maísstönglar eru
vinsælir á grillið enda afskaplega
bragðgóðir. Hér sker Jóhannes
maísinn af stönglinum. 

Ferskur réttur
Þessi uppskrift
er bæði fersk og
einstaklega
bragðmikil.

Maítreiðslumeistarinn 
Jóhannes er enginn aukvisi í
matargerð enda margverð-
launaður matreiðslumaður
og landsliðsmeðlimur. 

POTTAGALDRAR
VIÐ GRILLIÐ Í SUMAR

Með sjálfbærni og mannúð að leiðarljósi • Engin aukaefni • 100% hrein krydd

Kebab
kjúklingakrydd

Villijurtir

Eðalsteik-
og grillkrydd

Best á allt

Víkingaolía
fyrir naut
og lamb Ítölsk

hvítlauksolía

Grísk kryddolía
fyrir kjúkling

og fisk Piri piri
kryddolía

Uppskrift að góðri matargerð



Morgunblaðið/Eggert

V
ið fengum Alla til að grilla fyrir
okkur og fyrir valinu varð hin goð-
sagnakennda Tomahawk-steik sem
þykir algjört sælgæti. 

Aðferð:
Steikin tekin út klukkutíma fyrir grillun. 
Rétt áður er sett olía á hana og kryddað

með salti, pipar og hvítlauk. 
Grillið hitað upp í 120 gráður og steikin

sett á óbeinan hita. 
Leyfið steikinni að hitna hægt og rólega

upp í 50 gráður. Takið þá steikina af og
kyndið grillið í botn eða upp í 300 gráður. 

Þá er steikin brúnuð vel í mínútu á hvorri
hlið til að hún fái fallegar grillrendur. 

Með þessu eru bornar fram mini hassel-
back-kartöflur sem voru toppaðar með salti
og timjan. 

Einnig var boðið upp á heimagerða chimi-
churri-sósu sem Alla finnst ómissandi með
nautakjöti auk smjörsteiktra sveppa og

strengjabauna. Að lokum var beinið gull-
húðað með 24 karata matargulli – en ekki
hvað. 

Grillkóngurinn 
grillar með gulli
Hann er einn öflugasti grillari landsins og hálf þjóðin fylgir honum
andaktug í hvert skipti sem hann mundar grilltöngina því fáir hafa
jafnmikla lagni á grillinu eins og Grindvíkingurinn síkáti Alfreð Fannar
Björnsson – betur þekktur sem BBQ kóngurinn á Instagram.

Veislumáltíð Steikin var borin fram með hasselback-kartöflum toppuðum með
salti og timjan, smjörsteiktum sveppum og strengjabaunum og chimichurri sósu. 

10 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 14. JÚNÍ 2019

Verið velkomin í verslun okkar

Opið virka daga kl. 8:30–17:00

Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is

fastus.is

• Mjög auðvelt og fljótlegt í notkun

• Tilbúið til matreiðslu á 3-4 mínútum

• Afkastamikið og öflugt

• Mjög góð hitastýring á kolum

• Ytra byrði hitnar ekki

• Færanlegt á meðan það er í notkun

• Auðvelt að þrífa

• Má fara í uppþvottavél

• Taska fylgir

• Mikið úrval aukahluta

STÓRSNIÐUGT GRILL
Í GARÐINN, Á PALLINN EÐA Í FERÐALAGIÐ

Matargull Hér dugar ekkert hálfkák. Beinið er húðað
með 24 karata matargulli eins og Alla einum er lagið.

Fullkomnun Steikin er elduð upp á
tíu eins og sjá má, en Tomahawk-
steikin nýtur mikilla vinsælda. 

Grillmeistarinn Alfreð Fannar er alla jafna
kallaður Alli-Tralli á samfélagsmiðlum en þar
nýtur hann mikilla vinsælda. 

� Hafa grillið hreint. Alltaf. Gott er að hita
grillið og bursta grindina áður en byrjað er
að grilla og svo á eftir. 
� Nota kjöthita/kjarnhitamæli því það er
kjarnhitinn sem segir til um hvort kjötið er
til, ekki tíminn.
� Leyfið kjötinu að hvíla eftir grillun. 
� Það má grilla allan mat – allt árið. Grill
fer ekki í matgreinarálit og það má grilla
kökur, vöfflur eða poppa popp. 
� Allt kjöt sem er í þykkari kantinum er
gott að taka úr kæli nokkru áður en það er
grillað svo að grillunin verði jafnari. 

Grillráð Alla-Tralla:



MÁLA
Í SUMAR?
VITRETEX vatnsþynnanlega akrýlmálningin
er það sem hefur reynst best á steininn og
HJÖRVI vatnsþynnanlega akrýlmálningin á járn
og klæðningar. Hágæða efni sem þola íslenskt veðurfar.
Reynslan er dýrmæt og við byggjum á henni.

– Komdu og fáðu faglegar ráðleggingar áður en þú byrjar verkið.

SLIPPFÉLAGIÐ

Skútuvogi 2 og Fellsmúla 26,

Reykjavík, S: 588 8000

Dalshrauni 11, Hafnarfirði, S: 588 8000

Hafnargötu 54, Reykjanesbæ, S: 421 2720

Gleráreyrum 2, Akureyri, S: 461 2760

Opið: 8-18 virka daga / 10-14 laugardaga

slippfelagid.is
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Ljósmyndir/Björn Árnason

Hrefna grillar
Fáir komast með tærnar þar sem Hrefna Sætran hefur
hælana þegar kemur að því að grilla. Hér reiðir hún fram
fjórar uppskriftir sem eru hver annarri girnilegri eins og
henni einni er lagið. 

Fyrir 4
3 stönglar rabarbari
200 g blönduð frosin ber
150 g flórsykur
180 g hafrar
120 g möndlumjöl
120 g púðursykur
1 msk. kanill
1 tsk. kardimommur
120 g smjör

Aðferð: Skerið rabarbarastönglana í bita og setjið í skál ásamt
berjum og flórsykri. Setjið allt þurrefnið í skál og myljið svo
smjörið saman við með höndunum og blandið vel saman. Setjið
ávextina í eldfast mót (má líka móta skál úr tvöföldum álpappír)
Setjið svo hafrablönduna yfir ávextina og grillið þar til þetta
byrjar að bubbla. Nauðsynlegt að bera fram ís eða gríska jóg-
úrt með þessum desert. 

Rabarbaradesert

Grillað ferskjusalat 
Fyrir 4
4 stk. ferskjur
2 stórir rauðlaukar 
1 askja litlir tómatar
1 dós litlar mozzarella-kúlur
Basilikulauf
Salt og pipar
Ólífuolía

Aðferð: Skerið ferskjurnar í báta
ásamt rauðlauknum. Þræðið tómatana
á spjót. Penslið með olíu og kryddið
með salti og pipar. Grillið á heitu grilli
þar til fallegar grillrendur myndast.
Setjið á disk sem þið ætlið að bera sal-
atið fram í og raðið mozzarella og basil
ofan á. Hellið smá ólífuolíu yfir í lokin. 

Fyrir 4
150 g smjör
½ stk. blaðlaukur
2 rif hvítlaukur
1 grein rósmarín
12 stk. möndlukartöflur eða einhverjar aðrar litlar
kartöflur
Parmesan-ostur 
Salt og pipar
Olía

Aðferð: Setjið smjörið og laukana í pott og
hitið við vægan hita þar til laukarnir eru
mjúkir í gegn. Saxið rósmarínið fínt niður og
bætið út í smjörið. Skerið kartöflurnar í
tvennt og penslið þær í sárið með olíu. Grillið
á miðlungsheitu grillinu og snúið reglulega
þar til kartöflurnar eru eldaðar í gegn.
Kryddið smjörið til með salti og pipar og líka
sjálfar kartöflurnar. Setjið kartöflurnar á
disk og ausið smjörinu yfir og raspið svo par-
mesan-ostinn yfir í lokin.

Grillaðar kartöflur með blaðlauk og rósmarín

Fyrir 4
800 g laxaflak
4 stk. baby bell ostur (má vera e-r annar harður ostur skorinn í svip-
aða stærð)
8 sneiðar parmaskinka
Salt og pipar

Aðferð: Roðflettið og beinhreinsið laxaflakið. Skerið laxinn í 4
steikur, skerið vasa í hverja steik og kryddið laxinn að utan með
salti og pipar. Takið utan af ostinum og stingið honum inn í vas-
ann og vefjið tveimur parmaskinkusneiðum utan um laxinn.
Grillið svo á rjúkandi heitu grilli í 4 mínútur á hvorri hlið. 

Ostafylltur 
parmaskinkuvafinn lax



Hágæða bjórglös
frá Þýskalandi

Allt fyrir eldhúsið

Progastro | Ögurhvarfi 2, Kópavogi | Sími 540 3550
progastro.is | Opið alla virka daga kl. 9–17.

Allir velkomnir Einstaklingar og fyrirtæki

JAPANSKIR HNÍFAR

20%
afslátturaf öllum hnífumog Spiegelau
bjórglösum

Grillmeistarinn
á skilið allt það besta

TILBOÐ frá föstudeginum 14. júní til föstudagsins 21. júní
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Er þessi svunta sem hver einasti grillari
ætti að eiga. Svuntan er til í fjölda lita
og bæði fyrir dömur og herra. Slitsterk,
fögur og til þess fallin að framreiða
framúrskarandi mat. 

Pro Gastro 
10.900 krónur.

Heitasti 
aukahluturinn...

Grilluð bleikja
Bleikjan hreinsuð og þurrkuð vel. Sítrónu

nuddað á fiskihliðina og svo er hún krydduð
með salti og sítrónupipar. Grillið verður að
vera hreint og mjög heitt. Mér finnst best að
setja olíu í tusku og renna aðeins yfir grillið, þá
eru minni líkur á því að bleikjan festist á. Grill-
að á roðhliðinni í um það bil 90 sekúndur og ör-
stutt á fiskihliðinni. Tíminn fer auðvitað eftir
því hvaða hiti næst og helst á grillinu.

Kartaflan
Heil bökunarkartafla tekin og soðin í 15 mín-

útur með rósmaríngrein í vatninu, þá er hún
skorin í þykka sneið, sett vel af salti og smá
smjör og grilluð þar til mjúk í gegn.

Grillaður aspas
Mér finnst best að setja aspasinn í sjóðandi

vatn í 2 mínútur og kæla svo hratt niður. Síðan
er hann grillaður á heitu grilli og kryddaður
með salti.

Grilluð plóma
Skorin í tvennt, steinninn tekinn út og hún

smurð með olíu, sítrónu og salti. Grilluð á
hvorri hlið í sirka 1 mínútu.

Pestó jógúrtsósa

300 gr grísk jógúrt 
300 gr basil pestó

Einfaldlega hrært saman.

Epla- og bláberjabaka

Böku-deigið
2½ bolli hveiti 
225 g smjör, ískalt 
1 msk. sykur 
1 tsk. salt 
4-8 msk. ískalt vatn

Hveiti, sykur og salt sett í matvinnsluvél og
blandað saman, þá er ísköldu smjörinu bætt út
í og „pulse“ takkinn notaður ef hann er á vél-
inni. Eða kveikt og slökkt á vélinni til skiptis
þar til deigið er orðið eins og gróf mylsna. Þá
er vatninu bætt út í, einni msk í einu. Þar til
deigið er orðið þannig að það rétt helst saman.
Ekki vinna deigið of mikið. Þá er það kælt í
klukkutíma áður en það er flatt út og skellt í
bökufat sem má fara á grillið.

Fylling

3 stk. pink lady epli 

650 g blönduð frosin ber
150 g sykur

Berjunum er leyft að þiðna. Síðan eru eplin
flysjuð og skorin smátt, sett á pönnu með
sykrinum og eldað þangað tll þau fara aðeins
að karamellast, þá er berjunum bætt saman
við (þarna er algjört möst að geyma smá af
safanum sem kom af berjunum, hann notast
seinna). Síðan er fyllingin sett ofan á böku-
deigið, kantarnir á deiginu brotnir yfir og her-
legheitunum skellt á grillið.

Það er mjög misjafn tími sem fer í að grilla
bökuna eftir grillum og hita á grillinu. Best er
að hafa bökuna ekki á beinum hita, heldur hafa
hana fyrir miðju og hafa hita á brennurunum
til hliðar, og hafa grillið lokað. Bakan ætti að
taka 30-40 mínútur.

Mascarpone-krem

250 g mascarpone-ostur 
100 g flórsykur 
1 msk. safinn af frosnu berjunum

Allt hrært saman þar til það er mjúkt og
kekkjalaust.

Ríó - Grillblaðið

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Bleikjan klikkar aldrei
Hér erum við með tvær úrvalsuppskriftir úr smiðju Anítu Aspar Ingólfsdóttur á RÍÓ Reykjavík. Bleikja er sívinsæl á grillið 
enda sérlega meðfærileg og bragðgóð. Eftirrétturinn ætti svo engan að svíkja enda alvöru baka sem bragð er af. 

Nafn: Jóhannes Ásbjörnsson
Staða: Eigandi Hamborgarafabrikkunnar
Hvernig grillgræja er á heimilinu? Nýlegt
Weber-gasgrill.
Hvaða matur er bestur á grillið? Ég er
mikið fyrir nautakjöt og hamborgara eins
og gefur að skilja. Hef ekki verið nógu dug-
legur að grilla fisk, en það stendur til bóta. 
Grillar þú mest yfir sumartímann eða allt
árið um kring? Ég er 360° grillari. Grilla
nánast í hvaða veðri sem er.
Ertu týpan sem „á“ grillið og enginn
annar kemst nálægt? Já, ég held ég
myndi segja það. Það er samt enginn annar
að reyna að komast að, þannig að grill-
verkin eru alfarið á mínum herðum. 
Hvað er ómissandi í góðri grillveislu?
Góður félagsskapur er grunnurinn. Svo er
gott að hafa góðan tíma til undirbúnings og
njóta þess að útbúa matinn. 
Áttu gott grillráð handa okkur? Besta
ráðið er að hafa grillið hreint. Þrífa það vel
á milli máltíða. Annars lendir maður í vand-
ræðum með brennandi fitu og hitastjórn-
unin verður flóknari. 

Elva Hrund Ágústsdóttir elva@mbl.is Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Er 360°
grillari 
allan ársins
hring

Á fallegum sumardegi er nauðsyn-
legt að drekka nógan vökva og þá
má gera vel við sig. Þessi drykkur er
sáraeinfaldur en áhrifamikill og skil-
ar tilætluðum árangri. Þið ráðið
hvort þið notið DetoxLove eða
DetoxGinger duftið en það fer sjálf-
sagt eftir því hverju þið sækist eftir. 
Væn lófafylli af bláberjum
Lítil lófafylli af jarðarberjum
1 kíví, flysjað og skorið í bita
1 bréf Detox Love eða Ginger Love-duft
200 ml hvítvín ef vill, kalt

Setjið allt í blandara og þeytið
saman. DetoxLove og GingerLove
duftið er hægt að fá meðal annars í
Hagkaup en það er frá Belgíu og
varð heimsfrægt fyrir algjöra slysni
og er elskað og dáð um heim allan. 

Berjaþeytingur sem
gerir allt betra



Vér höldum vart vatni yfir vörunum frá
Nicolas Vahé sem eru sem klæðskera-
sniðnar fyrir íslenska grillsumarið.
Spennandi bragðtegundir einkenna
þessar vönduðu sælkeravörur sem
runnar eru undan rifjum hins franska
meistarakokks Nicolas Vahé.

Sælkeravörur
fyrir grillara!

Geggjaðar grillvörur Sælkeravörurnar
frá Nicolas Vahé þykja afskaplega
bragðgóðar og sóma sér vel í hvaða
eldhúsi sem er.
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MEXÍKÓSKUR HAMBORGARI
Góðar hugmyndir að mexíkóskum réttum
á gottimatinn.is

Nafn: Hildur Rut Ingimarsdóttir
Staða: Matarbloggari og höfundur bókarinnar Avocado
Hvernig grillgræja er á heimilinu?
Weber-grill. 
Hvaða matur er bestur á grillið?
Ég elska grillaðar pizzur, þær verða svo ómótstæðilegar grillaðar. En mér finnst líka fiskur og kjúklingur allt-
af gott á grillið. 
Grillar þú mest yfir sumartímann eða allt árið um kring? 
Við grillum mest yfir sumartímann. Mig langar ósjálfrátt að setja eitthvað gott á grillið þegar það er gott
veður.
Ertu týpan sem „á“ grillið og enginn annar kemst nálægt? 
Ég er alls ekki þessi týpa, þvert á móti. Sem er fyndið af því að ég elska að elda og sé nánast alveg um þá
deild á heimilinu. Maðurinn minn sér um grillið. Það er hans hlutverk að grilla á meðan ég undirbý meðlætið
og stýri þessu öllu. 
Hvað er ómissandi í góðri grillveislu? 
Mér finnst gott meðlæti ómissandi með grillmatnum.
Áttu gott grillráð handa okkur? 
Ég mæli með pizzasteini fyrir grillið ef að þið ætlið að grilla pizzu.

Elva Hrund Ágústsdóttir elva@mbl.is

Grillaðar pizzur eru ómótstæðilegar



8,8
Kílóvött

3
Brennarar

Yfirbreiðsla: 9.995
50657602

Tilboðsverð

Gasgrill
MONARCH 320, eldunarsvæði

3350 cm2. Ryðfrítt eldunarkerfi.

Þrír ryðfríir brennarar. Mjög

sterkar grillgrindur úr pottjárni.

59.996
50657511

Almennt verð: 79.995

Skoðaðu
tilboðs-
blaðið
á byko.is

Ánægðustu viðskiptavinirnir 2 ár í röð! Auðvelt að versla á byko.is

16,6
Kílóvött

3+2
Brennarar

Tilboðsverð

Gasgrill
ROGUE RSE425SIB. SIZZLE-

ZONE™ hliðarbrennari, innrauður

bakbrennari. Grillgrind 60x45cm.

Grillgrindur úr pottjárni.

139.996
506600052

Almennt verð: 199.995
Yfirbreiðsla: 11.955
506661425

4,1
Kílóvött

2
Brennarar

Yfirbreiðsla: 9.995
506661288

Tilboðsverð

Ferðagasgrill
TRAVELQ Pro 285X,

heildargrillflötur er 54x37cm,

grillgrindur úr pottjárni.

48.996
506600020

Almennt verð: 69.995

30%
afsláttur

af öllum
Napoleon

grillum

13.-19. júní

Tilboðsverð

Gasgrill
GEM 320, eldunarsvæði:

2774 cm2. Mjög sterkar

grillgrindur úr pottjárni.

Ryðfrítt eldunarkerfi. Þrír

ryðfríir brennarar.

37.496
50657519

Almennt verð: 49.995

6,9
Kílóvött

3
Brennarar

Yfirbreiðsla: 11.995
50657598

25%
afsláttur

af öllum
Broil King

grillum


