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Grillblaðið

Í SAMSTARFI VIÐ



Nýja uppáhaldseld-
húsáhaldið er hamborg-
arapressa en hent-
ugast er að kaupa
slíka græju
með sem
mestu
þvermáli.
Ef þær eru
litlar er ekki
nándar
nærri jafn
gaman að
búa til borgara
og fylla þá með
allskonar snið-
ugheitum. Að búa til borg-
arana sjálfur býður líka upp
á að hakkið sé kryddað áð-
ur en það er mótað og því
verður útkoman miklu
bragðmeiri og skemmti-
legri biti. 

Þarfasta áhaldið

Á flestum myndunum í þessu blaði notuðum við diska frá danska
fyrirtækinu RO collection. Diskarnir heita því viðeigandi nafni
Lava Stone enda minna þeir mjög á hraun í útliti. 

Diskarnir fást í KOKKU á Laugavegi. 

Stellið sem kennt er við hraunið
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Piri piri BBQ,
Argentínu, buffaló og BBQ

KJÚKLINGA DRUMSTICKS

EINFALT
AÐ GRILLA

ÞARF
AÐEINS
AÐ HITA

F
yrir mér er hápunktur ársins þegar hægt er að
draga fram gasgrillið og flytja eldhúsið út í garð. Ég
bý nefnilega í eldgömlu húsi sem er þeim undarlega
eiginleika gætt að lykt loðir við allt og ferðast með

undarlegum hætti í undarlegustu afkima þess. Það er því ein-
göngu eldað með tilþrifum á tyllidögum og hráefni á borð við
beikon er á bannlista. 

Nú er hins vegar allt leyfilegt og það skemmtilega er að níu
ára dóttir mín er efnilegasti grillarinn á heimilinu. Mest hlakka
ég til að prufa að baka súkkulaðiköku í steypujárnspönnu á
grillinu en ég er afskaplega bjartsýn á að það muni heppnast
vel enda er mér sagt að skátarnir stundi þessa iðju. Reyndar
yfir opnum eldi en engu að síður. Það verður merkilegur dagur
þegar mér tekst að baka Betty Crocker á grilli en ég er já-
kvæð. 

Hamborgarar eru í miklu uppáhaldi hjá mér og mínum enda
auðveldur og góður matur. Ég prufaði í fyrsta skipti hamborg-
arapressu við gerð þessa blaðs og hef formlega eignast uppá-
haldseldhúsáhald. Sama gildir um pítsusteininn en loksins get
ég bakað almennilega eldbakaða (eða því sem næst) pítsu
heima hjá mér sem veldur ekki vonbrigðum. Eins var ég að
baka súrdeigspítsu í fyrsta skiptið og það verður aldrei snúið
aftur (nema í neyð).

Nýjungin í þessu blaði er að við erum með sex myndbönd
sem tengjast uppskriftunum í blaðinu og ef þú smellir á pdf-ið
af þessu blaði geturðu horft beint á uppskriftina. 

Ég vona sannarlega að allir finni eitthvað við sitt hæfi í
blaðinu en uppskriftirnar eiga það sammerkt að vera ein-
staklega bragðgóðar þótt misflóknar séu. Aðalmálið er að
njóta þess að grilla!

Gleðilegt grillsumar

Það er gott
að grilla

Þóra Kolbrá 
Sigurðardóttir

Umsjónarmaður 
Matarvefs mbl.is

Útgefandi Árvakur Umsjón Þóra Kobrá Sigurðardóttir Blaðamenn Þóra sigurðardóttir
thora@mbl.is, Auglýsingar Jón Kristinn Jónasson jonkr@mbl.is Prentun Landsprent efh.

Forsíðumyndina tók 
Völundur Snær Völundarson

Við grillun á matnum í þessu blaði notuðum við
CharBroil-grill sem minnir meira á glæsibifreið
en eldunartæki. Um er að ræða
einstaklega öflugt grill sem
svaraði þörfum meistarakokka
og svo var hjólabúnaðurinn til
háborinnar fyrirmyndar þannig
að auðvelt er að færa það til án
þess að slíta hásin eða togna illa. Grillið
er einstaklega öflugt og ótrúlega gaman að
elda á því. Að auki er á því gashella, sem kom sér
lúmskt vel, því óhjákvæmilega bætir maður í þegar græj-
an er svona flott. 

Til að toppa herlegheitin er grillið búið því sem kallast
TRU-Infrared sem þykir mikil bylting og kemur meðal ann-
ars í veg fyrir eldtungur. Það verður einnig sparneytnara á
gas og skilar frá sér kolagrillskeim í grillmatinn. Að sögn
framleiðanda tapa TRU-Infrared-grillin mun minni varma en
hefðbundin gasgrill og henta því vel til að grilla í kulda – sem
gerir þau að prýðilegum grillum fyrir íslenskar aðstæður. 

Grillað á
glæsigrilli



Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni

Eggaldin - Skerið til helminga,
penslið með ólífuolíu, kryddið með

salti og pipar. Grillið 4-5 mín.
á hvorri hlið.

Ramiro paprika - Grillið í heilu
lagi í 3-6 mín. Látið standa í 1 mín.

og takið hýðið af.

Maís - Takið hýðið af maísnum og
setjið í álpappír ásamt salti og
smjörklípu. Grillið í 8–10 mín.

Sætar kartöflur - Skerið kartöflurnar
í skífur og penslið með olíu. Kryddið

með hvítlauk, timian og salti. Grillið þar
til þær eru eldaðar í gegn.

Tómatar - Skerið til helminga,
penslið með olíu og kryddið með basil,
hvítlauk, timian, salti og pipar. Grillið
við háan hita í 1-2 mín. á hvorri hlið.

Kúrbítur - Skerið í sneiðar og penslið
með pestó, grillið í 2- 3 mín.

á hvorri hlið.

Að okkar mati er grænmeti
langbesta meðlæti sem hægt er
að fá með grillmat. Það fegrar,

bragðbætir og gerir alla
diska girnilegri. Með því að grilla
grænmetið verður bragðið mun

dýpra og flóknara. Bættu við góðri
ólífuolíu, sjávarsalti og pipar og
útkoman verður algjört sælgæti.

Það er svo um að gera að leika sér
að litum, en því litsterkara sem

grænmetið er, því betra.
Ítalía jómfrúar

ólífuolía

899kr/stk



Lime chili-kjúklingalæri
125 ml lime-safi 
125 ml ólífuolía
4 msk. kóríander, fínt saxað
4 rif hvítlaukur, fínt saxaður
2 msk. hunang
2 tsk. salt 
1 msk. chili-flögur
1 bakki úrbeinuð kjúklingalæri

Blandið öllu hráefninu saman og marinerið kjúklinginn
upp úr leginum í klukkustund. Hitið grillið upp í 200°C. Grillið
kjúklinginn í 5 mínútur á hvorri hlið og setjið hann svo á
óbeinan hita í 10 mínútur. Hér er hægt að nota hvaða part af
kjúklingnum sem er en ég elska úrbeinuð læri svo ég nota
þau mikið.

Bökuð beikonkartafla
4 stk. bökunarkartöflur
16 sneiðar beikon 
4 msk. púðursykur
olía 
salt

Skerið nokkrar 2 cm djúpar
raufar í kartöflurnar. Penslið
þær með olíu og kryddið
með salti. Leggið svo 4
sneiðar af beikoni sam-
síða fyrir framan ykkur
og vefjið þær utan um
kartöfluna. Setjið
kartöfluna í álpappír,
setjið púðursykur of-
an á og lokið svo var-
lega þannig að rúmt
verði um kartöfluna.
Bakið við miðlungs-
hita í 50 mínútur. Opnið
álpappírinn og leyfið
beikoninu að brúnast.

Veisla í
garðinum

Ljósmyndir/Björn Árnason 

Grillaðar jarðarberja- og 
nutella-tortillur
4 stk. hveiti tortillur
4 msk. nutella
4 msk. rjómaostur
8 stk. jarðarber
litlir sykurpúðar

Smyrjið hálfa tortilluna með nutella og hinn helm-
inginn með rjómaosti. Skerið jarðarberin í tvennt og
raðið þeim á rjómaostshelminginn. Raðið sykur-
púðum á hinn helminginn og brjótið svo tortilluna
saman. Grillið á heitu grilli í 1-2 mínútur á hvorri hlið.
Gott að bera fram með ís og meira af nutella.

Hrefna Sætran grillar
hér af sinni alkunnu
snilld en veitingastaðir
hennar hafa verið með
vinsælustu stöðum
landsins um árabil. 
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Verð frá499kr/stk

• Black Garlic
• Ítölsk parmesan
• Pipar
• Roasted Garlic

GÓMSÆTAR
STEIKARSÓSUR



5 krydda sojamarineraður grísahnakki
800 g grísahnakki 
4 rif hvítlaukur, fínt saxaður 
1 msk. 5 krydda blanda 
4 msk. sojasósa
4 msk. púðursykur
salt og pipar

Blandið saman hvítlauknum, 5 krydda blöndunni, sojasósu og púð-
ursykri. Hellið marineringunni yfir kjötið og marinerið í 60 mínútur. Hitið grill
upp í 200°C. Grillið í 3 mínútur á hvorri hlið. Setjið svo kjötið á óbeinan hita
og grillið áfram í 10 mínútur. Leyfið kjötinu að standa áður en þið skerið það. 

*5 krydda blanda inniheldur stjörnuanís, fennelfræ, pipar, kanil og negul.
Ef þú skyldir ekki eiga tilbúna blöndu er hægt að útbúa hana sjálfur.

Grillaður aspas með parmesan og sítrónu
1 búnt aspas
1 stk. sítróna
ólífuolía
parmesanostur
salt og pipar

Veltið aspasinum upp úr olíu og kryddið með salti og pipar. Grillið hann á
rjúkandi heitu grilli í 2-3 mínútur á hvorri hlið. Raspið sítrónubörk og parm-
esanost yfir aspasinn og kreistið safann úr sítrónunni yfir ásamt smá ólífu-
olíu. 
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AÐEINS
ÞAÐ BESTA
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HEIL VERÖLD AÐ UPPGÖTVA
• Trufflukrem
• Truffluduft
• Trufflusósa
• Trufflu balsamik
• Trufflusmjör
• Truffluolía

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Grilluð
Unagi-bleikja
með spergilkáli, reyktu skyri og hnetu-
kryddblöndu, sýrðum skalottulauk og
grillaðri smágúrku með steinseljuolíu

Sindri Guðbrandur 
Sigurðsson er yfirkokk-
ur á Silfru Restaurant á
ION-hótelinu á Nesja-
völlum. Silfra þykir einn
mest spennandi veit-
ingastaður landsins
auk þess að vera í 
einstöku umhverfi. 

Bleikja
1 meðalstórt flak
olía 
salt

Bleikjan er roðflett og skorin í 3-4
bita. Grillið þarf að vera mjög heitt
þegar fiskurinn fer á. Bleikja hefur
mjög stuttan eldunartíma og maður
vill ekki hafa hana lengur en mínútu
á hvorri hlið. Fiskurinn er penslaður
með Unagi-sósunni rétt í lokin til að
karamelísera sykurinn.

Unagi
100 g mirin
30 g sake
40 g púðursykur
100 g sojasósa

Allt er sett saman í pott og soðið
niður ¼ og kælt. Sósan á að vera
eins og síróp.

Spergilkál
1 haus af íslensku spergilkáli
olía 
salt 
ylliblómaedik

Spergilkálið er skorið og sett í
sjóðandi vatn í 45 sek. og svo beint í
kalt vatn. Það gerir það að verkum
að við náum fram fallegum grænum
lit og verndar það frá því að brenna
áður en það er orðið tilbúið á grillinu.

Spergilkálinu er síðan velt upp úr
olíu, salti og ediki og grillað á öllum
hliðum. Þegar það er tekið af grillinu
er því dýft í reykta skyrið og síðan í
fræblönduna.

Grilluð smágúrka
1 pakkning smágúrkur
olía
salt
edik

Gúrkunum er velt upp úr olíu, salti
og ediki og grillaðar allan hringinn,

síðan skornar í tvennt og mariner-
aðar í steinseljuolíu í 30 mín. að
minnsta kosti. Þær eru bornar fram
kaldar.

Steinseljuolía
1 pakki steinselja
200 ml olía

Steinselja og olía sett saman í
blandara í tvær mínútur í botni og
síðan sigtað í gegnum fínt sigti eða
tusku.

Hnetukryddblanda
40 g heslihnetur
40 g pistasíur
40 g sesamfræ
20 g sinnepsfræ
10 g túrmerik
10 g ristuð kummínfræ

Allt sett á bakka nema túrmerik
og ristað á 150°C í 15 mínútur eða
þar til heslihneturnar eru orðnar
gullinbrúnar. Þegar blandan er orðin
köld er allt sett saman í mat-
vinnsluvél og unnið fínt.

Reykt skyr
100 g skyr
30 g reykt olía
5 g salt
5 g sítrónusafi

Öllu er blandað saman í skál.

Sýrður skalottulaukur
2 stk. laukar
50 g edik
50 g sykur
50 g vatn

Skrælið laukinn og skerið þunnt.
Edik, sykur og vatn er sett saman í
pott og fengin upp suða. Þegar
suðan er komin upp er laukurinn
settur út í og potturinn plastaður.
Gott er að leyfa þessu að vera í leg-
inum að minnsta kosti 2 klst.

1 kúla tilbúið súrdeig 
2-3 msk. pítsusósa
rifinn ostur
rifinn piparostur
1 bónda-brie
pepperóní
sveppir
beikonsulta

Fletjið deigið út og hitið pítsusteininn á grillinu á
meðan. 

Setjið sósu á deigið, því næst rifinn ost, rifinn
piparost og pepperóní. Skerið bónda-brie í fleyga
og sveppina einnig. Setjið á pítsuna. Að síðustu
setjið þið beikonsultuna. 

Setjið pítsuna á grillið og hún er tilbúin á um það
bil fimm mínútum. Fylgist samt vel með henni. 

Pítsusteinar eru ákaflega snjallt 
fyrirbæri og í raun það sem kemst næst
því að elda í alvörueldofni. Botninn
bakast einstaklega vel og pítsan verður
hreinasta afbragð. Í þessa uppskrift var
notað tilbúið súrdeig úr Hagkaup sem
kom einstaklega vel út. Bæði var 
deigið mjög teygjanlegt og gott að
vinna það auk þess sem það bragð-
aðist vel og varð afar stökkt og fínt.
Gott er að nota smjörpappír undir 
pítsuna. Þeir allra flinkustu þurfa það
ekki en ef þú ert að stíga fyrstu skrefin í
pítsugerð mælum við með því að þú
hafir smjörpappír undir. 

Ljósmynd/Völundur Snær Völundarson

Grilluð súrdeigspítsa 
með ostaveislu og beikonsultu

https://www.mbl.is/matur/frettir/2020/05/03/grillud_surdeigspitsa_med_ostum_og_beikonsultu/
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Marinerað og kryddað með
ferskum kryddjurtum:
Sítrónuberki, hvítlauk, kóriander, salvíu,
majoran, steinselju, oregano og rósmarín

GRILLLÆRI HAGKAUPS

Grillleiðbeiningar
Til að fá góða skorpu og safaríkt kjöt,
er best að setja álpappír undir kjötið.
Við mælum með að grilla við háan
hita fyrst, lækka hann svo smám

saman og leyfa kjötinu að grillast við
vægan hita. Lambalæri er best við

60-63°C kjarnhita og getur það tekið
frá 1-2 klukkustundir að ná því. Fer
eftir krafti grillsins. Látið kjötið
standa í 10 mínútur við stofuhita

áður en það er skorið.
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MARGVERÐLAUNAÐAR
BBQ SÓSUR FRÁ GUY FIERI

Nú líka
fyrir
Buffaló
vængi

2 x 250 g Sashi dry-aged rib-
eye-steikur
Grill- og steikarkrydd frá Ís-
landsnauti
1 appelsína
1 búnt aspas
ólífuolía
salt
kirsuberjatómatar
kóríander

Kryddið kjötið vel með grill- og
steikarkryddinu og rífið því næst
börkinn af appelsínunni yfir.

Sáldrið smá ólífuolíu yfir. 
Takið aspasinn og skerið endana

af honum. Sáldrið því næst ólífuolíu
yfir hann og saltið vel. Veltið upp úr
olíunni. 

Skerið hýðið utan af appelsínunni
og skerið fleyga úr henni. Kreistið
því næst safann úr henni í skál.

Skerið avókadóið í tvennt og svo
litla teninga.

Skerið tómatana í litla fleyga og
hreinsið kjötið burt. 

Setjið bæði kjötið og aspasinn á
grillið og fylgist vel með. Gott er að
snúa aspasnum reglulega til að
hann eldist jafnt. Steikinni þarf
einnig að snúa en fylgjast þarf vel
með henni. 

Þegar tilbúið skal taka af og láta
kjötið hvíla. 

Blandið appelsínufleygum, avó-
kadó, tómötum og kóríander sam-
an í skálinni með appelsínu-
safanum og hellið vel af ólífuolíu
yfir. Saltið. 

Raðið aspasnum á steikarfat,
skerið steikina í þunnar sneiðar og
raðið yfir. Að síðustu skal setja
grænmetið yfir og hella hluta af saf-
anum. 

Ljósmynd/Völundur Snær Völundarson

Grillað sashi
dry-aged 
rib-eye
með grilluðum aspas og avókadósalsa 

https://www.mbl.is/matur/frettir/2020/05/03/grillad_nauta_rib_eye_med_aspas_og_avokadosalsa/
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Pizzadeig Ekta súrdeig

419kr/stk 579kr/stk

Ferskt
pizzadeig

4 kótilettur
1 hvítlaukur
1 lime
Herb de Provence-krydd
frá Kryddhúsinu
ólífuolía
1 sætkartafla
piparsósa
salt
6 litlir tómatar
rjómaostur með grillaðri
papriku og chili

Byrjið á að skera hvítlauk í
tvennt og nudda vel yfir kótil-
etturnar. Kryddið kótiletturnar
vel með kryddinu. Rífið síðan
börk af lime yfir og saltið.
Sáldrið að síðustu ólífuolíu yfir
og þá er kjötið tilbúið á grillið. 

Flysjið sætkartöfluna og
skerið síðan í 1 cm sneiðar.
Skerið síðan sneiðarnar langs-
um þannig að úr verði langir
strimlar. Kryddið vel með
kryddinu, saltið og hellið ólífu-
olíu vel yfir. Veltið kartöflunum
vel upp úr kryddinu og olíunni. 

Skerið lime í fjóra báta.
Skerið tómatana í tvennt og

takið kjötið úr þeim. Fyllið með
rjómaostinum. 

Hafið grillið vel heitt áður en
þið byrjið að grilla. Kótilett-
urnar þurfa ekki langan tíma á
grillinu en þegar komnar eru
góðar grillrendur og fitan er
farin að krauma eru þær til-
búnar. Oft getur þurft að snúa
þeim aðeins upp á rönd til að
fitan brenni betur. 

Grillið kartöflurnar á sama
tíma og snúið þeim reglulega.
Þannig er best að fylgjast með
hvort þær séu tilbúnar. 

Tómatana er best að grilla á
efri grind og leyfa þeim að
vera dágóða stund á grillinu til
að tryggja jafna og hæga eld-
un. 

Grillið hvítlauk og lime á
sama tíma. 

Takið af grillinu, raðið á
steikarfat og berið þannig
fram. Skreytið með hvítlaukn-
um og kreistið límónusafa yfir. 

Grillaðar
lamba-
kótilettur
með fylltum tómötum og
sætkartöflum

Ljósmynd/Völundur Snær Völundarson

https://www.mbl.is/matur/frettir/2020/05/03/grilladar_lambakotilettur_med_fylltum_tomotum_og_sa/


Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Tómas Aron Jóhanns-
son leiðir hér lesendur í
gegnum magnaða
bragðlaukaupplifun að
hætti Sumac.

Chermoula
6 stk. hvítlauksgeirar 
60 g steinselja 
20 g kóríander 
2 stk. sítrónur (börkur) 
2 g aleppopipar 
2 g túrmerik 
6 g paprikuduft 
3 g kóríanderfræ (ristuð og
mulin) 
½ tsk. saffran 
250 ml repjuolía eða einhver
hlutlaus olía 
50 ml extra virgin ólífuolía

Chermoula er kryddblanda frá
Norður-Afríku og býður upp á
marga möguleika. Hægt er að nota
þetta til að bragðbæta næstum því
hvað sem er; kjöt, fisk eða græn-
meti, jafnvel nota sem marineringu. 

Saxið hvítlaukinn mjög fínt. Saxið
næst fersku jurtirnar fínt án þess að
merja þær. Leggið saffran í eina
matskeið af volgu vatni til að ná
fram bragðinu betur. Rífið sítrónu-
börkinn, blandið svo saman í skál
með afganginum af kryddinu og 
olíunum eftir það. 

Smakkið svo til með salti. 

Heslihnetu-dukkah
120 g sesamfræ 
30 g kúmen 
4 g túrmerik 
0,5 g múskat 
20 g sinnepsfræ 
7,5 g salt 
200 g heslihnetur

Dukkah er frá Egyptalandi og
undirstaðan er yfirleitt krydd, hnetur
og sesamfræ. Gott að eiga í skápn-
um til setja ofan á mat til að bæta
við bragði og aðallega áferð. Byrjið
á að rista sesamfræin og hneturnar í
pönnu eða ofni. Á meðan þið bíðið
vigtið þá kryddið í skál. Setjið hesli-
hneturnar í matvinnsluvél þar til þær

eru fínar, en það er í lagi ef ekki
betra ef það er ein og ein stærri.
Blandið svo öllu saman. 

Sveppahummus
150 g kjúklingabaunir 
2 stk. hvítlauksgeirar 
75 g vatn 
50 g tahini 
60 g ólífuolía 
200 g sveppir 
100 g repjuolía 
salt 
sítrónusafi

Byrjið á að hita pott og skera nið-
ur sveppina. Bætið við allri repju-
olíunni og sveppunum í kjölfarið.
Þegar sveppirnir eru vel eldaðir og
brúnaðir eru þeir teknir til hliðar.
Setjið kjúklingabaunir, vatn og hvít-
lauk í blandera og blandið þangað
til silkimjúk áferð næst. Bætið svo
við sveppum og setjið blandarinn
aftur í gang. Bætið þá rólega við ol-
íunni sem þið elduðuð sveppina í.
Þegar silkimjúk áferð næst á ný
bætið þá við tahini og ólífuolíu og
blandið vel. Smakkið til með salti og
sítrónusafa. 

Grillaðir ostrusveppir
200 g ostrusveppir 
10 g ras el hanout-olía 
grillspjót

Á Sumac eldum við sveppina í
ofni og grillum þá svo eftir pöntun,
en það er í góðu lagi að setja þá
beint á grillið. Ef þeir eru fastir
saman er gott að rífa þá í sundur
og einnig ef það er mikill stærð-
armunur er gott að rífa þá stærstu í
tvennt. Veltið þeim næst upp úr
smá olíu, ras el hanout og salti.
Setjið svo sveppina saman á spjót,
en ekki of þétt. Grillið svo á báðum
hliðum þangað til þeir eru fallega
brúnaðir.

Leyndarmál
Sumac
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BESTU DRYKKIRNIR
ÞURFA BESTA HRÁEFNIÐ

MARGVERÐLAUNAÐIR
DRYKKIR FRÁ LLANLLYR

OURCES



FIMMTUDAGUR 4. JÚNÍ 2020 MORGUNBLAÐIÐ 11

HAGKAUPS
Kjöt- og fiskborð

Þú finnur Kjöt- og fiskborðin okkar í Kringlu og Garðabæ

ÞÚ FÆRÐ „SAS AUTAKJÖT
Í KJÖTBOR

Orðið „sashi“ þýðir marmari á japönsku.
Nafnið endurspeglar áferðina á kjötinu,
en fiturákirnar þykja minna á marmara.
Steikurnar eru sérvaldar og þeim skipt í

12 flokka eftir fitumagni: því meiri
fitusprenging, þeim mun hærra númer.

Ribeye-Sashi steikin frá JN Meat Internatio
var valin sú besta af þessari gerð á World

Steak Challenge 2018.

SHI“ NAUTAK Ö
RÐINU OKKAR

on
d

1 hægmeyrnuð ribeye-steik
1 rauðlaukur
1 paprika
Sumac krydd frá Kryddhúsinu
Kansas City BBQ-sósa frá Guy Fieri
súrdeigsbrauð
1 hvítur kastali
chipotle aioli-sósa frá Stonewall
Kitchen
salt
kóríander
tómatar

Kryddið steikina vel með kryddinu og
saltið. 

Skerið papriku, lauk, tómata og ost niður. 
Hitið grillið og setjið steikina á þegar það

er orðið vel heitt. 
Setjið einnig paprikuna og laukinn á. 
Penslið steikina og grænmetið vel með

grillsósunni. 
Setjið brauðsneiðarnar einnig á grillið og

ostinn ofan á. 
Takið af grillinu þegar allt er fulleldað og

látið kjötið hvíla í nokkrar mínútur áður en
það er skorið. Síðan skal skera það í um
það bil 5 mm sneiðar. 

Setjið vel af chipotle aioli-sósunni yfir
ostinn, því næst papriku og tómata. Raðið
því næst steikarsneiðunum á, setjið þá
laukinn og svo vel af kóríander. Að síðustu
er brauðsneiðin sett ofan á og þá er sam-
lokan tilbúin. 

með chipotle aioli
og kastala

Ljósmynd/Völundur Snær Völundarson

Steikarsamloka

https://www.mbl.is/matur/frettir/2020/05/03/grillud_rib_eye_steikarsamloka/


Fyrir 6
Á bakkanum
- grillspjót
- papajasalat
- ólífur
- grillað grænmeti
- hummus
- pestó
- smágúrkur
- ávaxtabitar

Spjót
250 g lambainnralæri
250 g svínahnakki
250 g nautainnralæri
1 bakki úrbeinuð kjúklingalæri
1 dl sojasósa
2 dl ólífuolía
3 tsk. grillkrydd (ef vill)
grillspjót

Blandið saman sojasósu, olíu og
kryddi. Skerið kjötið í bita og haldið
aðskildu, kryddið með sojaolíunni,
og þræðið upp á spjót. 

Papajasalat
1 papaja
1 avókadó
klettasalat
ólífuolía & balsamedik

Skerið grænmetið og raðið sam-
an á bakkann. 

Grillað grænmeti/
ávextir
1 eggaldin
1 kúrbítur
1 appelsínugul paprika
1 ananas
1 pk íslenskt bok choi
4 rauðir chili

4 jalapeno
2 rauðar ramiro-paprikur
6 stór hvítur aspas
ólífuolía
sjávarsalt og svartur pipar

Aðferð:
Eggaldin, kúrbítur og appelsínu-

gula paprikan skorin í sneiðar. 
Það er gott að stinga göt á kúrbít-

inn og eggaldinið með gaffli, þá eld-
ast það jafnar. 

Penslað með ólífuolíu og smá
soja og kryddað með salti og pipar. 

Hitt grænmetið er grillað heilt –
penslað með olíu og kryddað með
salti og pipar.

Hummus
1 dós kjúklingabaunir
1 kúfuð matskeið tahini
safi úr 1 sítrónu
2-3 hvítlauksgeirar
½-1 tsk. sjávarsalt 
½ dl vatn
ólífuolía
furuhnetur

Allt sett í blandara eða mat-
vinnsluvél nema olía og furuhnetur,
það fer yfir hummusinn í skálinni. 

Pestó
1 pk. basil
2 lúkur klettasalat
2 hvítlauksgeirar
2 dl kasjúhnetur
1 dl ólífuolía
1 dl næringarger
½-1 tsk. sjávarsalt
1-2 msk. sítrónu- eða lime-safi

Allt sett í matvinnsluvél og unnið
vel saman.

Gnægtarbakki eða „grazing platter“ eins og það er kallað erlendis er
skemmtileg útfærsla af samsettum mat á bakka. Það sem einkennir
gnægtarbakkann er að þar er gnótt af alls konar góðgæti – helst svo
mikið að ekki sést í bakkann á milli bita. Mjög vinsælt er að gera for-
rétta-gnægtarbakka og hrúga á hann skinku, ostum, hnetum, ávöxt-
um, brauði, súkkulaði, salötum o.s.frv. En það er nánast hægt að gera
gnægtarbakka úr hverju sem er. Það er mjög gaman að velja sér þema
og skemmta sér við að gera fallegan bakka með því að spá í liti og
lögun matarins við uppröðun. Fyrir fleiri hugmyndir að fallegum
gnægtarbökkum er tilvalið að skoða „grazing platters“ á Pinterest. 

Galdurinn við vel heppnaðan gnægtarbakka:
1. Risastór bakki (ef þú átt ekki stóran bakka, þá notarðu bara 

ofnskúffuna og setur fallegt viskastykki yfir)
2. Byrja á stóru hlutunum og vinna sig út frá því
3. Nota skálar á fæti til að fá upphækkun
4. Nota gott og fallegt hráefni
5. Hvergi láta sjást í botninn á bakkanum

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Gnægtar-
bakki 
með Miðjarðarhafsþema

Ylfa Helgadóttir er flestum mat-
gæðingum að góðu kunn enda
framúrskarandi fagmaður. Hér
reiðir hún fram það sem hún
kallar gnægtarbakka sem á ein-
staklega vel við í boðum. 
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ÍS

LE
NSKT

100%
NAUTAKJ

ÖT

ALVÖRU BORGARAR
ÚR ÍSLENSKU RIBEYE

2x120 g

1.299kr/pk

400 g ungnautahakk
hamborgarakrydd frá Hagkaup
2 brioche-hamborgarabrauð
piparostur
2 sneiðar af Óðals havarti-osti 
2 msk. bbq-sósa frá Guy Fieri 
2 msk. Hellmann-majónes

Nauðsynlegt áhald: Hamborgarapressa 
Kryddið hakkið vel með hamborgara-

kryddinu og blandið vel saman. Skiptið
hakkinu upp í fjóra jafna hluta. Skerið pip-
arostinn í sneiðar en athugið að það getur
verið töluvert snúið að skera svona ost-
stykki, þannig að ekki láta bugast þótt það
takist ekki. Það er alls ekki heilagt að nota
piparostinn því nánast allur ostur bragðast
vel inni í hamborgara. Gott ráð er að strjúka
hnífinn með olíu áður en skorið er. 

Setjið ¼ af hakkinu í hamborgarapress-

una. Setjið smjörpappír bæði undir og yfir til
að hakkið festist ekki við pressuna. Pressið
vel. 

Takið lokið af borgaranum og smjörpapp-
írinn. Setjið ostinn og stingið honum ofan í
hakkið – þó ekki mikið. Setjið því næst ¼ af
hakkinu ofan á, svo smjörpappírinn og
pressið. Útkoman ætti að vera glæsilegur
hamborgari tilbúinn á grillið. Gerið báða
hamborgarana og leggið til hliðar. 

Skerið niður laukinn, tómatana og agúrk-
urnar. 

Blandið saman bbq-sósu og majónesi
svo úr verði bbq-majó. Hægt er að gera
sósuna í meira magni og geyma í kæli. 

Grillið hamborgarana á meðalháum hita
uns tilbúnir. Setjið ostinn ofan á þegar þið
snúið þeim. Hitið brauðin á grillinu þannig
að þau verði stökk og góð. 

Raðið saman og njótið vel. 

Ljósmynd/Völundur Snær Völundarson

Ostafylltir hamborgarar 
með bbq-majó 

https://www.mbl.is/matur/frettir/2020/05/03/grilladir_ostfylltir_hamborgarar/
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VELDU ÞÍNA MARINERINGU
OG VIÐ MARINERUM FYRIR ÞIG

Alabama
Pipar, paprika og steikargrillbragð

Avignon
Hvítlaukur, basil, kryddjurtabragð og pipar

Hvítlauks parmesan
Hvítlaukur og parmesan ostur

Las vegas
Pipar og tómatur

Lemon Kóríander
Sitróna, kóríander fræ og lauf

Chili orange honey
Chili pipar, appelsína og hunang

Lime smjör
Lime, smjör og steinselja

Mediterran
Timijan, rósmarín, basil og paprika

Pilz & Co
Villisveppir, paprika, rauðvín og appelsína

Black aged pepper
Svartur gerjaður pipar

Kryddsmjör
Smjör, steinselja og estragon

Black Garlic
Svartur hvítlaukur, pipar og laukur

Trufflu marinering
Trufflur og svartur pipar

Steak Röd
Tómatur og rósmarín

Veneziana
Sólþurrkaðir tómatar, paprika og laukur

Arizona marinering
Reykur, paprika og pipar ásamt örlitlu af lauk

og hvítlauk

Marseilles
Tómatur, kryddjurtir og örlítil sítróna

HAGKAUPS
Kjöt- og fiskborð

Þú finnur Kjöt- og fiskborðin okkar í Kringlu og Garðabæ



1 lampaprime
1 paprika
1 kúrbítur
1 gulur kúrbítur
steikar- og grillkrydd frá 
Íslandsnauti
grillsósa frá Guy Fieri
2 góðar lúkur af spínati

Pæklaður 
perlulaukur
2 dl eplaedik
1 dl sykur
stjörnuanís
kanilstöng
kardimommur
svartur pipar
2-3 perlulaukar

Sjóðið upp og slökkvið þá undir.
Látið kólna í rólegheitum og þá er
laukurinn tilbúinn. Skerið hvern lauk
í tvennt.

Sítrónu- og 
vorlauksolía
3 vorlaukar
2 radísur
1 sítróna

ólífuolía 
salt

Skerið vorlaukinn og radísurnar
niður í þunnar sneiðar. Rífið sítrónu-
börkinn yfir. Saltið og hellið vel af
ólífuolíu yfir. Blandið saman með
gaffli.

Skerið prime-ið eftir endilöngu og
svo hvorn helming aftur eftir endi-
löngu. Skerið svo í sirka 2-3 cm
bita. 

Leggið prjónana í bleyti nokkru
áður þannig að það kvikni síður í
þeim. Skerið niður papriku, kúrbít
og gulan kúrbít og þræðið upp á
prjón. Áætlað er að 2-3 bitar fari á
hvern prjón.

Leggið pinnana á disk og kryddið
með grill- og steikarkryddinu.
Penslið því næst vel af grillsósunni
yfir. Að síðustu skal skvetta ólífuolíu
yfir. 

Grillið á vel heitu grilli. Snúið
reglulega og hafið í huga að prime
þarf fremur mikla eldun. 

Þegar pinnarnir eru tilbúnir skal
setja spínatið á steikarfat. Raða
pinnunum ofan á og hella síðan 
sítrónu- og vorlauksolíunni yfir. Að
síðustu skal setja pæklaða perlu-
laukinn yfir. 

Grillað lambaprime á prjóni

með pækluðum perlulauk og 
sítrónu- og graslauksolíu

Ljósmynd/Völundur Snær Völundarson
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G HUGHES
SYKURLAUSAR BBQ SÓSUR

https://www.mbl.is/matur/frettir/2020/05/03/grillad_lambaprime_med_paekludum_perlulauk_og_sitro/


GRÆNNAUMHVERFI OG
MINNA KOLEFNISSPOR
MEÐ KOSANBIOMIX 40

Þægilegir og öruggir
smellugaskútar fyrir
grill, útilegu og heimili.

KOSAN
SMELLUGAS

FÆST Á
OLÍS



Reykir ber með sér ljúfan
birkireykjarilm og hefur
kröftugt eftirbragð.

Grettir hefur milt bragð
og flauelsmjúka áferð
sem erfitt er að standast.

Feykir hefur fengið að
þroskast í 12 mánuði sem
gefur honum einstakt
bragð og áferð.

Reykir Feykir Grettir




