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Grillblaðið

Í SAMSTARFI VIÐ

Geymið

blaðið
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Grillhanskar
Þetta eru mögulega flottustu grillhanskar
sem sést hafa. Sérhannaðir af sérfræð-
ingunum hjá Rösle til að geta vaðið eld
og brennistein. Bókstaflega. Ef þú ert í
einhverjum alvöru tilfæringum við grillið
borgar sig að vera vel hanskaður.
Kokka. 4.950 kr.Það er kominn júlí og grillsumarið

mikla er varla hálfnað. Heima hjá
mér er grillað sem aldrei fyrr og ég á
í mjög merkilegu sambandi við grill-
ið í garðinum mínum sem mér finnst

stórkostlegt. Það er með sérstökum grindum
þannig að eldtungurnar komast ekki upp. Fyrir
vikið hefur talsvert dregið úr brunaslysum og öll
eldamennska er mun friðsælli. Maturinn þarf
nefnilega frið á grillinu og þegar eldurinn er ekki
að þvælast fyrir þá get ég óáreitt grillað allt milli
himins og jarðar. Í uppáhaldi þessa dagana eru
grænmeti og ávextir. Ég er reyndar líka búin að
vera dugleg að grilla fisk og hef ég þá aðallega
verið að grilla skötusel og villtan lax. Grænmeti
finnst mér dásamlegt og grillaðir eftirréttir eru
sælgæti. Við erum einmitt með gott úrval af þeim í
þessu blaði og forsíðumyndin er með því fallegra
sem ég hef séð enda fátt girnilegra en grillað
pönnukökufjall. 

Annars varð uppi fótur og fit á heimili mínu um
daginn. Eiginmaður minn og dóttir tilkynntu mér
að þau væru búin að fá nóg af pylsum þetta sum-
arið. Þeim var fúlasta alvara og nú er sumsé búið
að banna pylsur heima mér til mikillar skelfingar.
Ég veit nefnilega fátt betra en góða grillaða pylsu
og ég hef verið að gera nokkuð merkilegar til-
raunir með meðlæti í sumar. Tilraunir sem munu
væntanlega ekki líta dagsins ljós þar sem mér og
mínum pylsum hefur verið úthýst. Eða svo gott
sem. Ég ætla samt bara að vera þolinmóð enda
veit ég sem víst er að þau munu brotna. Í kringum
miðjan júlí munu þau bæði mjálma mjóróma tóni á
pylsur og þá verð ég tilbúin. En þar til þá held ég
bara áfram að grilla allt hitt... og hef gaman af!

Pylsubannið

Þóra Kolbrá 
Sigurðardóttir

umsjónarmaður 
Matarvefs

mbl.is

Verð frá499 kr/stk

• Black Garlic
• Ítölsk parmesan
• Pipar
• Roasted Garlic

GÓMSÆTAR
STEIKARSÓSUR
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Útgefandi Árvakur Umsjón Þóra Kobrá Sigurðardóttir Blaðamenn Þóra sigurðardóttir thora@mbl.is, Auglýsingar
Jón Kristinn Jónasson jonkr@mbl.is Prentun Landsprent efh. Blaðið er unnið í samvinnu við Hagkaup.

Forsíðumyndina tók
Kristinn Magnússon

! Hafðu steikina alltaf við stofuhita. Þannig verður steikingin jafn-
ari og umtalsvert betri.

! Hitið grillið vel áður en þið byrjið að grilla. Stærstu mistökin sem
fólk gerir er að skella steikinni á um leið og kveikt er á grillinu. Án
þess að orðlengja það neitt frekar þá skorar sú tækni ekki hátt.

! Ekki stinga gaffli í matinn. Við viljum halda safanum sem lengst
inni, hvort sem um ræðir grænmeti eða kjöt. Notaðu heldur töng.

! Ekki kremja kjötið. Margir hafa tilhneigingu til að ýta spaðanum
niður á steikina og flýta þannig fyrir eldun. Það virkar alls ekki og
gerir matinn í raun verri þar sem þrýstingurinn ýtir safanum út.

! Hvílið kjötið til að safinn haldist inni. Við eldun herpist kjötið
saman í hitanum. Gefið kjötinu tíma til að slaka á eftir eldunina. Ef
steikin er skorin strax og hún er tekin af grillinu lekur allur safinn út.

! Fylgstu með því hvað er að gerast á grillinu. Það er nákvæmis-
íþrótt að grilla og krefst einbeitningar. Fylgstu vel með matnum því
ekkert er meira svekkjandi en illa grilluð steik.

! Ef þú ert ekki örugg/ur skaltu nota kjöthitamæli. Með slíka græju
eru þér allir vegir færir og steikin verður fullkomin.

! Vertu með góð áhöld. Það skiptir ótrúlega miklu máli. Góð töng
er gulli betri og spaði er líka frábær. Finndu það sem þér finnst
þægilegast að nota og haltu þig við það.

! Undirbúningurinn skiptir öllu. Sjálf eldamennskan tekur ekki
langan tíma en ef undirbúningurinn er góður er þetta svo auðvelt.
Þetta kalla kokkar „að preppa“ í alvörueldhúsi þannig að lykilatriði
er að vera vel preppaður. 

9 gullvægar
grillreglur

Ferðagrill
Ef þú ætlar á annað borð að fá þér ferðagasgrill í útileg-
una er allt eins hægt að vanda til verka og fá sér lúxus-
ferðagasgrillið frá Char Broil. Það er með TRU-Infrared-
hitatækni og innbyggðri eldtunguvörn sem gerir grill-
mennskuna afar þægilega. Heimkaup. 29.025 kr. 

Leðursvunta
Boos Blocks er vörumerki sem
þarf vart að kynna fyrir neinum
þungavigtarmanni í eldhúsinu.
Boos stendur fyrir gæði í gegn
og þessi leðursvunta er svo flott
að margur hefur tekið andköf af
aðdáun. Kokka. 19.900 kr. 

Grillpensill
Hér erum við með gríðarlega
sniðuga uppfinningu, en sósu-
skeiðin er ofan á penslinum,
sem gerir flest sem viðkemur
grillmennsku umtalsvert auð-
veldara. Ótrúlega svöl græja
sem kemur að góðum notum.
Olís.is. 2.490 kr. 

Bestu grill-
græjurnar

Grillspjót.
Hver segir að grillspjót
þurfi að vera bein? Þessi
sjúklega snjöllu grillspjót
ættu að vera til á hverju
heimili enda fullkomlega
rökrétt að hafa þau í laginu
eins og diskinn. 
Kokka. 4 stk. 2.980 kr. 

Smjörpottur
Fullkominn til að pensla hverju sem er á steikina, hvort heldur
sem er grillsósu, smjöri eða einhverju öðru. Frá Lodge þannig
að gæðin eru gulltryggð. Kokka. 7.900 kr. 

Ferðagrilltaska
Heyrst hefur af fólki sem féll í stafi
við að sjá þessa ferðagrilltösku.
Hvað er svalara en að ferðast um
með ferðagasgrill í sérhannaðri
tösku? Heimkaup. 12.895 kr. 
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ALVÖRU BORGARAR
ÚR ÍSLENSKU RIBEYE

2x120 g

1.299 kr/pk

2 lambafíle
krydd frá Kryddhúsinu
grasker
maísstönglar
paprika
vínber
granatepli
BBQ-sósa
olía

! Byrjið á að snyrta kjötið og krydda það vel. Í uppskriftinni var notað
Villibráðar- & lambakrydd frá Kryddhúsinu sem passaði einkar vel við. 

! Skerið graskerið í tvennt og því næst í þunnar sneiðar. Sneiðið 
paprikuna niður og því næst maísinn í 4-5 sm bita. 

! Því næst skal skera vínberin í tvennt. Næst granateplið og hreinsið
fræin úr. Blandið vínberjunum saman við BBQ-sósu og hitið í potti. 

! Því næst skal grilla. Lambafíle þarf töluvert langan tíma á grillinu.
Gætið þess að snúa því reglulega til að tryggja jafna eldun. 

! Grillið grænmetið eftir þörfum og njótið með BBQ-sósunni sem setur
punktinn yfir i-ið. 

Ljósmynd/Völundur Snær Völundarson

með grilluðu graskeri, maís og papriku
með vínberja og granatepla BBQ-sósu

Grillað
lambafíle

https://www.mbl.is/matur/frettir/2020/05/01/lambafilet/
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4 MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 2. JÚLÍ 2020

Tilbúið meðlæti
Beint á grillið

Grillaðar ferskjur
með mascarpone
og brómberja-
kremi
6 ferskjur
3 msk. flórsykur
¼ stk. sítróna, safi
Suðusúkkulaði með kara-
mellu og sjávarsalti

! Ferskjur skornar í kringum
steininn en ef þær eru nógu
mjúkar er hægt að skera
þær í helminga og ná stein-
inum út úr þeim, þá er þeim
velt upp úr flórsykri og smá
sítrónusafi kreistur yfir. Grill-
aðar á beinum hita til að
byrja með og fá góðar grillr-
endur í ferskjurnar, þá eru
þær færðar upp á efri
grindina eða til hliðar á
óbeinan hita í um það bil 5
mínútur. Raðað fallega á
disk og kreminu sprautað á
og súkkulaðið rifið yfir.

Mascarpone og 
brómberjakrem
250 g mascarpone ostur
1 dl sýrður rjómi
2½ dl þeyttur rjómi
4 msk. flórsykur
1 dl brómber
½ tsk. vanilludropar

Piña colada-eftirréttur
1 stk. ananas
1 dl dökkt room
3 msk. flórsykur
karamellusósa að eigin vali
Ís með kókos og mangó

! Ananasinn er flysjaður og skorinn í 1,5 cm þykkar sneiðar. Þá er
kjarninn skorinn úr sneiðunum. Hitað er upp á romminu og syk-
urinn leystur upp í því. Ananasinn er látinn liggja í romminu í að
minnsta kosti tvo tíma en mjög gott að láta hann liggja yfir nótt.
Síðan er hann grillaður í 2-3 mínútur á hvorri hlið, eða þangað til
hann er orðinn mjúkur. Karamellusósan er hituð upp varlega í potti.

! Síðast er ísinn settur í kúlum ofan á ananasinn og volg 
karamellusósan ofan á.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Grillaður pönnukökuturn
1 kassi pönnukökur
1 krukka Nutella
1 pakki jarðarber
2 ástríðuávextir
litlir sykurpúðar

! Pönnukökurnar eru smurðar með Nutella og sykurpúðunum stráð yfir
þær. Þá eru þær settar á grillið á frekar lágum hita þar til þær hitna vel í
gegn.
! Jarðarberin eru skorin smátt. Þá er pönnukökunum raðað saman, og
jarðarberin sett á milli líka. Ofan á pönnukökuturninn fer síðan 
ástríðuávöxturinn. 

Eftirréttir
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Grilluð
hunangsgljáð
ávaxtaspjót

Hér er á ferðinni einn einfaldasti 
eftirréttur síðari ára sem er samt svo
góður að leitun er að öðru eins. Það
skiptir ekki höfuðmáli hvaða ávextir
verða fyrir valinu en hér var notast
við ananas, ferskjur, jarðarber, 
melónu og kíví. 

Grilluð ávaxtaspjót
ananas
ferskjur
jarðarber
hunangsmelóna
kíví
hunang
Sumarís frá Emmess

! Skerið ávextina niður í temmilega
bita eftir þörfum. Jarðarberin þarf
þó ekki að skera niður. 

! Þræðið ávextina upp á pinna og
reynið að hafa þéttustu ávextina
hvora á sínum endanum.

! Penslið með hunangi. 

! Grillið á miðlungshita og penslið
reglulega með hunangi.

! Berið fram með ís.

! Mikilvægt er að setja ávextina
þétt saman á spjótið og fylgjast vel
með þeim á grillinu.

Ljósmynd/Völundur Snær

með Sumarís með kókos og mangó

FIMMTUDAGUR 2. JÚLÍ 2020 MORGUNBLAÐIÐ 5

NÝ OG SPENNANDI VÖRULÍNA

https://www.mbl.is/matur/frettir/2020/05/01/avaxtaspjot/
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6 MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 2. JÚLÍ 2020

Ekta súrdeig

579 kr/stk

Char broil pizzasteinn

5.599 kr/stk

GERÐU GÓÐA PIZZU
ENN BETRI MEÐ
CHAR BROIL
PIZZASTEININUM

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Avókadó-kóríander-
sósa
1 avókadó
5 msk. grísk jógúrt
2 tsk. chili flögur
1 límóna, börkur og safi
3 msk. kóríander
1 hvítlauksgeiri
salt

! Allt sett saman í matvinnsluvél og
maukað saman, smakkað til með
salti. Best er að borða þessa strax.

Salsa blanca-sósa
850 g Hellmanns mayo
2 msk. sykur
1 dolla sýrður rjómi 18%
6 hvítlauksgeirar, zestaðir eða
pressaðir
½ msk. chili flögur
½ tsk. hvítlauksduft
½ tsk. cayenne pipar
½ tsk. salt
1 tsk. oregano
2 msk. sriracha-sósa
½ límóna, safinn
1 dl mjólk

! Öllu blandað saman og látin
standa í ísskáp í 3 klukkutíma áður
en hún er borðuð. 

Chimichurri-sósa
4 hvítlauksgeirar
3 msk. steinselja 
3 msk. ferskt oregano
1 msk. timían

½ msk. cayenne-pipar
1 msk. kúmínduft
1 msk. reykt paprika
1 msk. salt
2 msk. balsamedik
3 stk. vorlaukur
1½ bolli ólífuolía

! Allt skorið mjög smátt og síðan
marið saman í mortéli. Hún er best
ef hún fær að bíða í 2-3 tíma áður
en hún er borðuð. 

Tzatziki-sósa
1 dolla grísk jógúrt
1 msk. dill
1 gúrka 
2 hvítlauksrif
½ krukka dalafetaostur og olía
½ sítróna, börkur
salt
pipar

! Gúrkan skorin í fernt á lengdina
og vatnsmesti parturinn er skorinn
úr. Síðan er allt saman sett í mat-
vinnsluvél og smakkað til með salti
og pipar.

Kryddmikil salsasósa
6 meðalstórir tómatar
½ rauðlaukur
1 dl kóríander
1 pakki spicy salsa mix

! Tómatarnir, laukurinn og kóríand-
er skorið smátt og sett í skál, þá er
spicy salsa-mixinu blandað saman
við og salsað er tilbúið.

Trufflu chili bernaise
1 dl eggjarauður, gerilsneyddar
500 g smjör
1 tappi bernaise-essens 
(tappinn af essensflöskunni)
2 tsk. estragon
1 tsk. sriracha sósa
½ tsk. truffluduft
Salt

Eggjarauðurnar þeyttar þar til
þær eru léttar, ljósar og þykkar.
Smjörið brætt á lágum hita. Síðan

er smjörinu hellt rólega saman
við rauðurnar og hrært í

á meðan. Þá er sósan
krydduð með ess-
ensinum, estragon-
inu, sriracha-
sósunni og trufflu-
duftinu og smökkuð
til með salti. 

Grillsósur
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LAMBALÆRI MARINERAÐ OG KRYDDAÐ
MEÐ FERSKUM KRYDDJURTUM

Grilllæri Hagkaups með sítrónuberki, hvítlauk, kóriander,
salvíu, majoran, steinselju, oregano og rósmarín

Lax er mögulega eitt besta hráefni
sem völ er á og hér var notaður villt-
ur lax, en þeir sem til þekkja vita að
það er töluverður munur á villtum
laxi og þeim sem ræktaður er í eldi. 

Grillaður lax
laxaflak
fiskikrydd frá Kryddhúsinu
hunang
timijan
appelsína
sítróna
spergilkál
vorlaukur
guacamole
jalapeno
olía
sjávarsalt

! Byrjið á að snyrta flakið og sáldr-
ið svo vel af fiskikryddinu. Fagur
fiskur yfir. Hellið því næst olíu yfir.
Skerið appelsínuna og sítrónuna í

sneiðar. Skerið jalapeno í mjög
þunnar sneiðar. 

! Því næst skal sáldra olíu og salti
yfir spergilkálið. 

! Eldamennskan er ekki flókin.
Aðalatriðið er að hráefnið fái sín
notið sem þýðir að það borgar sig
að fylgjast vel með laxinum. 

! Grillið hann fyrst þannig að holdið
snúi niður til að fá fallegar grill-
rendur en snúið honum svo við eftir
tvær til þrjár mínútur og grillið á roð-
inu það sem eftir er. 

! Grillið appelsínu- og sítrónu-
sneiðarnar og setjið síðan ofan á
laxinn meðan hann er að grillast. 

! Hellið því næst hunangi yfir laxinn.

! Grillið spergilkálið og passið að
snúa því reglulega til að það brenni
ekki.

! Berið fram með guacamole. 

með jalapeno & timijan, grilluðu 
spergilkáli, vorlauk og avókadómauki

Ljósmynd/Völundur Snær VölundarsonAppelsínu- 
& hunangs-
grillaður lax

https://www.mbl.is/matur/frettir/2020/05/01/grilladur_lax/
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VELDU ÞITT
TILEFNI

Vantar þig hita í súpuna, tilbrigði við brauðréttinn, 
bragð á beygluna eða nýtt álegg á pizzuna?

Rjómaostarnir frá MS eru hver öðrum betri.
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