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Grillblaðið

Í SAMSTARFI VIÐ Geymið

blaðið
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Útilegu-
maturinn
undir-
búinn
Það eru kannski ekki
allir sem átta sig á því
en sous vide-
græjurnar eru nánast
nauðsynlegar nú til
dags… eða því sem
næst. Flestir sous
vide-arar fjárfestu í
forláta vakúmvél, eða
lofttæmingarvél eins
og það kallast á okk-
ar ylhýra, til að geta
hægeldað eftir kúnst-
arinnar reglum. 

Þar sem vinsældir
sous vide hafa dvínað
liggja þessar pökk-
unargræjur nú inni í
skáp ónotaðar enda
fáir sem átta sig á því
hvað lofttæmingarvél-
arnar eru mikil snilld. 

Marineraðu kjötið
þitt og settu það í
lofttæmingarpoka,
settu meðlætið, sós-
urnar og allt sem þú
þarft að geyma í slíka
poka og útkoman
verður upp á tíu. 

Ef þú vilt fara skref-
inu lengra getur þú
notað slíka poka til
að bragðbæta eða
„infjúsa“ áfengi. Með
því að lofttæma
margfaldar þú
geymsluþolið og
bragðgæðin halda sér
að fullu. Það er í al-
vörunni fá ráð sem
eru betri en þetta um
hvernig er best að
undirbúa sig fyrir
góða útilegu. 

Ansi margir réttir í þessu blaði eru eldaðir beint á steypujárni. Við veljum að
sjálfsögðu eingöngu það besta og því varð Lodge fyrir valinu. Gamalgróið
fjölskyldufyrirtæki sem er virt meðal matgæðinga um heim allann. Gott
steypujárn er eilífðareign og við mælum svo sannarlega með því að allir eigi

að minnsta kosti eina alvöru steypujárnspönnu. Við
notuðum líka diska frá danska fyrir-

tækinu RO Collection sem kall-
ast Lava Stone og koma þeir

einstaklega vel út. Bæði
Lodge og RO Collection
fást í Kokku á Laugavegi
og á Kokka.is.

Logde & RO Collection
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ALVÖRU BORGARAR
ÚR ÍSLENSKU RIBEYE

2x120 g

1.299 kr/pk

Það geta ekki allir leikið aðalhlutverk í máltíð og
oftar en ekki eru það stóru nöfnin sem ber mest
á. Stjörnur á borð við hægmeyrnað rib-eye sem
búið er að hanga í sérhönnuðum skápum eða
Galloway-kjötið hans Bessa bónda í Skagafirði.
Þannig stjörnur. En það er oft erfitt að galdra
fram stjörnumáltíð án þess að vera með þétta
baklínu og hér erum við að tala um bestu leik-
arana í aukahlutverki: meðlætið. 

Vel heppnuð máltíð veltur á ýmsu. Aðallega
hvernig stjarnan stendur sig undir álagi á grill-
inu, hvort leikstjórinn sé ekki með allt á hreinu
og hvort að aukaleikararnir skili ekki sínu full-
komlega. Rétt eins og í góðri kvikmynd þarf
þetta allt að spila saman og ef vel tekst til er út-
koman hin fullkomna máltíð. 

Áherslan í þessu blaði er á meðlætið öðru
fremur og við fengum matreiðslumeistarann og
góðvinkonu okkar, Anítu Ösp Ingólfsdóttur, til
að galdra fram nokkrar slíkar uppskriftir. Sjálf
var ég með á settinu þegar réttirnir voru mynd-
aðir og get staðfest að hér erum við í algjörum
sérflokki. Munið að meðlætið þarf ekki að vera
flókið og hér getur rjómaostur (bragðbættur)
skipt sköpum. 

Við hér á matarvef mbl.is óskum ykkur gleði-
legra grillstunda og megi meðlætið vera með
ykkur. Ávallt. 

Besti
leikari
í auka-
hlutverki

Þóra Kolbrá 
Sigurðardóttir

Umsjónarmaður 
Matarvefs mbl.is

Útgefandi Árvakur Umsjón Þóra Kolbrá Sigurðardóttir Blaðamenn Þóra Sigurðardóttir thora@mbl.is, Auglýsingar
Jón Kristinn Jónsson jonkr@mbl.is Prentun Landsprent efh. Blaðið er unnið í samstarfi við Hagkaup.

Forsíðumyndina tók
Völundur Snær 
Völundarson.

BBQ-sósan sem mun
breyta lífi þínu
Til er sú sósa sem þykir svo góð að skammtar af henni eru
seldir á fúlgur fjár og heyrst hefur af mönnum keyra lands-
hluta á milli til að verða sér út um smá slettu af henni. Sósa
þessi kemur frá matreiðslumanninum Völundi Snæ 
Völundarsyni og er afbrigði af sósu sem gekk manna á
milli í Chicago seint á síðustu öld. 

Það tekur töluverðan tíma að sjóða sósuna en útkoman
er vel þess virði. Margar sögur tengjast þessari goð-
sagnarkenndu sósu og einhverju sinni á Bahama-eyjum
varð allt vitlaust og býflugur reyndu að brjóta sér leið inn í
eldhúsið þar sem verið var að sjóða sósuna, svo indæll var
ilmurinn. Það hefur þó ekki gerst hér á landi og því öruggt
að sjóða hana í íslenskri sveit. 

Marokkógrillsósa
2 kanilstangir
1 stjörnu-anís, heill
1 tsk. heil kardimommufræ
1 tsk. heilir negulnaglar
1 msk. blandaður heill pipar
1 tsk. múskat
1 tsk. malað kóríander
1 bolli hrísgrjónaedik
1 hvítlauksgeiri, flysjaður og
grófhakkaður
1 msk. flysjað og rifið ferskt
engifer
1 ½ tsk. hvítlauks-chilisósa
2 ½ bolli hunang
½ bolli sojasósa
1 bolli tómatsósa
½ bolli söxuð fersk flat-
blaðasteinselja
¼ bolli ferskur límónusafi

Hitaðu pönnu að miðlungshita. Settu kanil, stjörnu-anís, kardimommur, negul, pipar, múskat og
kóríander á pönnuna og hitaðu vel í eina mínútu til að rista kryddin. Bættu ediki, hvítlauk, fersku
engiferi, hvítlauks-chilisósu, hunangi, sojasósu, tómatsósu, steinselju og límónustafa saman við
og láttu suðuna koma upp. Lækkaðu hitann niður í miðlungshita og láttu malla í 20-30 mínútur þar
til soðið hefur niður um 2/3. Sósan á þá að hafa karamellukennda áferð. Síaðu gegnum fínt sigti í
ílát. Ef þú notar ekki alla sósuna geymist hún í allt að viku í ísskáp.
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HEIL VERÖLD AÐ UPPGÖTVA
• Trufflukrem
• Truffluduft
• Trufflusósa
• Trufflu balsamik
• Trufflusmjör
• Truffluolía

Kjúklingabringur
Sojasósa
Sesamolía
Sesamfræ
BBQ-sósa
Græn paprika
Rauð paprika
Ananas
Vorlaukur
Límóna
Tímían

✽ Skerið kjúklingabringurnar niður í munnbitastóra bita. Skerið því næst
paprikurnar og ananasinn niður í sambærilega bita.

✽ Takið vorlaukinn og skerið rótarendann af. Síðan skerið þið um það bil 3
cm langan bita. Reynið að ná tveimur. Geymið afganginn af lauknum.

✽ Skerið límónu í báta.

✽ Byrjið á að marinera kjúklinginn í sojasósu, sesamolíu og sesamfræjum.
Látið standa í góða stund. Ekki er verra að marinera kvöldið áður og láta
standa yfir nótt í kæli.

✽ Þræðið því næst kjúklingabita og grænmeti til skiptis upp á spjót.

✽ Penslið spjótin með bbq-sósunni og sáldrið að lokum sesamfræjum yfir.

✽ Grillið uns tilbúið.

✽ Á sama tíma skal grilla endana af vorlaukunum og límónusneiðarnar.

✽ Berið fram á stórum disk og setjið vorlaukinn neðst, raðið spjótunum of-
an á og skreytið loks með grilluðum límónubátum og fersku tímíani.

Ljósmyndir/Völundur Snær Völundarson

Kjúklinga-
yakitori

https://www.mbl.is/matur/frettir/2020/05/15/kjuklinga_yakatori/
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1 búnt aspas 
2 pakkar Serrano-hráskinka 
1 dl rifinn parmesanostur, fæst t.d. í ostaborðinu í Hagkaupum 

✽ Endarnir eru brotnir af aspasnum og honum
velt upp úr olíu. Aspasinn er þá grillaður á
háum hita í um það bil 4 mínútur, þá er hann
tekinn af og hráskinkan vafin utan um hann
og aspasinn settur aftur á grillið í 2-3 mínútur.
Þá er hann færður af beinum hita, settur
á efri grindina eða til hliðar á grillið og
parmesanostinum stráð yfir. Síðan er
grillinu lokað og ostinum leyft að bráðna.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Grillaður
aspas
með parmaskinku og parmesan 

1 stk. rauðlaukur 
½ askja kirsuberjatómatar 
1 stk. grænn kúrbítur 
1 stk. gulur kúrbítur 
2 stk. sæt paprika 
1 pakki rósmarín 

✽ Grænmetið allt skorið í svipað stóra bita. Best er
að stinga í gegnum alla bitana með grillprjóni fyrst
áður en þeir eru þræddir upp á rósmaríngreinarnar.
Þá er olíu og salti sáldrað yfir spjótin og þau grilluð
á háum hita í um það bil 5 mínútur.

Grænmetisspjót

1 stk. halloumi-ostur 
olía 
kryddblanda að vild,
ég notaði Eðalsteik og 
grillkrydd frá Pottagöldrum

✽ Halloumi-osturinn er skorinn í 0,5-1 cm sneiðar. Honum er síðan
velt upp út olíu og hann kryddaður á báðum hliðum. Þá er osturinn
grillaður á miðlungshita í 2-3 mínútur á hvorri hlið. Ostinn er best að
borða meðan hann er heitur.

Halloumi-ostur
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Verð frá499 kr/stk

• Black Garlic
• Ítölsk parmesan
• Pipar
• Roasted Garlic

GÓMSÆTAR
STEIKARSÓSUR
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Grillaður
Gullostur

Gullostur
Apríkósur
Valhnetur
Möndlur
Chili-sulta
Kirsuber
Ferskjur
Jarðarber
Bláber
Vínber
Tengdamömmutungur
Hunang
Rósmarín

✽ Setjið Gullostinn í
steypujárnsform eða sam-
bærilegt sem þolir mikinn
hita. Setjið sultuna eða
hlaupið yfir og nóg af því.
Þið megið líka velja það
hlaup eða sultu sem ykkur
finnst best. Skerið næst
niður apríkósur, valhnetur,
möndlur og kirsuber og
setjið yfir ostinn. Hellið því
næst vel af hunangi yfir.
✽ Skerið niður ferskjurnar
og penslið með hunangi.
✽ Byrjið á að grilla Gullost-
inn. Hann þarf töluverðan
tíma á grillinu. Þegar loft-
bólur fara að birtast skal
byrja að grilla apríkósurnar.
✽ Grillið uns tilbúið og berið
fram með alls konar góð-
gæti eins og er talið upp
hér að ofan. Hægt er að
nota kex, brauð eða
tengdamömmutungur eins
og voru notaðar hér en þær
eru mögulega það besta
sem hægt er að fá með
ostum.

Ljósmynd/Völundur Snær Völundarson
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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“ NAUTAKJÖ
RÐINU OKKAR

on
d

https://www.mbl.is/matur/frettir/2020/05/15/grilladur_gullostur_med_hunangi_avoxtum_og_hnetum/
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Fylltir
sveppir
8 sveppir, frekar stórir 
1 pakki rjómaostur með 
karamelliseruðum lauk 
3 sterkar chorizo-pylsur 

✽ Pylsurnar skornar í litla bita og
steiktar á pönnu, þá er mesta fitan
sigtuð af þeim og þeim blandað
saman við rjómaostinn. Stöngullinn
tekinn úr sveppunum og þeim velt upp
úr olíu. Þá eru þeir fylltir með rjóma-
ostafyllingunni og grillaðir á miðlungs
til heitu grilli í um það bil 10 mínútur.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

1 dolla mozzarella-perlur 
1 askja kirsuberjatómatar 
2 msk. basil 
1 stk. avókadó 
1 stk. maískólfur / 1 dl maísbaunir
góð ólífuolía 
salt 

✽ Tómatarnir skornir í helm-
inga, avókadóið skorið í litla
bita, maískólfurinn grillaður
og baunirnar skornar af
kólfinum, basilblöðin skorin í
ræmur. Síðan er öllu blandað
saman og smakkað til með
ólífuolíu og salti.

Sumarlegt caprese-salat
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MARGVERÐLAUNAÐAR
BBQ SÓSUR FRÁ GUY FIERI

Nú líka
fyrir
Buffaló
vængi

1 kg kartöflur 
1 krukka Hellmann’s majónes
(800 g) 
3 msk. sætt sinnep 
1 msk. hunang 
safi úr ½ sítrónu
1 rauð paprika 
1 rauður chili-pipar 
1 rauðlaukur 
2 maískólfar 
½ dl steinselja smátt skorin 
1 pakki beikon, um 250 g 

✽ Kartöflurnar soðnar í vel söltu vatni og kældar. Á
meðan er sósan búin til. Majónes, sinnep, hunang,
sítróna og salt hrært saman.
✽ Beikonið er bakað eða steikt þar til það er orðið
stökkt. Best er svo að grilla maískólfana, það gefur
salatinu sérlega gott bragð, en einnig er hægt að
sjóða þá.
✽ Paprika, chili, rauðlaukur, steinseljan og beikonið
skorið smátt, maísbaunirnar skornar af kólfunum.
Kartöflurnar eru einnig skornar, en í stærri bita. Öllu
er þessu blandað saman við sósuna og smakkað til
með salti.

Kartöflusalat Anítu
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G HUGHES
SYKURLAUSAR BBQ SÓSUR

Rækjur
Sítrónugras
Hvítlauksgeiri
Fagur fiskur, krydd
Tómatar
Agúrka
Avókadó
Snittubrauð
Ólífuolía
Sjávarsalt
Kóríander

✽ Byrjið á því að rífa sítrónugras og hvítlauk yfir
rækjurnar. Kryddið því næst vel með kryddinu Fagur
fiskur frá Kryddhúsinu eða sambærilegu fiskikryddi.
Hellið ólífuolíu yfir og blandið vel saman.
✽ Skerið tómata í báta, agúrku í sneiðar og rétt áður
en rækjurnar eru grillaðar skal skera avókadóið niður
í litla teninga.
✽ Skerið snittubrauðið niður í sneiðar og raðið á
disk. Hellið ólífuolíu yfir og snúið sneiðunum við og
hellið aftur yfir.
✽ Setjið rækjurnar á grillið og því næst snittubrauð-
sneiðarnar.
✽ Þegar þetta er tilbúið skal taka brauðsneiðarnar af
grillinu, raða á disk, setja tómastasalatið yfir og loks
rækjurnar.

Ljósmynd/Völundur Snær Völundarson

Grilluð
rækju-
bruchetta

https://www.mbl.is/matur/frettir/2020/05/15/raekju_bruchetta/
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GRÆNNAUMHVERFI OG
MINNA KOLEFNISSPOR
MEÐ KOSANBIOMIX 40

Þægilegir og öruggir
smellugaskútar fyrir
grill, útilegu og heimili.

KOSAN
SMELLUGAS

FÆST Á
OLÍS
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