
Nyhetsbrev 2 -  Att Grilla 

Marinering 
Marinering för grillning förhöjer ofta smaken. Men i den 
använda marinaden kan det finnas bakterier från köttet. 
Pensla därför inte det färdiggrillade köttet med den 
använda marinaden och använd den heller inte till att göra 
sås på.  
 

Om du vill använda marinaden till sås kan du istället ta 
undan litet av den innan du lägger i köttet.  
 
Stek väl men bränn inte 
Det är bra om bränslet brinner en tid så att lågorna 
försvinner och kolen är grå innan du börja grilla.  
 

Varför är det viktig? Det finns skadliga ämnena i lågorna.  
Se till att du grilla maten gyllenbrun snarare än mörkbrun. 
 

Det är viktigt att kyckling, köttfärs och rå korv blir helt 
genomstekt. 

Några recept:  

Några tips att tänka på! 

Hemmagjord majonnäs: 1 sats 
1 ägg 
1 tsk senap 
2,5 dl rapsolja 
Salt och peppar 
Blanda ägg och senap. Tillsätt oljan droppvis  
under konstant vispning, tills den blir tjock och ljus.  
Ha inte i för mycket olja på en gång, då riskerar såsen att spricka.  
Smaka av med salt och peppar.  

Det mesta går att grilla!  
Grönsaker t. ex. majskolv, paprika, bakpotatis i 
aluminiumfolie, lök  
Kött t. ex. korv, hamburgare, kyckling, stek, karré, luffarbiff, 
rumpstek 

Potatissallad eller Pastasallad 
1 kg potatis eller 500 g pasta 
2 hårdkokta ägg 
Några inlagda gurkor (så mycket som man tycker om) 
1 medelstor lök 
2 sats majonnäs, för pastasallad bara 1 sats majonnäs 
eller ca 1-2 dl köpt majonnäs   
Salt och peppar 

Ranch – Dip 
1 påse Dip Mix Ranch 
3 dl gräddfil 
Blanda enligt förpackningens beskrivning. 
God som kall sås till grillad kött  
eller som salladsdressing. 

Enkel grillmarinad 
5 dl sojasås 
2 -4 vitlöksklyftor 
chili (om man vill) 
 
Pressa vitlöken och blanda med sojasås och ev. chili.  
Lägg köttet och marinaden i en fryspåse. Låt köttet marineras minst 1 
timme, men gärna längre. Vänd och knåda köttet några gånger under 
tiden, så fördelar sig marinaden bättre på köttet.  
Istället för sojasås kan man också ta olivolja men då måste man också 
krydda köttet med salt.  
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"Grilla" fisk i folie 
Magra fiskar, som torsk och rödspätta, passar fint att tillaga i foliepaket 
på grillen. Lägg en klick smör eller olja i foliepaketet tillsammans med 
potatis, tomat, lök och kryddor.  
Lägg på paketet och vänta 10-15 minuter, klart!  
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