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Vörtens kolgrill på uteplatsen är avsedd för alla boende som vill grilla.  

Läs först instruktionsbladet som ska finnas i grillens 

förvaringsfack. 

 

Förhoppningsvis vill 

många i Vörten utnyttja 

vår fina grill. Peter 

Mattson är en erfaren 

grillare och ger här lite 

tips om vad som blir gott 

på grillen. 

 

 

 

 

Lite om hygien… 

Tina kött, fisk eller kyckling helst i kylskåpet. 

Lägg aldrig tillagad mat på samma tallrik som den råa 

maten låg på. Om det finns grillrester på grillgallret, 

använd stålborsten. Bränn av grillgallret genom att låta det  

ligga på en stund innan du börjar grilla.  

 

Innan du börjar 

Sprid inte grillkolet över hela gallerytan. Det är bra med en liten yta på grillen som inte är så 

het.  

Grilla först när du har en ordentlig glöd. 

Om du grillar indirekt (dvs med locket på) kan du reglera temperaturen med spjällen undertill 

och på locket.  

 

Generella grilltips 

Bästa grillresultat får du om köttet håller rumstemperatur.  

Pressa inte ner köttet med stekspaden. Köttsaften och den goda smaken går förlorad. 

Börjar kolet brinna av droppande fett, kväv elden genom att sätt på locket.  

Undvik att marinera köttet före grillningen. Marinader har en tendens att brinna bort och 

smaken försvinner. Grillsåser ger bäst resultat om man penslar på maten strax innan den är 

färdiggrillad. Salta först när köttet är färdiggrillat. Saltet drar ur vätskan ur köttet och gör 

köttet torrare.  

 

Tomater 

Grillade tomater är matigt och väldigt gott. Lägg tomaterna som de är direkt på grillen vid 

sidan av köttet. När tomaterna är genomvarma och lite mjuka på ytan är de klara. Skalet kan 

bli lite svart men det skall du inte äta. Servera med lite grovt flingsalt. 

 

Färsk majs 

Förkoka den skalade färska majsen i lättsaltat vatten i ca 10 min. Det kan du göra långt i 

förväg. Om du skall ha majsen som tillbehör delar du majsen tre delar. Skall du ha grillad 

majs som förrätt så grillar du den som den är. Lägg majsen på grillen inte mitt över glöden 

utan vid sidan av den. Man måste passa den, det är lätt den bränns vid. Majsen blir klar på 
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några minuter. Servera med smör och flingsalt. Kallt rosévin passar utmärkt om du har majs 

som förrätt. 

 

 

Potatis 

Koka färskpotatis som vanligt. Det kan du göra långt i förväg. Blanda den kalla (eller varma) 

potatisen med lite olja och lägg potatisen på grillen vid sidan av köttet. Passar till alla 

kötträtter. 

 

Färsk lök 

Skär av blasten och förväll löken i lättsaltat vatten. Lägg löken på grillen vid sidan av köttet. 

Löken är klar när den är genomvarm och fått lite färg. Utmärkt tillbehör till en köttbit. 

 

Rostat bröd för lata dagar  

Är man trött på potatis och vill göra det riktigt enkelt. Rosta bröd på grillen. Man måste passa 

sig för det går blixtsnabbt! Det blir en helt annan smak än vanligt rostat bröd. Prova även att 

rosta hårt bröd. 

   

Grillade tigerräkor 

Det skall helst vara råa räkor med skal. Finns i välsorterade livsmedelsbutiker och hos 

fiskhandlarna. Tina räkorna i kylen och skala dem. Trä upp 5-6 räkor på ett litet grillspett. Har 

du träpinnar bör du lägga dessa i vatten ca 1 tim så att de inte brinner upp.  

Lägg spetten på grillen. Pensla på med lite Sweet chillisås, Tiger Sauce eller annan sås som 

du gillar. Vänd på spetten och pensla andra sidan. Grilla ca 3 minuter på varje sida. 

Salta och peppra efter tycke och smak. Servera gärna med citron eller någon sötsur sås. 

 

Grillad ryggbiff eller entrecôte 
Köp gärna ryggbiff med kappa (yttre fettrand). Är det välhängt är det ännu bättre. Ta ut köttet 

från kylen i god tid. Krydda med nymalen svartpeppar. Grilla köttet utan lock, några minuter 

på varje sida. Om köttet är mjukt är det rött i mitten, är det lite motstånd är det rosa och är det 

hårt är köttet genomgrillat. Gör ett litet snitt som en extra kontroll. 

Låt köttet vila någon minut och salta efter eget tycke och smak. Servera med en god bearnaise 

eller kryddsmör. Grillade tomater är ett lämpligt tillbehör. 

 

Grillad kyckling eller kycklinglår (indirekt grillning) 

Ta ut kycklingen från kylen i god tid. Skär bort synligt fett och den lilla gumpen om du har en 

hel kyckling. Krydda med svartpeppar och rosmarin. Kycklingen blir saftigast och bäst genom 

indirekt grillningsmetod. Se till att du har en ordentlig ”droppskål” (aluminiumform) under 

kycklingen. Vänd på kycklingen några gånger. Grilla kycklingen under lock ca 1 tim och 10 

min. Kycklinglår går lite snabbare. Gör ett stick vid lårbenet, är saften klar är kycklingen klar. 

Är köttsaften rosa skall det ligga på en stund till. Servera med färskt bröd. 

 

Grillad flintastek (indirekt grillning) 

En flintastek på 1 ½ kg räcker till fyra personer. Undvik färdigmarinerad flintastek. 

Ta ut köttet från kylen i god tid. Skåra kanten så att den inte kupar sig när du grillar. Pensla 

köttet med lite olja och krydda med rosmarin och nymalen svartpeppar. Flintasteken blir 

saftigast och bäst genom indirekt grillningsmetod. Vänd på köttbiten några gånger. Grilla ca 

15 min på varje sida. När innertemperaturen på det tjockaste stället är ca 70 grader är det 

klart. Om köttet är mjukt är det rått i mitten, är det lite motstånd är det rosa och är det hårt är 
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köttet genomgrillat. Gör ett litet snitt nära benet som en extra kontroll. Är saften klar är köttet 

klart, men är det rosa skall det ligga på en stund till. Servera med aromsmör. 

 

 

 

Grillade kamben eller revben 

Man kan grilla kamben direkt på grillen men det tar tid och så blir köttet en smula segt och 

torrt. Bästa resultat får du om du förkokar kambenen och därefter grillar. Grillningen går 

snabbt och det blir hur gott som helst. 

Lägg kambenen i en stor kastrull. Häll på vatten så att benen blir täckta. Strö i lite salt. Häll på 

4 dl rödvin, två msk Liquid Smoke, ett par lagerblad, ½ lök. Låt kambenen koka i ca 30-40 

min. Låt kambenen svalna i kastrullen. Ta upp kambenen och torka av med hushållspapper. 

Gör en glaze att pensla på när du grillar köttet. Blanda ihop lite sirap eller honung, lite Liquid 

Smoke i en barbecuesås. Salta och peppra. Grilla med locket på. Pensla köttet lite då och då 

när det ligger på grillen. Vänd köttet efter ca 5-10 min. Färsk baguette och ett gott rödvin 

passar bra.  

  

Grillad fläskfilé 

Ta ut fläskfilén från kylen i god tid. Putsa filén fri från hinnor. Krydda med nymalen 

svartpeppar. Lägg filén på grillen. Pensla köttet lite då och med egen glaze eller annan grillsås 

som du gillar. Grilla med locket på. Grilla filén runt om i ca 20 min eller tills den är 

genomstekt. Gör ett litet snitt på den tjockaste delen som en extra koll. Är köttet rosa inuti 

skall det ligga på lite längre. Låt filén vila några minuter innan du skär upp den.  

 

Grillad fläskkarré 

Fläskkarré ger en mycket god grillsmak. Köp färdigskurna, inte så feta skivor. Peppra och 

lägg dem i mitten på grillen. Lägg på locket. Vänd skivorna efter 5-7 min. När köttet är 

genomstekt är det klart. Salta efter tycke och smak. Servera köttet med citronskivor. En god 

sallad är aldrig fel. 

 

Hamburgare 

De godaste hamburgarna är hemmagjorda. Utgå från vanlig nötfärs eller högrevsfärs. Tillsätt 

vad du tycker bäst om. Jag brukar ta lite finriven lök, svartpeppar och lite kalvfond. Forma 

färsen till hamburgare. Tryck till dem i mitten så att det blir en liten grop i mitten så blir den 

färdiggrillade hamburgaren inte så bullig. Grilla ett par minuter på varje sida med öppet lock. 

Grilla hamburgerbrödet lite snabbt. Serveras med tillbehör.   

  

Grillad korv 

Korv är lätt att grilla men det är skillnad på korv och korv. I Saluhallen och i välsorterade 

butiker hittar du riktigt goda korvar. Prova gärna tyska korvar som t.ex. Thüringer bratwurst, 

Käsekrainer eller den lilla välsmakande Nürnberger bratwurst. Grilla med öppet lock. 

Käsekrainer skall inte ligga direkt över glöden då den kan spricka och den goda ostmassan 

rinner ut. Servera med en god senap, rostat bröd och en sallad. En kall öl till korv är aldrig fel. 

  

Grillade lammkotletter 

Beräkna 2-3 kotletter per person. I Saluhallen finns ett stort utbud av lammkotletter. Är det 

mycket fett så skär bort lite av det men inte allt. Är det för lite fett så tappar man smaken och 

är det för mycket är det lätt att kolen börjar brinna av droppande fett. Peppra och lägg 

kotletterna på grillen ovanför glöden. Du behöver inte pensla kotletterna. Vänd kotletterna 
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efter ca 5 min. Eftergrilla några minuter på sidan av gallret där du inte har glöd inunder. Salta, 

servera med vitlöksmör. Läckert! 

 

 

 

 

Grillade fläskkotletter 

Fläskkotletter är billigt, gott och enkelt att grilla. Kan du köpa kotletter med filén så blir det 

extra gott. Kotletterna får inte vara kalla när du påbörjar grillningen. Pensla köttet med lite 

olja, peppra och lägg därefter kotletterna på grillen ovanför glöden. Grilla ca 5 min på varje 

sida. Servera med grillad majs och vårlök eller en sallad med fetaost.  

 


