VIÐHALD

Mikilvægasti

Komdu að grilla

fylgihluturinn
Grillhreinsir fyrir emileringu
Grillburstinn er og verður alltaf mikilvægasti
fylgihluturinn við grillið. Til eru margar
tegundir af grillburstum svo þú ættir ekki að
vera í vandræðum með að finna þann bursta
sem hentar þér best.
Leitastu við að finna bursta úr ryðfríu stáli
eða messing, annars áttu í hættu á að
eyðileggja grillgrindina sem og brennarana.
Til eru ýmis konar burstar: stuttir, langir,
t-laga, úr ryðfríu stáli, með skiptanlegum
haus o.s.frv.

Hver vill ekki hafa grillið sitt skínandi hreint
að utan? Spreyjaðu efninu á kalt grillið
og leyfðu því að liggja á í smá stund.
Nuddaðu það með svampi eða mjúkum
bursta og endaðu á að strjúka yfir með
rökum, heitum klút.

Weber „komdu að grilla“ bæklingarnir sýna þér, skref fyrir
skref, hvernig þú getur fengið sem mest út úr grillinu.
Kynntu þér fylgihlutina og þá mörgu möguleika sem þeir
gefa. Lærðu að viðhalda grillinu á sem bestan hátt, þá
munt þú og grillið ná vel saman.
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Grillgrinda hreinsiefni
Það gerist ekki betra en flott grillmynstur á
steikum og kótilettum. En til þess að ná
því fram þarf grillgrindin að vera hrein.
Taktu grillgrindina af grillinu, spreyjaðu
efninu á og leyfðu efninu að virka í 60
sekúndur. Eftir það verður leikur einn að
ná óhreinindum af. Skolaðu að lokum
grindina með heitu vatni.
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Það getur reynst erfitt að halda ryðfríu stáli
hreinu. En það er leikur einn með
hreinsiefni frá Weber sem er sérstaklega
ætlað fyrir ryðfrítt stál. Spreyið á grillið,
leyfið efninu að virka í dálitla stund og
hreinsið svo af með rökum heitum klút.

Bakteríur: Bakteríur deyja mjög fljótt á grillinu. Hár hiti
gerir það að verkum að bakteríur lifa almennt ekki í
grillinu, þar af leiðandi þarf grillið ekki að vera algjörlega
hreint. Í rauninni bragðast matur frá notuðu grilli betur en
frá alveg nýju grilli og einnig þétta fituafgangar lokið á
grillinu.

Grillhreinsir fyrir Weber Q
Spreyjaðu innan í lokið þegar grillið er kalt
og leyfðu efninu að virka í dálitla stund.
Notaðu svamp eða mjúkan bursta til að
ná óhreinindunum af og strjúkið svo af
með rökum klút. Athugið að efnið er ætlað
fyrir lokið að innan sem utan en ekki er
ráðlagt að nota það á vagninn eða
grillboxið.
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Grillhreinsir fyrir ryðfrítt stál
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10 góð ráð

við grillhreinsun

1. Burstaðu þegar grillið er heitt

Hrein ánægja
Margir kannast við að standa við grillið í þeim tilgangi að
fara grilla eitthvað gómsætt fyrir svanga gesti. Allur
maturinn er tilbúinn á grillið og gestirnir sitja við borðið og
spjalla, það eina sem eftir er að gera er að grilla. Nema
hvað, þegar þú tekur lokið af grillinu er það enn skítugt frá
síðustu grillun.
Besta upphaf við grillun færðu með því að hafa grillgrindina
hreina - og í raun er það mjög lítil vinna sem þarf til. Með
góðum bursta, olíu, heitu grilli og 15 sekúndur kemstu
langt með að hreinsa grillið. Hér á eftir munt þú læra
undirstöðuatriðin í því að halda grillinu þínu hreinu og fínu
án þess að þurfa að eyða alltof mikilli orku í það.
Góða skemmtun við grillið.

Hreinsið alltaf grillið þegar það er heitt. Með því sparar
þú tíma og slítur ekki burstanum að óþörfu. Ekki eyða 15
mínútum í að bursta kalda grind þegar þú getur náð
sama árangri á u.þ.b.15 sek. á heitri grind.		

8. Bragðburstir hreinsaðar

5. Ryð á yfirborði
 f lítilsháttar ryð fellur á samskeyti
E
grillsins getur þú á auðveldan hátt
fjarlægt það með sýrufrírri olíu
(WD40). Gott er að bera sýrufría
olíu reglulega á utanáliggjandi
samskeyti grillsins og pússa yfir
með klút. Mundu: Aldrei skal setja
sýrufría olíu eða svipuð efni ofan í
sjálft grillið!

2. Mundu eftir grillburstanum

6. Pottjárnsgrindur

 otaðu góðan bursta á grillgrindina og endaðu svo á
N
því að strjúka yfir með rökum klút. Sumir grillburstar eru
eingöngu ætlaðir fyrir grillgrindina, ekki innan í grillið
sjálft. Þar getur þú notað samþjappaðan álpappír. Notið
almennt aðeins bursta úr messing eða ryðfríu stáli.

Berið ætíð olíu á pottjárnsgrindurnar eftir
notkun. Öðru hverju er gott að taka kalda
grindina og leggja hana í volgt sápuvatn.
Leggið svo grindina aftur í grillið og setjið á
mesta hita í 15 mínútur. Nú ættu síðustu
óhreinindin að hafa þornað og þú getur
burstað þau í burtu með grillburstanum.
Berið svo vel af matarolíu á grindina eftir
notkun til að hindra að hún ryðgi.

3. Grillið að utanverðu.

 etjið alla brennara á mesta hita og hafið kveikt á grillinu í 15
S
mínútur. Leyfið grillinu að kólna og takið því næst
bragðburstirnar úr grillinu og burstið með grillbursta úr
ryðfríu stáli eða messing. Ef þú ætlar að taka grillið alveg í
gegn getur þú lagt bragðburstirnar í sápuvatn. Notið þá
svamp til að gera þær hreinar, hreinsið vel og þurrkið með
tusku.

9. Olía, olía, olía
Berið ávallt olíu á grillgrindina áður
en byrjað er að grilla. Olían gerir það
að verkum að minni hætta er á að
maturinn festist við grillgrindina. Ekki
er ráðlagt að nota ólífuolíu þar sem
hún getur gefið frá sér óæskilegt
bragð við mikinn hita. Til að setja
olíuna á grindina á auðveldan og
öruggan hátt er hægt að væta
eldhúspappír með matarolíu og bera
hana á grindina með grilltöng. Með
því kemur þú í veg fyrir að brenna
þig.

 tanvert grillið er best að þrýfa með rökum klút og sápu.
U
Strjúkið svo yfir með þurrum klút.

7. Q og gasgrill

GRILLRÁÐ
Áður en nýtt grill er notað í fyrsta sinn skal hreinsa
grindurnar vel með heitu vatni og mildri sápu. Þar á
eftir hitarðu grindina vel með því að setja grillið á
mesta hita. Leggðu eldhúspappír í matarolíu og
dreifðu henni með grilltöng yfir grindina, láttu grillið
vera á mestum hita í 15 mínútur.

4. Þegar það flagnar
Kolagrillin sem og stóru gasgrillin í lit eru ekki máluð heldur 		
eru þau postulín-glerungshúðuð. Með tímanum getur litið út fyrir
að lokið sé að flagna að innan, þetta er ekki málning heldur
hörðnuð fita sem er að losna frá. Hana er hægt að fjarlægja
auðveldlega með því að strjúka innan úr lokinu.

 rennarana og botninn á Q grillunum
B
og hinum gasgrillunum þarf að þrífa
reglulega. Slökktu á grillinu, láttu það
kólna og burstaðu óhreinindin af
brennaranum með hreinum grillbursta
úr ryðfríu stáli eða messing. Hreinsaðu
einnig fituna reglulega úr botninum
með góðum svampi. Skrapið
óhreinindin niður í álbakkann, svo ekki
sé hætta á að það kvikni í fitunni.

10. Grillhreinsir
Ef þú vilt ná fram fulkominni
hreingerningu getur þú notað eitt
af hreinsiefnunum frá Weber sem
gefur auka gljáa á yfirborð
grillsins. Til eru hreinsiefni fyrir
allar grilltýpur sem auðvelda
hreingerninguna og setja
punktinn yfir i-ið.

