Nachos

med cheddar

AUKAHLUTIR

Komdu að grilla

Kjúklingastandur

með …

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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70 gr dökkt súkkulaði, 100 gr hveiti, 2 msk kakó, 1 msk
vanillusykur, ½ tsk lyftiduft, 100 gr sykur, 100 gr
púðursykur, 70 gr möndlur, 3 egg, 100 gr smjör

nachos, rifinn cheddar ostur, salsasósa, jalapenos ef vill

Hrærið saman púðursykri og smjöri með písk og bætið
eggjunum út í einu í einu meðan þú hrærir. Hellið
hveitiblöndunni, súkkulaðinu og möndlunum saman við og
hrærið vel.
Smyrjið botninn á standinum með smjöri og hellið
blöndunni í botninn. Bakið kökuna á grillinu í 30-35
mínútur.
Kol: Undirbúið grillið fyrir óbeina eldun. Leggið standinn á
grillið og lokið grillinu.
Q og gas: Undirbúið grillið fyrir óbeina eldun. Leggið
standinn á grillið og lokið grillinu.
Berið fram með vanilluís og valhnetum.
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Fyrir 4:

Saxið möndlur og súkkulaði í grófa bita. Blandið saman
hveiti, kakó, vanillusykri og lyftidufti.
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Áhöld: Kjúklingastandur og handþeytari
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Áhöld: Kjúklingastandur

Hellið nachos í botninn á standinum og stráðið ostinum yfir
ásamt jalapenos fyrir þá sem það vilja.
Hellið salsasósunni í bollann á bakkanum.
Undirbúið grillið fyrir óbeina eldun og látið svo bakkann á
mitt grillið. Grillið í 10-15 mínútur eða þangað til osturinn
hefur bráðnað og suða er komin upp í sósunni.

GRILLRÁÐ
Gott er að bera fram heimatilbúið guacamole með
flögunum. Blandið saman vel þroskuðum avocado,
lime safa, smá lauk, hvítlauk, grænu chili, smá
kóriander ásamt salti og pipar.
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Rotisserie

Kom godt i gan
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Safaríkara

Botn með viðloðunarfrítt yfirborð

Bolli fyrir t.d. bjór, hvítvín,
eplasafa eða kraft

Chasseur kjuklingur

og kröftugra

fyrir 4:
1 ferskur kjúklingur ca. 1200 gr, 1 porter eða annar
dökkur bjór, 4 cl koníak / portvín, 2 msk tómatpúrra, 250
gr sveppir, 100 gr skallottulaukur, 1 búnt steinselja, ½
búnt kerfill, ½ búnt estragon.

„Bjórdósakjúklingurinn“ hefur á skömmum tíma orðið að
einskonar grill klassík. Vökvinn í dósinni heldur nefnilega
kjúklingnum gríðarlega safaríkum, eldunin er auðveld og
svo bragðast hann bara fjandi vel af dósinni.
Með kjúklingastandinum getur þú komist hjá því að
þvælast um með skítugar dósir sem er einmitt það sem
gerir grillupplifunina minna spennandi. Einnig er búið að
þróa standinn þannig að þú getur gert tilraunir með annað
og meira en bara kjúkling.
Í botninum er til að mynda pláss fyrir allskyns meðlæti –
kartöflur, rótargrænmeti, sveppi eða annað sem getur
tekið í sig kraft og bragð frá kjúklingnum.
Svo gefur standurinn þér einnig möguleika á að dekra við
þig og þína gesti með t.d. súkkulaðiköku eða fullt af öðru
góðgæti sem auðvelt er að elda á grillinu.

Passar fyrir allar stærri
gerðir af kolagrillum,
Q300-320 og stærri
gasgrill

Spjót
Tappi

GRILLRÁÐ

Þetta færð þú

Svona ferð þú að

Kol: Komið kolum fyrir á tveimur hliðum
kolagrindarinnar og setjið álbakka í miðjuna, milli
kolanna.

Botn Safnar saman safanum af kjúklingnum en getur
einnig verið notaður til að elda grænmeti eða t.d. til að
baka köku. Í miðjunni á botninum er hólf sem hægt er að
setja vökva í sem gefur frá sér gufu sem heldur kjötinu
safaríku og meiru. Botninn er þar að auki mjög praktískur
með viðloðunarfrítt yfirborð sem gerir það að verkum að
auðvelt er að halda standinum hreinum og fínum.

Standurinn er mjög einfaldur í notkun sama hvað skal
matreiða. Grundvallar hugmyndina á bak við standinn
sérðu vel þegar þú prófar að grilla heilan kjúklingn. Svona
ferð þú að því:

Q: Slökktu á miðjubrennaranum á Q-300-320.

Spjót

Gas: Slökkvið á miðjubrennaranum og látið ystu
brennarana vera á miðlungs hita.

Tappi Settur í háls kjúklingsins til að halda gufunni af
vökvanum inn í kjúklingnum.

Hreingerning
Kjúklingastandinn má ekki setja í uppþvottavél, en það
er auðvelt að þrífa hann með vatni og sápu.

Óbein eldun

Heldur kjúklingnum stöðugum á bakkanum.

1. Hreinsið kjúklinginn.
2. Hellið öli eða öðrum vökva í þar til gerðan bolla á
standinum.
3. Setjið spjótið ofan á bollann og kjúklinginn ofan á
spjótið.
4. Setjið tappann í hálsinn á kjúklingnum og þá er allt klárt.

Hreinsið kjúklinginn vel. Kryddið með salti og pipar að innan
sem utan. Hellið porternum í miðjuhólfið og setjið svo
kjúklinginn á standinn, endið á að setja tappann í hálsinn á
kjúklingnum.
Kol: Gerið grillið klárt fyrir óbeina eldun með 2/3 fullum
uppkveikipotti af tilbúnum kolum. Setjið kjúklingabakkann á
grindina og lokið grillinu.
Q og Gas: Gerið grillið klárt fyrir óbeina eldun með
miðlungs hita og leyfið grillinu að hitna aðeins áður en þú
setur kjúklinginn á grillið. Hafið grillið lokað meðan á grillun
stendur.
Skerið sveppina í sneiðar og saxið laukinn. Þegar 45
mínútur eru liðnar, setið laukinn og sveppina í bakkann í
kringum kjúklinginn ásamt estragoni og kerfli. Hrærið
saman koníaki / portvíni saman við tómatpúrruna og hellið
yfir grænmetið. Setjið lokið á grillið og grillið áfram þangað
til kjúklingurinn hefur náð í það
minnsta 75 gráðu hita.

