
Pizza- & bökunarsteinn

250 gr marsipan, 300 gr flórsykur, 2 vanillustangir, ½ dl 
vatn, 75 g eggjahvítur, 125 gr dökkt súkkulaði.              

Áhöld:  pizzasteinn, bökunarpappír, handþeytari og plastpoki

Skerðu marsipanrúlluna í sneiðar. Leggðu bökunarpappír á 
álplötuna og raðið marsipansneiðunum þar ofan á.

Gerið grillið klárt fyrir óbeina eldun. Leggið steininn á miðja 
grillgrindina og leyfið honum að hitna vel áður en þú setur 
álplötuna á steinninn. Bakið því næst marsipansneiðarnar í 
5-8 mínútur eða þar til þær eru orðnar fallega gylltar.

Þeyttu eggjahvíturnar þangað til þær eru orðnar stífar og 
bætið því næst flórsykri saman við ásamt mergnum úr 
vanillustöngunum. Hellið öllu í plastpoka og sprautið ofan á 
marsipansneiðarnar. 

Raðið súkkulaðikossunum á álplötuna og því næst á 
steininn, setjið lokið á grillið og eldið í 5 mínútur eða 
þangað til fyllingin hefur tekið á sig smá lit og áferðin er 
orðin þétt í sér. Að lokum er dökkt súkkulaði brætt og hellt 
varlega yfir fyllinguna.

Sukkuladikossar

AUKAHLUTIR

INNBÖKUÐ NAUTALUND

Þekið nautalundina með steiktum 
hökkuðum sveppum og 
parmaskinku. Rúllið svo lundinni inn í 
smjördeig og bakið kjötið á steininum 
með óbeinni eldun í 50-60 mínútur.

BOLLAKÖKUR 

Búið til bollakökudeig. Setjið heita 
karamellu í botn hvers forms og 
hellið deiginu yfir. Leggið á 
álplötuna og bakið í 20 mínútur. 
Skreytið með glassúr.

HINDBERJATERTA

Taktu þín uppáhalds ber, t.d. hindber 
og settu þau í tertuform með deigi, 
leggðu strimla af marsipan ofan á og 
bakaðu með óbeinni eldun í 20-25 
mínútur.

FOCACCIA 

Bætið í focacciadeig: hvítlauk, 
sólþurkuðum tómötum, svörtum ólífum 
og kryddjurtum. Fletjið deigið út á 
álplötuna og hellið ólífuoliu yfir. Bakið 
með óbeinni eldun í 20-25 mínútur.

Endalausir möguleikar

SMÁKÖKUR 

Takið smákökudeigið og skerið það í 
sneiðar og leggið á álplötuna. Bakið 
svo í 8-10 mínútur.  
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Komdu að grilla 
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. 

15 stk.

 Røking
Kom godt i gang

teoRi

RengjøringKom godt i gang

Vedlikehold Tips og triks til kulegrillenKom godt i gang

Teori

RotisserieKom godt i gang

TilbehøR                                      

KyllingholderKom godt i gang

Tilbehør                                      

Kull, gass og  

elektrisk
Hva skal jeg velge ?

teori



GRILLRÁÐ

Ferkantaður 30 x 44 cm
Fyrir allar stærri gerðir kolagrilla,    
Q 200-Q320 og allar stærri gerðir 
gasgrilla

Engin hreingerning
Þú getur notað bökunarpappír  á álplötuna og komið 
þannig í veg fyrir að þurfa eyða tíma í þrif. Einnig 
kemur bökunarpappírinn í veg fyrir að það sem þú ert 
að baka festist við plötuna.

Hring eldun 

Kol: Dreyfið kolunum í hring upp við kantinn á 
kolagrindinni og setjið það sem baka skal í miðjuna

Q: Ekki mögulegt - eldið í staðinn með óbeinni eldun

Gas: Ekki mögulegt - eldið í staðinn með óbeinni eldun

Eldbakaðu á
grillinu 

Dragðu fram þinn innri bakarameistara með pizza- og 
bökunarsteininum frá Weber– nú skal baka á grillinu! Það 
jafnast ekkert á við nýbakað brauð, bollur eða heimagerða 
köku og ef við bætum grillstemningunni við þá hreinlega 
getur þetta ekki klikkað. 

Þar sem lokið gerir það að verkum að grillið getur virkað á 
svipaðan hátt og bakaraofn er það leikur einn að baka 
pizzu, brauð, kökur, súkkulaðikossa eða næstum hvað 
sem er á grillinu. 
Steinninn er hins vegar alveg nauðsynlegt tæki þegar baka 
skal á grillinu. Steinninn hindrar að það sem þú bakar 
brenni af völdum þeim mikla hita sem kemur frá grillinu og 
svo gefur steinninn líka stökkan og góðan botn þegar þú 
grillar pizzu, ekki ólíkt því sem næst í steinofni.

Þetta nærðu að gera á þínu grilli og með steininn að vopni 
ertu mjög líklega orðinn aðal grillmeistarinn í hverfinu.

Þetta færð þú
Það er ekki mikið mál að nota pizzastein á grillinu. Hann 
samanstendur af einungis tveimur hlutum og þú notar þá 
alltaf í sömu röð í hvert sinn sem þú notar steininn.

Steinn    Steinninn minnkar líkurnar á því að botninn 
brenni, en samt sem áður gefur steinninn af sér stökkan og 
góðan botn. Steinninn er unninn úr hráefnum sem hafa þá 
eiginleika að hitna fljótt en kólna að sama skapi einnig hratt 
þegar steinninn er tekinn af grillinu. 

Bökunarplata    Auðveldar að flytja það sem baka skal á 
og af grillinu. Gott er að nota alltaf bökunarpappír þar sem 
hann kemur í veg fyrir að þrífa þurfi bökunarplötuna.

Svona ferð þú að
Það er leikur einn að nota pizza – og bökunarsteininn. 
Meginreglan er ætíð sú sama, hvort heldur sem um ræðir 
að baka brauð, bollur, pizzu eða jafnvel innbakaða 
nautalund.

1. Gerðu grillið klárt og leggðu steinninn á   
    grillgrindina. Láttu steininn hitna með grillnu. 

2. Settu bökunarpappír á álplötuna og það sem baka skal                          
 þar ofan á.

3. Settu bökunarplötuna á heitan steininn, lokaðu grillinu 
og leyfðu þessu að bakast. Áður en langt um líður getur 
þú borið á borð glæsilegan eldbakaðan mat.

Cordierite Steinn

Hringlaga Ø 26 cm
Fyrir nánast öll Webergrill, meira að 
segja Q100/Q120 og Smokey Joe

Hringlaga Ø 36 cm
Fyrir allar stærri gerðir kolagrilla sem 
og Q200-Q320 og stærri gasgrillin.

Bökunarplata úr áli

3 pizzur

hveiti, 5-10 gr ger, 2 ½ dl kalt vatn, ½ dl bjór, 2 msk 
ólífuolía, 1 ½ tsk salt, álegg að eigin vali

Áhöld: Pizza- & bökunarsteinn, bökunarpappír, plastfilma

Leysið upp ger í skál með vatni og bjór. Bætið við salti og 
ólífuolíu og hrærið vel. Bætið við hveiti þangað til deigið er 
dálítið blautt án þess þó að klístrast við hendurnar. Hnoðið 
deigið vel.

Skiptið deiginu í þrennt og búið til þrjár bollur. Setjið 
bollurnar í plastfilmu svo ekki komist loft að og geymið í 
ískáp í þrjár klukkustundir eða jafnvel yfir nótt. Takið 
bollurnar út 10 mínútum áður en þær eru notaðar. Myndið 
pizzabotna úr bollunum og leggið á bökunarpappír ofan á 
álplötuna.

Kol: Gerið grillið klárt fyrir hring eldun með fullum 
uppkveikipotti af kolum. Leyfið steininum að hitna með 
grillinu eða u.þ.b. 10-15 mínútur. Látið svo pizzuna á 
álplötunni á grillið og bakið þar til skorpan er orðin örlítið 
stökk – ca. 8-12 mínútur..
Q og gas: Láttu steininn á grillið og kveiktu undir grillinu. 
Á Q og gasgrillum skal grilla með beinni eldun.  Hitið upp 
steininn.  Látið svo pizzuna á álplötunni á grillið og bakið 
þar til skorpan er orðin örlítið stökk – ca. 10 mínútur

 Fullkomin pizza


