GRILL

Se mange
opskrifter pflere
å

AMA-tips.d
k

- så er der mere ros til kokken

GRILL MARINADE

SAFTIG GRILLMAD

ALLROUND GRILL-MARINADE
God til oksekød, lammekød
og svinekoteletter.

MED LÆKRE MARINADER

Duften af grill hører sommeren til, og mange danskere byder den tidlige sommer velkommen ved at
kaste sig over grillens glæder. En af de ting, der kan pifte grillmaden op, er en god marinade. Derfor har
AMA udviklet opskrifter på lækre marinader, der er nemme at mikse og kan bruges sommeren over.

INGREDIENSER
2½ dl AMA Flydende Økologisk
4 fed hvidløg, pressede
2 tsk. knuste rosa peberkorn
2 tsk. knuste fennikelfrø
1 tsk. knuste korianderfrø
1 tsk. knust hvid peber
2 tsk. salt
FREMGANGSMÅDE
Alt rystes sammen. Lav bare rigeligt. Marinaden holder sig god og
frisk i mindst 10 dage i køleskabet
og er god at have stående klar.

Ama Flydende Original - den flydende
stegemargarine til stegning, bagning
og madlavning. Indeholder kun 8%
mættet fedt.

AMA Flydende Gourmet kombinerer
smør- og rapsolie, og sikrer såvel
gode stegeegenskaber som en dejlig
duft i køkkenet.

AMA Flydende Økologisk er baseret
på rapsolie og har et højt indhold
af Omega 3 fedtsyrer fra rapsolien.
Danmarks eneste økologiske
flydende oliemargarine.

ASIATISK GRILL-MARINADE
God til kylling, svinekød og fisk
INGREDIENSER
2½ dl AMA Flydende Økologisk
3 fed hvidløg, pressede
Revet skal af 1 lime
saft af 1/2 lime
1 tsk. sukker
3 spsk. friskrevet ingefær
1/2 – 1 finthakket chili efter smag
og temperament.
FREMGANGSMÅDE
Alt rystes sammen. Marinaden
holder sig god og frisk i mindst 10
dage i køleskabet.

BBQ GRILL-MARINADE
God til revelsben/spareribs,
koteletterog fjerkræ
INGREDIENSER
3 dl ketchup
2 dl brun farin
3 fed hvidløg, pressede
1/2 dl sød chilisauce
1 dl AMA Flydende Økologisk
3 spsk. sojasauce
FREMGANGSMÅDE
Alt rystes sammen. Marinaden
holder sig god og frisk i mindst 10
dage i køleskabet.

Tips!
Sæt en skål på bordet med BBQ
Grill-marinade og server som
hjemmelavet ketchup som ekstra
tilbehør til dine spareribs.

DEN PERFEKTE CULOTTE PÅ GRILLEN
5-6 personer
Det tager lang tid at intervalstege
et stykke steg. Til gengæld bliver
resultatet perfekt hver gang. Også
når du bruger metoden i en almindelig ovn. Metoden er ens for alle
former for stege, der skal steges
rosa. Tilbehøret kan forberedes i
forvejen.
INGREDIENSER
Culottesteg, ca. 1 kg
2 dl Asiatisk Grill-marinade
Grillbakke
Kartofler:
1 kg kartofler
1/2 dl Asiatisk Grill-marinade
SAUCE
2 dl hvidvin
1 spsk. hele sennepsfrø
1 spsk. tørret estragon
Væden fra stegen
1,5 dl bouillon eller vand
2 dl madlavningsfløde
2 spsk. friske estragonblade
(eller 1 spsk tørrede)
1 tsk. Dijonsennep
1 skalotteløg (finthakket)
AMA ”jævner” (lige dele hvedemel
og AMA Flydende rørt sammen til
en ”smørbolle”)
TILBEHØR
Blandet grøn salat

FREMGANGSMÅDE
Culotte:
Det tager længere tid at intervalstege et stykke kød end ved
den traditionelle metode. Det kan
tage op til 2 timer, så gå i gang i
god tid. Til gengæld bliver stegen
helt perfekt hver gang.
Vend culotten så den ligger med
fedtsiden nedad. Fjern den brede
sene på bagsiden med en skarp
kniv. Stik den ind under senen i
midten og lad knivsbladet følge senen hele vejen til kanten i den ene
ende. Drej culotten en halv omgang
og hold fast i den frigjorte ende af
senen mens du skærer den helt af.
Vend den med fedtsiden op og rids
fedtet i ternet mønster.
Gnid den med marinaden og læg
den i en grillbakke.
INTERVALSTEGNING AF CULOTTE
1. Grill culotten ved indirekte
varme under låg i 15 min.
2. Tag den af grillen og lad den hvile
15 min. Den skal IKKE pakkes ind
i stanniol.
3. Sæt den tilbage på grillen i 15
min. under låg.
4. Tag den af igen og lad den hvile
15 min. uden tildækning.
5. Stik et stegetermometer i culotten, så spidsen er i midten af
stegen.
6. Sæt den tilbage på grillen og lad
den stå til temperaturen er 54°C.
Det tager ca. 15 min.

7. Tag den ud og pak den straks ind
i 2-3 lag stanniol. Hæld væsken
(hvis der er noget) fra grillbakken i en skål (den skal bruges til
saucen) og læg den indpakkede
culotte tilbage i bakken.
8. Læg et sammenfoldet viskestykke over og lad den hvile i 45
min. inden du skærer i den.
Start med at skære fra den spidse
ende til du når ca. halvvejs gennem
stegen. Vend den 90° og skær
resten på den anden led.
Kartofler:
Skrub kartoflerne rene og kog dem
i saltet vand i ca 15 min. De skal
være møre, men stadig være faste,
når du stikker i dem med en lille
spids kniv.
Hæld vandet fra og lad dem køle
let af.
Del dem i halve på langs og pensl
med marinaden.
Grill dem på skæresiden ved
direkte varme ca. 5 min., eller til de
har fået farve.
Sauce:
Kog vin, finthakket skalotte, sennepsfrø og tørret estragon op. Lad
det koge til vinen er kogt ind til ca.
1/3. Tilsæt bouillon og væden fra
stegen. Kog i 5 min. og tilsæt fløde.
Kog yderligere 5 min. og jævn evt.
med AMA ”jævner”. Smag til med
sennep og tilsæt friske estragonblade.

SPARERIBS MED COLESLAW OG HVIDLØGSBRØD
4 personer
Spareribs marineret med BBQ
Grill-marinade. Serveret med cole
slaw af fintsnittet hvidkål, revet
gulerod og surmælksdressing samt
brød i skiver penslet med AMA Flydende med hvidløg og persille.
INGREDIENSER
1,5 kg forkogte spareribs
1 portion BBQ Grill-marinade
COLESLAW
1/2 hvidkål
3-4 gulerødder
2 dl god salatmayonnaise
3 dl ymer (eller lign. surmælksprodukt)
1 spsk. dijonsennep
salt, friskkværnet peber og lidt
sukker
HVIDLØGSBRØD
1/2 dl AMA Flydende Gourmet
1 fed presset hvidløg
Friskhakket persille
salt og friskkværnet peber
8 skiver godt brød
FREMGANGSMÅDE
Smør marinaden på de forkogte
spareribs og grill dem på begge
sider ved god varme til de tager

farve. Pensl med marinaden et par
gange undervejs.
Coleslaw:
Snit hvidkål i fine strimler og riv
de skrællede gulerødder groft på
rivejernet. Rør resten af ingredienserne sammen og smag til med
salt, peber og sukker.
Vend dressingen sammen med
hvidkål og gulerødder og lad det
trække en times tid i køleskabet.
Smag til en ekstra gang med salt,
peber og sukker inden servering.
Hvidløgsbrød:
Bland AMA, hvidløg og persille
sammen og pensl brødskiverne
på begge sider. Drys med salt og
peber og grill ved direkte varme til
brødene tager farve.

Tips!
1) Spareribs forkoges ca. 45 min.
i letsaltet vand.
2) I stedet for at forkoge spareribs
kan du forbage dem i ovnen i god
tid, før du skal bruge dem. Det giver
en ekstra god smag at forbage
dem, frem for at koge dem.
Bag spareribs i alt 2 timer på 100
grader (alm. ovnvarme) vend dem
efter 1 time. Afkøl og læg dem i
køleskab indtil de skal på grillen.
Husk at pensle med marinaden.

GRILLET CLAFOUTIS MED FRISKE BÆR
4 personer
INGREDIENSER
3 dl mælk
3 æg
250 g sukker
1/2 tsk. stødt kanel (kan udelades)
300 g hvedemel
2 spsk. AMA Flydende
500 g jordbær (andre bær eller
udskårne frugter kan anvendes)
Flormelis

TILBEHØR
Vaniljeis, flødeskum eller cremefraiche smagt til med vaniljesukker.
FREMGANGSMÅDE
Pisk mælk, æg, sukker, kanel og
mel sammen med AMA Flydende.
Rør til der ikke er flere klumper.
Smør et ildfast fad på ca. 20x20
cm eller 15x30 cm med AMA (Fadet
skal kunne tåle at komme på grillen) og hæld en smule af dejen i.
Den skal lige dække bunden.

Del jordbær i grove stykker og fordel dem på dejen. Hæld resten af
dejen over. Sæt fadet i kuglegrillen ved indirekte varme under låg.
Bagetid: ca. 45-50 min., eller til
den er fast og gylden. Du kan også
bage den i en almindelig ovn ved
180° i ca. 35-40 min.
Drys med flormelis gennem en
sigte og server straks.

STEAK SANDWICH

Se video på

AMA-tips.dk

Ama-tips.dk er Danmarks skarpeste site,
når du vil have gode kokketips og opskrifter til, hvordan du får succes i køkkenet og på grillen.

