Kolgrill eller gasolgrill – vilken typ av grill ska du välja?

Fördelar med gasolgrill
Snabbt grillklar, du kan börja grilla efter bara några minuter
Lätt att reglera temperaturen
Ingen skillnad på smakupplevelse jämfört med kolgrill
Enkel att använda, perfekt för den som inte är grillvan
Lägre driftskostnad då gasol är billigare än kol
Har ofta flera brännare vilket gör att du kan lägga olika sorters mat på flera olika temperaturzoner
Osar mindre
Snygg och stilren
Har ofta smarta extrafunktioner såsom belysning och instrumentpanel
Gör det lätt att grilla året om
Håller generellt längre än en kolgrill

Fördelar med kolgrill
Ofta billigare att köpa
Doftar mer intensivt än gasolgrill
Vissa anser att kolgrillning ger mer “äkta grillkänsla”
Ofta mindre och lättare att flytta
Enkel att underhålla

Klotgrill Oden 755356
En stor och stark kolgrill i svart kraftig emalj. Med Oden grillar du gudomligt! • Stor
grillyta med tjocka grillgaller • Ventilation i lock och botten • Temperaturmätare
• Rejäla kromade grill- och kolgaller • Stor avtagbar askuppsamlare • Tre ben med
hjul. Grillyta: Ø 57 cm. Antal/pall: 12st

995:-

Kolgrill Valhall 755361
En stor och stabil kolgrill med en primär grillyta på 57x42 cm plus en sekundär
grillyta på 54x24 cm. Grillbädden kan vevas upp och ner för att enkelt justera
värmen. • Höj och sänkbar grillyta • Praktiskt och enkel asktömning • Termometer
• Fällbart sidobord • Kapsylöppnare. Grillyta: 57x42 + 54x24 cm
Antal/pall: 12st

1995:-

Klotgrill Loke 755302
Svart emaljerad kolgrill. • Ventilation i lock och botten • Kromat galler.
Varumärke: Scandy Garden. Grillyta: Ø 47 cm
Material: Emaljerad plåt. Antal/pall: 32st

395:-

Picnic-Grill 755370
En läcker portabel picnic-grill i stål för stranden eller campingen. Enkel och praktisk
att ta med sig. • Emaljerad grillskål • Ventilation • Tre infällbara ben • Kromat grilloch kolgaller • Låsbart lock. Grillyta: Ø 37 cm. Antal/förp: 4st

298:-

GRILLSPETT MED RYGGBIFF
DU BEHÖVER (4 portioner):
500 g ryggbiff
2 gröna paprikor
2 röda paprikor
1 gul lök
4 äpplen
½ litet glas olivolja
2 msk honung
1 vitlöksklyfta
1 tsk peppar
1 tsk kanel
Hackad persilja

GÖR SÅHÄR:
Skär filén i medelstora bitar och lägg i en skål.
Skala äpplena. Ta bort kärnorna och skär äpplena i medelstora bitar.
Skölj paprikorna och skär dem i medelstora bitar.
Skala löken och skär i medelstora bitar.
Lägg äpplena, paprikorna och löken i en skål.
I en liten skål, häll i olivolja, honung, vitlök, hackad persilja, peppar, kanel och salt. Blanda.
Häll marinaden över köttet, paprikorna och äpplena. Blanda och låt stå i ca 15 minuter.
Sätt igång paellabrännaren alternativt grillen.
Sätt ihop grillspetten genom att varva kött med paprika, lök och äpplebitar.
Placera grillspetten i paellapannan alternativt på grillen. Bryn tills grillspetten blivit bruna/well done.
Servera med exempelvis pommes frites, vitlöksdressing och het sås.

Bluegaz Z-6 771306
Bluegaz Z-6, är en stilren grill i rostfritt och pulverlackerat stål. Med tre högeffektiva brännare uppnår du grilltemperaturer du tidigare enbart kunnat drömma om.
• Totaleffekt 12,6 kWh • 3 stainless steel brännare • 1 sidobrännare/kokplatta
• Dubbelmantlat lock • Temperaturmätare i huven • Integrerat elektronisk
tändningssystem • Förvaringsskåp. Antal brännare: 3 st + kokplatta.
Grillyta: 61x44 cm. Antal/pall: 6st

4995:-

Bluegaz Z-5 771302
Bluegaz Z-5 är en stilren grill i rostfritt och pulverlackerat stål. Med fem
högeffektiva brännare samt en ”backburner”, uppnår du grilltemperaturer
du tidigare enbart kunnat drömma om. Årets ”STORA” nyhet!!! Stor och
rejäl grillyta • Totaleffekt 29,6 kWh • 5 stainless steel brännare + 1
backburner • 1 sidobrännare/kokplatta • Dubbelmantlat lock • Temperaturmätare i huven • Integrerat elektronisk tändningssystem • Förvaringsskåp.
Antal brännare: 5 st + backburner + kokplatta Grillyta: 80x50cm cm.
Antal/pall: 3 st

9995:-

Bluegaz Z-1 771301
En modern och stilren grill i högsta kvalitet. Den mest sålda modellen i
Bluegaz- serien. Specifikation enligt följande: • 4 brännare i 443- stål!
• Varmhållningsgaller • Termometer • 2 rejäla avlastningshyllor
• Elektronisk tändning • 4 rejäla hjul för lätt förflyttning • Stort
underskåp • Grillyta 64x50 cm • B x H x D 1370 x 1200 x 600 mm
• Arbetshöjd 900 mm. Antal/pall: 3st

6995:-

E-Grill 769700
E-grillen är en elektrisk portabel grill perfekt för terrasser och balkonger. E-grillen drivs av
elektricitet och är billig i drift, enkel att använda och bekväm. Den är lätthanterlig och med
sin låga vikt är den som gjord för camping och semester. Det som är unikt med denna
elektriska grill är att E-grillen är utrustad med två halogenelement som ger strålande
infraröd värme. Den blir het på några minuter och är stor nog för en liten familj. • 1500 W
total effekt • Grillgaller i gjutjärn • Emaljerad grillplatta • Rostfritt stål och lackerat stål •
Avstängningstimer • Två 750 W halogenelement • 240V, 10A. Grillyta: 30 x 45 cm Höjd x
bredd x djup grill: 55 x 43 x 22. Antal/pall: 10 st
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FISK MED ROSMARIN OCH CITRON
DU BEHÖVER:
1 öring eller 1 braxen
4 kvistar rosmarin
1 citron
1 aubergine
1 påse potatisklyftor
2 lime
2 msk franska örter
Olivolja
1 tsk kanel
Salt och peppar

GÖR SÅHÄR:
Sätt igång grillen och stäng locket.
Smörj in fisken med lite olivolja och salt.
Skär några skivor citron och lägg dem tillsammans med rosmarin ovanpå fisken.
Placera fisken i ett fiskhalster (vi rekommenderar Bluegaz fiskhalster).
Skär auberginen i ca 1 cm tjocka skivor. Skala rödlöken och dela den på mitten. Skär limen i skivor.
Blanda de franska örterna med ca 50 ml olivolja i en behållare. Detta ska användas för att pensla på grönsakerna,
potatisklyftorna och fisken.
Gnugga in örtblandningen på fisken.
Sätt igång kokplattan på hög värme (om du saknar kokplatta kan du göra detta på spisen istället).
Placera någon form av grillpanna på plattan (t.ex. Bluegaz grill topper) och häll i lite olivolja.
När plattan är varm lägger du i potatisklyftorna tillsammans med lime-skivorna och rödlöken.
Låt steka i 10 minuter.
När grillen har nått 220 grader, placera fiskhalstret och aubergine-skivorna på grillgallret.
Sänk till ca 110 grader och stäng locket.
Låt fisken grillas ca 4 minuter på varje sida.
Grilla aubergine-skivorna tills de har fått fina grillränder på båda sidor och placera dem sedan på värmehållningsgallret.
När maten är klar penslar du på örtblandningen på aubergine-skivorna, fisken och grönsakerna.
Salta och peppra efter smak.
Färdigt att servera..

Skyddsöverdrag Gasolgrill Z-1 748043

695:-

Skyddsöverdrag gasolgrill basiq 3 748042
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Skyddsöverdrag gasolgrill Z-3, z-4, z-6 748046

695:-

Skyddsöverdrag gasolgrill Z-5 748047

695:-

Skyddsöverdrag klotgrill 47cm 748045

99:-

Hamburgerhalster 748162

169:-

Smokerbox 748164

199:-

Grillkolstarter 758501

169:-

DEN PERFEKTA HAMBURGAREN
DU BEHÖVER:
600 g mager köttfärs
4 bullar alternativt hamburgarebröd
1 ägg
1 lök
1 tomat
1 rödlök
2 pickles
4 salladsblad
2 tsk senap
2 msk ketchup
2 msk majonnäs
1 tsk apelsinmarmelad
2 tsk franska örter
Olivolja
Salt och peppar
Förbered en hamburgaresås genom att blanda ihop senap, ketchup och majonnäs i en skål.
Tips: tillsätt lite citronjuice och/eller sambal.
Häll i lite franska örter i ett litet glas och blanda ihop detta med ca 50 ml olivolja. Detta ska penslas på hamburgarna senare.
Ta fram köttfärsen och lägg i en skål. Lägg i ägg, salt, peppar och apelsinmarmelad och blanda tills allt är jämnt fördelat.
Forma 4 hamburgare och lägg därefter in dem i kylen i ca 30 minuter.
Skär din tomat, rödlök och pickles i så tunna skivor som möjligt.
Ta fram 4 salladsblad och skölj ordentligt.
Ta ut hamburgarna från kylen och låt dem stå en stund i rumstemperatur.
Dela bullarna/hamburgarebröden på mitten.
Bre på hamburgaresåsen på alla brödskivor och lägg på tomat, rödlök och pickles.
Sätt på grillen och stäng locket.
När grillen är uppe i 250 grader, lägg på hamburgarna och grilla tills de får fina grillränder på båda sidor.
Pensla på örtblandningen på hamburgarna när de är klara och lägg dem sedan i brödet.
Servera med bacon och ost efter smak.

Regulatorsats Sverige 000100

249:-

Grillgallerborste 748036

39:-

Kapsylöppnare m uppsamlare 040201

299:-

1223C Mannerströms Grillbestick XL
Rejäla grillbestick noga utvalda av Leif Mannerström. Setet innehåller XL gafflar &
knivar för 6 personer. Handdiskas. Storlek på gaffel 24cm och storlek på kniv 25cm.
Förpackade i en färgkartong.

360:-

1203 LM BBQ Set Steel 3 delar
Exklusivt och gediget grillset noga utvalt av Leif Mannerström gör grillningen till en
ren njutning. Grillredskapen är gedigna med silikon i handtagen för bästa grepp, men
ändå mjuka i formen och sköna att greppa. Tillverkade av högsta kvalitet i 18/10
rostfritt stål i mattborstad finish. Setet består av gaffel, tång och grillspade. Längd
40cm. Setet ligger i en exklusiv presentkartong.

298:-

9021 Mannerströms Sommar BBQ Set
Exklusivt och gediget grillset noga utvalt av Leif Mannerström gör grillningen till en ren
njutning. Grillredskapen är gedigna med greppvänliga handtag för bästa grepp, men
ändå mjuka i formen och sköna att greppa. Tillverkade av hög kvalitet i rostfritt stål.
Setet består av gaffel, tång och grillspade. Längd 40cm. Gediget marinadset, noga
utvalt av Leif Mannerström, som gör grillningen till en ren njutning. Tillverkat av högsta
kvalitet i rostfritt mattsvart stål vilket ger en exklusiv finish. Setet består av en skål, en
grillpensel och en sked. Storlek på skål: diameter 8 cm, längd 17 cm. Gedigen hamburgerpress i aluminium med trä handtag. Storlek diameter 11cm. Allt levereras i 3
presentförpackningar.

398:-

1283C Mannerströms BBQ Stone Cleaner
Exklusiv pimpsten/natursten av mycket hög kvalitet. Solid sten som inte böjer sig.
För snabb och effektiv rengöring av grillgaller och andra köksredskap. Storlek:
12x8x6cm. Vikt 350 gram. Ligger i en färgkartong.
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1204C Mannerströms Grillspett 8 Delar
Ett revolutionerande set med 6 grillspett och en ställning att lägga spetten på, vilket
gör det enkelt att vända spetten och inget fastnar i grillgallret. Nu kan du lätt grilla
ditt kött, fisk och även grönsaker som tomater utan att dom ”rullar” runt eller trillar
ner i grillen. Exklusiva och gedigna grillspett noga utvalda av Leif Mannerström gör
grillningen till en ren njutning. Tillverkade av högsta kvalitet i 18/10 rostfritt stål.
Spettens längd är 36 cm. Setet ligger packat i en färgkartong.

249:-

1508c Mannerströms skärbräda 45
Extra stor och kraftig skärbräda i bambu. Bambu odlas och är ett miljövänligt och
mycket hårt material. Skärbrädan är försedd med 4st gummitassar så att den ligger
stadigt på bänken. Storlek: 45,5 x 35,5 x 3,5 cm (3 cm utan tassar). Levereras i
presentkartong.
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1361 Mannerströms stora termos
Den perfekta termosen till jakt – vildmarksliv- resan eller när du ligger på stranden.
Den okrossbara termosen rymmer hela 2.0 liter och har ett handtag samt en bärrem
för bästa komfort. Termosen är tillverkad i högsta 18/8 rostfritt stålkvalitet, vilket
innebär att den inte tar smak eller doft av tidigare innehåll. Håller drycken varm upp
till hela 24 timmar. Termosen har en extra mugg i locket. Termosen rymmer 2,0 liter,
höjd 34cm. Levereras i en svart presentkartong.
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1021 Airbed svart
Av mycket hög kvalitet! Den enkla designen gör att airbeden omedelbart fylls med
luft när du drar den emot vinden. Sen är det bara att slappa på stranden, trädgården
eller på campingen. Airbeden är tillverkad av kraftig vattensäker polyester, storlek
uppblåst 245x70cm.

298:-

1025 Airbed Lime
Av mycket hög kvalitet! Den enkla designen gör att airbeden omedelbart fylls med
luft när du drar den emot vinden. Sen är det bara att slappa på stranden, trädgården
eller på campingen. Airbeden är tillverkad av kraftig vattensäker polyester, storlek
uppblåst 245x70cm.
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Lycka till med grillningen!
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