
Hva kan vi lage til grilling 

Grilling er mye kos og veldig sosialt.  Be noen venner til grill 
party, der dere blir enige hva dere skal lage. Lag maten i 
fellesskap, prøv å varier med krydder og marinader. Det er 
mange spennende måter du kan tilberede, både kjøtt å fisk 
på, og ikke minst frukt  og grønnsaker kan også grilles. 
 
Prøv å lag en tre retters, med forrett, middag og dessert, alt 
lages på grill….  
 
Skal du ha barneselskap, hvorfor ikke lage pizza, å steke den 
på grillen, eller få barna med på å bake rundstykker eller 
boller å steke på grillen.                                                           
Det er mange muligheter med  grill, men du må ha en grill 
med lokk hvis du skal bake…. 
 
 
Under her vil du finne mange gode forslag på grillretter…. 
 



Grillvettregler 

•Bruk kun mørt kjøtt 
 
•Bruker du kull, vent til  kullet er dekket av 
hvit aske, da er grillen klar. 
 
•Kjøttet bør helst ha rom temperatur før du 
legger det på grillen. 
 
•Stikk aldri med kniv eller gaffel i kjøttet 
under grillingen. 
 
•Bruk en stor pinsett eller en grillklype 
 
•La kjøttet hvile før du serverer. 
 
•Ha alltid vann i nærheten av grillen. 
 
 

 



Svinekjøtt 

Hel svinekam eller svin ytrefilet 

Bruk utbenet svinekam eller den tykkeste delen på ytrefileten. 
Skjær som vist på bilde, ca 0,5 cm tykkelse. Brett dem ut og  
strø litt krydder på eller bruk marinade. Dette kalles en 
sommerfugl kotelett.   

Er det kjøttslag vi spiser mest av. Det er saftig, mørt og 
magert. Fettet er godt konsentrert og godt synlig, slik at det 
lett kan skjæres bort. 
Svinekjøtt er lyst med fine fibre – med andre ord det er alltid 
mørt. Beregn ca. 200 gr. pr. pers.  

Pensle litt sennep på 
en sommerfuglkot. 
Legg en skive kokt 
skinke og en skive 
Norwegia på den ene 
delen og brett den 
andre over. Lås av 
med en grillpinne. Nå 
har du fått en fylt 
kotelett. 



Svinekam 

Sommerfugl kotelett kan også 
marineres.  Smør honning 
marinade på begge sider. 
Grilles veldig forsiktig  og snus 
ofte,  da honningmarinaden har 
lett for å bli brent.  
Kan også bruke andre typer 
marinader som egner seg til 
svinekjøtt 

Kammen  kan også skjæres til 
fine koteletter. Pass på at de 
ikke blir for tykke. Her kan en 
bruke grillkrydder eller andre 
spennende kryddersorter.  
 
Lag din egen krydderblanding: 
Like mengder av: 
Brun sukker 
Paprika pulver 
Salt 
Pepper 
Kan også bruke litt hvitløkspulver 



. Gordon Blue 

Bruk utbenet svinekam eller ytrefilet (tykkeste delen på 
ytrefileten) som deles opp i passe skiver.  Skjær en lomme i 
skiven som vist på bilde. Fyll den med 1 skive Jarlsbergost 
og røkt kokt skinke. Lås den av med en grillpinne.  
Skiven vendes først i hvetemel som er tilsatt salt og pepper, 
så i pisket egg og til slutt  i paneringsmel. 
 
Grilles forsiktig på svak varme, da paneringsmelet har lett 
for å bli brent.  
 
 



  Svin Ytrefilet. Svin Ytrefilet 

Svin ytrefilet er veldig 
godt å grille hel. 
Krydderes eller 
marineres dagen før. 
Ta kjøttet ut av kjøleren 
i god tid før grillingen 
starter, slik at det får 
romtemperatur. 
 

Unngå å bruk marinade med sukker i, da den vil bli lett brent 
under grillen. Slik marinade er bedre å bruke på slutten av 
grillingen. Grilles på 50/50 metoden og bruk temperaturmåler i 
den tykkeste delen av kjøttet. Kjernetemperatur ca. 65 grader. 
La fileten ligge å hvile ca 10- 15 min før servering. 
 

Ytrefilet i skiver er 
både lettvint og godt 
å grille. Her kan du 
variere med krydder 
eller marinade. Grilles 
på direkte varme 
La kjøttet hvile ca 5 
min før servering 



  

skin Ytrefilet 

Av hel ytrefilet kan en også skjære tynne skiver (løvtynne)  
Krydderes  eller mariners og grilles. Husk at dette går 
veldig fort å grille….. 

Hvis du har det travelt! 



Røkt svinekam 

Svinekammen benes ut og skjæres i ca 1,5 cm. tykke skiver.  Lag en 
lomme i koteletten og legge en skive med Mozzarella ost i  den. (kan 
også bruke revet Mozzarella ost)    Lås den av med en grillpinne.                              
Grilles på direkte varme og la kjøttet hvile ca 5 min før servering 

Fylt  kotelett 



Svin sideflesk 
 

Svinerullade 

Skjær ut beina og brusken fra 
sideflesket og ta av svoren. Fjern 
den nederste delen  av sideflesket 

Strø litt salt og peppermix på 
sideflesket. Finhakk rød, gul 
paprika, svisker og ananas som 
legges i rader på hele stykket. 
Rull siden sammen og låses av 
med grillpinner. Skjær mellom 
grillpinnene slik at rulladene 
blir ca.1,5 cm tykke. 
 
 



Grillstek av sideflesk 

Samme fremgangsmåte som svinerullade, men bruk epler og 
svisker (u/sten) i stedet. Rull sammen siden og surr  den med 
hyssing.  
Grilles hel og pensles under grillingen med honningmarinade 
eller annen søtlig marinade 



Spareribs 

Dekk hele spareribs stykket med 
krydderblandingen og pakk det i 
plastfolie. La det ligge kjølig 
minst 8 timer før du skal 
tilberede det. Ta det ut av 
kjøleskapet en halv time før du 
skal bruke det. 
 
 
 
Legg spareribsen med kjøttsiden 
opp, på den kjølige delen av 
grillen og legg på lokk. Stek 
spareribsen 2-3 timer. Pensle 
den underveis med honning 
grillsaus.   La spareribsen hvile i 
aluminiumsfolie ca 30 minutter 
før servering.  
 
Spareribsen er ferdig når kjøttet 
har trukket seg litt vekk fra 
beinet, og du kan vri en del på 
det. 
Om du bruker kullgrill pass på å 
etterfylle med kull underveis 

Spareribs er en favoritt på grillen, her kan du variere med 
forskjellige marinader eller du kan bruke krydder.  
Men det tar lang tid skal du få en skikkelig  spareribs, minst 2 - 
3 timer på svak varme.   

Krydderblanding: 
2.5 ss malt paprika 
1 ss salt 
1 ss brunt sukker 
1 ss chilipulver 
1.5 ts malt sort pepper 
1.5 ts malt hvit pepper 
1.5 ts tørket oregano 
1.5 ts hvitløkpulver 
1.5 ts løkpulver 
0.5 ts kajennepepper 



Ribbe 

Ribbe på grillen er også veldig 
godt. Det enkleste er å ta av 
svoren, for det er vanskelig å få 
svoren sprø på grillen                        
Kryddere  ribben dagen før, 
med salt og pepper.               
Med svor, legg den i en 
aluminiumsform med svoren 
ned. Fyll på ca. en 0,5 liter 
vann. La den ligge slik på grillen 
ca. en time, før du snur den og 
grilles ferdig ca 1 time. På 
slutten av grillingen legges 
aluminiumsfolie under ribben 
og skru opp varmen. Pass på at 
i ribben ikke blir brent. 
 Uten svor: grilles på svak 
varme i ca 1,5 – 2 timer. Kan 
pensles underveis med en 
søtlig marinade. 
(honningmarinade, marinade 
m/brun sukker) 
La ribben hvile ca 15 min før 
den deles opp. 
 
 
 



Indrefilet av svin 

Legg bacon skiver på fileten og surr den med hyssing . 
Pensles med  Appelsinmarinade eller annen marinade 
som egner seg til svinekjøtt.  

Skjær en lomme i fileten på langs. Fordel Brie ost i fileten og 
klem sammen. Kle fileten utvendig med spekeskinke og fest 
den med grillpinner eller surre den med hyssing. 

Fylt indrefilet m/ Brie 

Brie ost 

Spekeskinke 



Storfe                             
Entrecote  

Med entrecote er det  mange muligheter, enten å bruke den 
hel , skiver, marinert og lignende. Den er også fantastisk å grille 
hel. Det er den biffen med mest smak. Beregn ca. 200 gr. pr. 
pers. på kjøtt uten ben 

Entrecote skjæres i skiver ca, 2,5 
cm. Pensles med Rødvinsmarinade. 
Strø på litt grønnsaksmix 
 
Skjær langsetter entrecoten, inntil 
midten. Legg 4 skiver bacon og 
pensle med Cognac marinade. Strø 
på litt hakket hvitløk. Klem sammen 
som en rull.  Fest med grillpinner 
med ca 1 cm mellomrom. Skjær 
mellom grillpinnene, ta bort 
grillpinnen å legg en skive bacon 
rundt skiven. Fest den med 
grillpinnen igjen 
 
 
 
 

 
 
 

Marinert entrecote 

Fylt entrecote m/bacon 



Mørbradbiff 
Mørbrad 
filet 

Mørbrad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mørbradbiff 

Her går senen. Snu mørbraden og  skjær fra undersiden. Følg 
hinnen med kniven  som vist på bilde.  
Du vil da få en mørbradfilet som  er nesten like mør som en 
indrefilet og mørbradbiff som er like mør som en ytrefilet. 

Mørbradbiff Mørbradfilet 

Mange muligheter med hel mørbrad, som er en veldig mør 
og god biff å bruke på grillen 



Mørbrad 

Mørbradfileten brukes hel. Pensles 
med Rosepeppermarinade, eller 
annen marinade som egner seg for 
storfe f. eks. rødvinsmarinade eller 
cognac marinade 

 
 
 
 
 
Mørbradbiffen: 
Skjær  mørbraden i ca 2 cm tykke 
skiver. Lag en lomme i den og fyll 
med Kavli baconost i skiver.  Strø over 
litt biffkrydder. Bruk en grillpinne for 
å holde den lukket 

 
 
 
 
Marinert mørbradbiff. 
Pensles med Rosepeppermarinade, 
eller rødvinsmarinade . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marinert mørbradfilet 

Fylt mørbrad biff 

Marinert mørbradbiff 



Ytrefilet 

Er den  magreste og mest brukte biffen. Den er mør , saftig 
og med god smak På grillen kan den brukes hel, naturell eller 
marinert. Det mest brukte er å skjære den i skiver, som 
naturell, krydderet, eller marinert. 

 
Skjær ytrefileten i skiver og rull den i 
Peppermix 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ytrefilet i skiver. 
Pensle på Hickory marinade 

 
 
 
 
 

Pepper biff 

Marinert biff av  ytrefilet 



Bacon rullade 

Bruk ytrefilet: 
Skjær den ut til et flatt stykke. Legg på bacon skiver og  
strø på litt peppermix. Rull sammen og fest med 
grillpinner. Skjær mellom grillpinnene, slik at biffene 
blir ca 1,5 cm cm tykke. 

Rull biffene i persille. 
 
Beregn ca 200 gr. pr. 
pers 

Baconrullade 



Marinerte lammelår i skiver 

  
Skjær lammelåret, ca 2cm 
tykke skiver. Bruk f. eks 
Provence marinade og pensle 
skivene på begge sider.  
Kan også bruke en blanding 
av salt og pepper, hvitløk, 
persille, rosmarin .  
 
Kan også bruke lamme bog i 
skiver. 
 

 
 
 

Lam på grillen er bare helt konge. Her er det mange 
muligheter. Enten grille det helt, eller skjære det i skiver. 
Beregn ca. 300 gr. pr. pers .  

Marinert lammelår  

Lam 



Lammeribbe er noe av 
det beste du kan få å 
grille. Bruk en marinade 
som egner seg til lam 
f.eks. provence eller 
hvitløksmarinade. Eller 
du kan lage en krydder 
blanding  som du kan 
bruke. 

Lammeribbe 

Herregårdsrullade:                     
lages av et benfritt filetstykke som 
benes ut. Fyll rulladen med 
snøfrisk, rosmarin , hvitløk og 
paprika. Rull hardt sammen fra 
begge sidene. Fest med grillpinner 
og skjær i passe stykker. 



Kjøttdeig 

Av kjøttdeig kan du lage mye 
godt.  
Få med barna å lag 
hamburger eller som vist på 
bilde ”kjærlighet på pinne” 
 
Tilsett salt og krydder og rør 
sammen til  den holder seg, 
og er lett å forme.  
Da kan du lage hamburger 
med bacon (legg baconet 
rundt burgeren) 
Eller rull til en pølse og stikk 
en grillpinne gjennom. 
 
 



Krydder til kjøtt 

Krydder til farse: 
Paprika,koriander, pepper, muskat,basilikum, merian, 
salvie 

Krydder til lam: 
Karri, kajennepepper, paprika, gurkemeie, dill, hvitløk, 
mynte, merian, timian og rosmarin 

Krydder til storfe:  
Paprika, salvie kajennepepper, muskat, allehånde, 
hvitløk, rosmarin, timian, merian, karse, pepperrot 

Krydder til svinekjøtt: 
Karri, paprika, kajennepepper, ingefær, karve, persille, 
rosmarin, hvitløk, basilikum, fennikel, estragon 

Krydder til vilt: 
Einebær, paprika, rosmarin, timian, laubærblad, 
pepper. 


