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Boken inneholder oppskrifter på hovedretter med kjøtt, skalldyr, fisk og fugl samt marinader, grilloljer, sauser,
sursyltet tilbehør, salater og desserter. Boken har et eget kapittel om grilling i lukket grill. Har register.
Godt.no er et samarbeid mellom VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og
Fædrelandsvennen. Kopiering av materiale fra Godt.no for bruk. Bluegaz Z-1 er en gassgrill som gir svært
mye for pengene, og som griller med gjennomgående høy kvalitet.
Testeksemplaret vårt har holdt seg godt etter 1,5 års. I går tok jeg med meg pizzadeig, topping, pizzasteinen
og min ivrige lille pizzaassistent – ut på terrassen for å tilberede pizzaen på grillen.
A. ndeconfit, eller confiterte andelår, har vært en favoritt hos meg lenge, og jeg bestiller det ofte ute når jeg
vil ha en smaksrik, fyldig og rustikk rett. Weber: 2699 kroner. Grillen er den mest robuste og solide av
kulegrillene. Her har man også muligheten til å flytte på kullet under grillingen.
Enkel rengjøring gir lang levetid på grillen Regelmessig rengjøring er viktig for å bevare både effekt og
levetid, uansett hvordan grill du har. Oppskrifter på fisk og sjømat finner du her. De beste oppskriftene enten

du ønsker enkel hverdagsmat eller retter som kan imponere når du skal ha gjester.
svinekjøtt, oksekjøtt, kjøttdeig, hestekjøtt, rødt kjøtt, biff, kotelett, lam, lammekjøtt, kalv, kalvekjøtt, kje, sau,
sauekjøtt, vilt, viltkjøtt, villsvin. Deilige sommerdager ligger foran oss, og hva er vel da bedre enn å legge noe
godt på grillen og nyte et bedre måltid sammen med familie og gode venner?! – Gni ribba godt inn med salt og
pepper, og når jeg sier godt så mener jeg omtrent det dobbelte av det du vanligvis tar. Inn i kriker og kroker.

