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Matlagning med kol: Det grundläggande
Träkol vs. Briketter
Kol finns i olika storlekar, former och även med olika arom. Kol delas upp i två huvudkategorier:
Träkol och briketter. Betrakta kolet som en ingrediens: ju bättre kvalitet, desto bättre smak.

Träkol

Briketter

Naturligt träkol
Vi rekommenderar att använda träkol till din Everdure by Heston Blumenthal 4K. Träkol innehåller
inga tillsatsämnen eller kemikalier. Det har ett lågt innehåll av aska och ännu viktigare, så uppnår
det en högre temperatur. Träkol förarbetas i en torkugn, där det torkar innan emballering, och
storleken på träkol kan variera en del. Läs mer på: everdurebyheston.se.

Briketter
Briketter är både populära och praktiska. Briketterna har som regel en ”kuddform”, men denna
likformighet är inte naturlig. Briketter är skapta av människor och ett förarbetat bränsle som innehåller bindemedel, fyllmaterial och kemikalier. Vanligtvis innehåller de omkring 20% icke brännbara
material, som lämnar efter sig en betydligt större volym av aska, än naturligt träkol gör. Briketter
ger en konstant brinntid, om än vid en betydligt lägre temperatur än med träkol. Denna typ av
bränsle kan användas tillsammans med Everdure by Heston Blumenthal 4K, men du får en snabbare upptändning och ett generellt bättre matlagningsresultat, om du använder naturligt träkol.

Rökspån
Rökspån är utmärkta smakförstärkare. De vanligaste är Mesquite, Hickory and Cherry. Undvik att
få rökspånet direkt ner i flammorna, utan placera dem på ena sidan av det brinnande kolet. Den
indirekta värmen från kolet kommer att få flisen att pyra och ryka istället för att snabbt antändas.
Den milda röken kryddar maten

Väderförhållande
Eftersom 4K är beroende av ren syretillförsel för att hålla elden vid liv, är det alltid värt att tänka
på, att olika väderförhållanden kan påverka en del på tillagningstiden och grillens temperatur
(exempelvis har en kall och blåsig dag större påverkan på grillen än en varm och vindstilla dag eller
en dag med hög luftfuktighet). Tillagningstiden kan förväntas ta antingen längre eller kortare tid
på olika dagar, allt beroende på väderförhållandena.
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Matlagningskonst med kol på 4K
Det kan vara utmanande att behärska grillning med träkol, och Everdure by Heston Blumenthal 4K är utformad
med en rad innovativa funktioner, som guidar dig hela vägen, hur man grillar med träkol.

Tändning genom en knapptryckning
Tack vare Fast Flame Ignition System™ kan du enkelt antända ditt träkol varje gång genom att ganska enkelt
fylla kolgallret med rekommenderad mängd kol (se mer under inställningar) och trycka på tändknappen (eldikonen
på kontrollpanelen).

PRAKTISKT TIPS:
antändning

Tändningsknappen är barnsäker. Håll ner knappen i
4 sekunder för att antända. Låt alltid locket stå öppet de
första 10–15 minuterna för att hjälpa till med antändningen.
Stäng därefter locket med luftspjällen öppna för att
förvärma till den önskade temperaturen

Upprätthålla temperaturen
Naturligtvis kommer värmen förr eller senare att börja avta under matlagningen. Det är enkelt att tillföra mer kol
eller rökspån genom påfyllningsöppningen, som sitter på sidan av grillen, och därmed säkerställa, att du inte mister
värme genom att öppna grillens lock. Skruva bara av locket på höger sida (vi rekommenderar att använda värmeresistenta grillvantar) och placera kolet, några bitar åt gången, genom att använda koltången.

*koltång medföljer

PRAKTISKT TIPS:
fyll upp med kol/rökspån

Den medföljande koltången har markeringar längs
handtaget för att guida dig i förhållande till var du
placerar kolet inne i grillen.
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Kontrollera din grill
Oavsett om du följer ett snabbt recept eller provar längre matlagning, är temperaturinformation essentiell för att
kontrollera processen. Din 4K har integrerad stektermometer, som hjälper dig att mäta:
RUMS/UGNS-temperatur:
MATENS-kärntemperatur:
GRILLENS-yttemperatur:

2 x fasta termometrar för att mäta temperaturen inne i grillen.
4 x avtagbara stektermometrar som anger, när din mat är färdig.
En grillklämma för att montera en stektermometer som mäter grillens
yttemperatur, om nödvändigt.

*

*RUMS/UGNS-temperatur

PRAKTISKT TIPS:
kontrollera temperaturen

För att skifta mellan RUMS/UGNS-temperatur och
stektermometerns temperatur på kontrollpanelen, tryck
på stektermometer-ikonen. Du kan också upprätta en
förbindelse till bluetooth-appen (Android & iOS är
tillgängliga för fri nedladdning).

Extratillbehör
Din 4K inkluderar följande extratillbehör:
- Vattenbehållare: placeras inne i grillen för att tillföra fukt.
- Pizzasten: används till pizzarecept eller som värmeplatta.
- Tång för hantering av grillgaller vid matlagning och/eller rengöring.

PRAKTISKT TIPS:
Pizzastenen

Var alltid noga med, att förvärma din 4K, innan du lägger i
pizzastenen. Om du använder pizzastenen som värmeplatta
under Low ’n’ slow matlagning, kan du med fördel täcka
den med folie för lättare rengöring (täck inte stenen, när du
gräddar pizza).
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Temperaturkontroll på 4K
Behåll kolets temperatur
Som vi tidigare nämnt, kan värmen från briketter eller träkol variera. Olika typer av trä har olika densitet och
fuktinnehåll, och produktionsmängden kan därför variera.
Nedanstående är vägledande, och vi rekommenderar alltid att kontrollera din 4K och värmestabiliteten under
själva matlagningen för att undvika långvarigt fall i temperaturen.

FÖRVÄRM DIN 4K
Orientera dig i denna guide för att se, hur mycket kol du
bör använda i förhållande till din matlagning.
Även om det rekommenderas att låta locket stå öppet
de första 10–15 minuterna efter att grillen tänds, kommer
det att resultera i värmeförlust, om locket kontinuerligt
öppnas och stängs under förvärmningen.
Efter förvärmningsperioden uppnås det bästa resultatet
med stängt lock och med öppet luftspjäll (se sida 7), tills
grillen når den önskade förvärmningstemperaturen.
Fyll på mer bränsle, om det behövs, genom påfyllningshålet på sidan av grillen.
När grillen har uppnått den önskade förvärmningstemperaturen kan matlagningen påbörjas.

NÄR SKA JAG FYLLA
PÅ MER KOL?
VÄGLEDANDE:
Om temperaturen gradvis faller (några få grader inom
loppet av cirka 15 min.), rekommenderar vi att man
försiktigt upprätthåller temperaturen genom att tillföra
1–2 bitar träkol via påfyllningshålet.
Om temperaturen snabbt faller (mer än +10° inom
loppet av 15 minuter), rekommenderar vi att man genast
tillför 3–4 bitar träkol via påfyllningshålet och håller ett
öga på värmestigningen.
Vi rekommenderar att du använder värmeresistenta
grillvantar, när du fyller på kol i grillen.

OBSERVERA VÄNLIGEN:

Den omgivande temperaturen samt lokala väderförhållanden har inflytande på uppvärmningen av grillen. Undvik att
fylla på för mycket bränsle på grillen, då detta kan resultera i en högre temperatur än önskat.
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Temperaturkontroll på 4K
Justerbara luftspjäll:
Förutom mängden kol, kontrolleras 4K-grillen även genom att manuellt justera de två luftspjällen.

LUFT UT

Övre luftspjäll

| Kontrollerar värme & hjälper luftcirkulationen.

Nedre luftspjäll

LUFT IN

| Stänger in luft i brandkammaren.

Nedre luftspjäll:
• Stänger in luft i brandkammaren.
• Syret cirkulerar fritt runt om kolet och ger därmed en
obegränsad förbränning.
• En högre placerad öppning = mer luft = mer värme
Övre luftspjäll:
• Utnyttjar och hjälper luftcirkulationen inne i grillen.
• Undvik att justera ytterligare på luftspjällets position, när
den önskade temperaturen är uppnådd.

Rekommendationer för kontroll av luftströmmen:
Position på luftspjäll

•
•
•

Tillagningstemperatur
°C

Tillagningsmetod

Nedre

Övre

°F

6
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1-2

1-2

110-130°C

230-266°F

Low ’n’ slow / rökt

2-3

2-3

140-180°C

284-356°F

Stekning / Konvektion

4-5

4-5

180-220°C

356-428°F

Direkt grill / hög värme – stege

6

2

320-350°C

608-662°F

Pizza / gräddning vid hög temperatur

Tändning

All (1st 10-15mins)

Vi rekommenderar att du placerar grillen i en öppen miljö och inte i direkt solljus.
Miljön har stor betydelse för matlagningsresultatet. Luftspjällets position är endast vägledande och kan
variera beroende på den omgivande temperaturen, vindförhållandena och typer av bränsle.
Använd aldrig 4K inomhus.
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Grillinställningar och recept #1: Low ’n’ slow
TEMPERATUR

110-130°C

LOCK

Stängt efter antändning

ÖVRE LUFTSPJÄLL

1-2

NEDRE LUFTSPJÄLL

1-2

KOLMÄNGD

300 g till att börja med

Inställningar för kol:

•
•

Inställningar för grillyta:

Placera 300 g ovanpå kolgallret (cirka 3 bitar kol).
Tillför den nödvändiga mängden kol under
matlagningen via påfyllningshålet.

Steg 1: Placera 2 x gjutjärnsgaller ovanpå
kolkammaren.
Steg 2: Placera pizzastenen/värmeplattan
direkt ovanpå gjutjärnsgallren.
Steg 3: Placera 2 x rostfritt stålgaller över
pizzastenen/värmeplattan.

PRAKTISKA TIPS:
•
•
•

“Less is more” när det gäller Low ’n’ slow matlagning med kol! Det är mycket lättare att tillföra
kol än att ta bort varmt träkol.
Tänk på att låta värmen uppnå den rekommenderade temperaturen, innan pizzastenen placeras.
Rengör inte pizzastenen i diskmaskin. Vi rekommenderar att använda en hård borste och varmt
vatten för att rengöra pizzastenen.
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RECEPT // LOW ’N’ SLOW
TEXAN BBQ PULLED PORK
Antal 6-8
Selleri och äppelremouladsås
300 g selleri
1 Granny Smith äpple
35 ml fullkornssenap
1 tsk. kapris, sköljd, torr och finhackad
25 g cornichons, finhackade
Juice från1 citron
2 tsk. storbladig persilja
4 kvistar dragon (använd inte stjälken)
150 g majonnäs
Salt och färskmalen svartpeppar

Texas BBQ sås
125 g rökt bacon, skärs i mindre bitar
160 g tomatketchup
140 g tomatpuré (koncentrerad)
80 ml whiskey
50 ml Cabernet Sauvignon vinäger
30 ml destillerad vit vinäger
4 tsk. Worcestershiresås
1 msk. sirap
¼ tsk. chilipulver
¼ tsk. spiskummin
1 msk. brunt farin
½ tsk. salt
Färskmalen svartpeppar

Grön sofrito
3 msk. olivolja
½ lök, hackad i små tärningar
3 vitlöksklyftor, finhackade,
En nypa rökt salt
2 gröna paprikor, skurna i tärningar
1 grön chili, finhackad
1 tsk. Chardonnay vinäger
10 g korianderblad

Fläskkarré (Pork shoulder)
BBQ sås
2 kg fläskkarré, urbenad och rullad
Maple rökspån
Till servering
Grön sofrito
Brioche hamburgerbröd, rostade
BBQ pulled pork
Rotselleri och äppelremouladsås
TILLAGNING

Till BBQ-såsen steks baconbitarna på låg/moderat värme, tills fettet rinner ut. Tillsätt nu de resterande
ingredienserna i en liten kastrull och tillaga på låg värme i en timme. Ställ 200 g BBQ-sås till sidan för att
användas senare. Resten av såsen blandas med 250 ml vatten.
Placera köttet i en ugnsfast form (som passar till de invändiga måtten för 4K), och täck köttet med den
utspädda BBQ-såsen. Förvärm 4K-grillen genom att placera 300 g träkol på kolgallret.
Tryck på Fast Flame Ignition (tändningsknappen). 10 minuter efter upptändningsgfasen fylls vattenbehållaren och båda gjutjärnsgallren placeras på grillen, täckta av pizzastenen och de rostfria stålgallren ovanpå.
Placera den ugnsfasta formen överst på grillgallret och sätt i stektermometern för kött i mitten av den
tjockaste delen av köttet. Stäng locket och låt köttet tillagas i 5 timmar. Sträva efter att nå en omgivande
temperatur på 120–150 °C genom att fylla upp med kol, cirka 70 g små bitar träkol.
Tillför en matsked rökspån ovanpå det varma kolet med 30–45 minuters intervall. Så snart kärntemperaturen
når 65 °C täcks köttet med aluminiumfolie. Ta bort köttet från 4K-grillen och låt det svalna, när
kärntemperaturen når 95 °C.
Ta bort allt skinn och fett från köttet, när köttet är svalt nog att röra vid. Använd två gafflar för att dra köttet
från vartannat. Tillsätt saften från den ugnsfasta formen och den sparade BBQ-såsen och blanda noggrant.
Ställ därefter till sidan.
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I mellantiden görs remouladsåsen. Skala sellerin och äpplet och använd ett mandolinjärn för att skära i fina
skivor. Skär sedan skivorna i tunna strimlor. Lägg dem i en skål och tillsätt senap, kapris, cornichons och
citronsaft. Hacka kryddörterna och blanda ner dem i skålen. Rör ner majonnäsen i blandningen och tillsätt
salt och papper. Ställ skålen till sidan.
Gör en sofrito genom att värma upp olivolja i en liten gryta. Låt vitlök, lök och rökt salt sjuda i 5 minuter på
moderat värme. När löken har blivit mjuk tillförs grön paprika och grön chili, som ska sjuda i ytterligare
8 minuter. Tillsätt vinäger och ta bort kastrullen från värmen. Låt blandningen svalna helt, innan koriander
hackas och rörs ner i blandningen. Justera kryddor efter smak.
Vid servering fördelas sofriton på botten av det rostade brioche-brödet. Fyll nu pulled pork i brödet och
toppa med remouladsåsen. Lätt på överdelen av brioche-brödet och maten är klar att serveras.
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Grillinställningar och recept #2: Low ‘n’ slow - indirekt
TEMPERATUR

90-130°C

LOCK

Stängt efter antändning

ÖVRE LUFTSPJÄLL

1-2

NEDRE LUFTSPJÄLL

1-2

KOLMÄNGD

300-500 g

Inställningar för kol:

•
•

Inställningar för grillyta:

Placera cirka 4–5 bitar träkol på kolgallret.
Efter upptändning placeras träkolet på den sida
som är närmast påfyllningshålet (använd med
medföljande tången).

Steg 1:

Placera 2 x gjutjärnsgaller ovanpå
kolkammaren.
Steg 2: Placera 2 x höga rostfria stålgaller
ovanpå gjutjärnsgallren (valfritt).

PRAKTISKA TIPS:
•
•
•
•

Behåll temperaturen genom att tillföra nödvändig mängd träkol genom påfyllningshålet.
Placera köttet på ett sådant sätt, att träkolet inte ligger direkt under det. Indirekt grillning
fungerar på det sättet, att värmen stiger och långsamt tränger in i köttet.
För att öka noggrannheten på tillagningstemperaturen, rekommenderar vi att använda en
stektermometer (P1 position) för att avläsa grillens temperatur.
Förebygg att ditt kött blir torrt under tillagningen genom att fylla på vattenbehållaren och
placera den i grillen innan tillagningen.
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RECEPT // INDIREKT GRILLNING
MESQUITE BBQ BEEF BRISKET (BRINGA)
Saltlag
80 g salt
Cirka 1 kg bringa
1 liter vatten
Rub (kryddblandning)
5 tsk. paprika (inte rökt)
1 ½ tsk. färskmalen svartpeppar
½ tsk. vitlökspulver
1 msk. lökpulver
1 tsk. torkad oregano
2 tsk. spiskummin
1 tsk. koriander
Till tillagningen av bringan
Saltad bringa
5 tsk. rub
Mesquite rökspån
200 ml fläderblomsvinäger
(i en finfördelare eller sprayflaska)
TILLAGNING

* Det förhöjda gallret på bilden är ett valfritt tillbehör

För att göra saltlag till köttet hälls 1 liter vatten i en kastrull och koka upp. Ta därefter bort kastrullen från
spisen. Blanda i saltet i vattnet, tills det är helt upplöst, och låt det svalna helt. Lägg köttet i lagen, täck över
och ställ det på kylning i 24 timmar. Blanda alla ingredienserna till din rub i en liten skål. Ställ skålen till sidan.
Innan tillagningen förvärms grillen med 300 g träkol. Fyll vatten i behållaren och placera den i grillen.
Tänd upp i träkolet och placera dem i den ena sidan av grillen efter upptändning, genom att använda den
medföljande tången. Placera en av gjutjärnsgallren på den sidan där det varma kolet ligger. Placera det
förhöjda gallret eller ett rostfritt stålgaller på den kalla sidan.
Ta bort köttet från saltlagen och låt det dropptorka. Täck alla sidor av köttet med rub och sätt i stektermometern i mitten av köttets tjockaste del. Placera köttet ovanpå det förhöjda gallret eller det rostfria
gallret. Tillför 1 msk mesquite smoking rökspån på det varma kolet och spraya köttet med fläderblomsvinägern.
Stäng locket och fortsätt att fylla på med mesquite rökspån och spraya köttet med 30–45 minuters intervaller.
Håll temperaturen på 90–110 °C och fyll på med kol i påfyllningshålet på sidan av grillen, om det är nödvändigt.
Efter cirka 4 timmar bör köttets yttersida ha bildat en skorpa samt ha uppnått en kärntemperatur på 65 °C.
Spraya köttet ordentligt med vinägern en sista gång och täck med aluminiumfolie. Låt köttet steka i ytterligare
2 timmar eller tills kärntemperaturen kommer upp på 75 °C.
Ta bort köttet från grillen och låt det svalna i 1 timme innan servering.
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Grillinställningar och recept #3: Konvektion
TEMPERATUR

180-220°C

LOCK

Stängt efter antändning

ÖVRE LUFTSPJÄLL

4-5

NEDRE LUFTSPJÄLL

4-5

KOLMÄNGD

500 g

Inställningar för kol:

•
•

Inställningar för grillyta:

Placera omkring 500 g (4–5 bitar) träkol
ovanpå kolgallret.
Tillför mer kol, efter behov, via
påfyllningshålet på sidan av grillen.

Steg 1:

Placera 2 x gjutjärnsgaller ovanpå
kolkammaren.
Steg 2: Placera pizzastenen/värmeplattan
direkt ovanpå gjutjärnsgallren.
Steg 3: Placera 2 x rostfria stålgaller över
pizzastenen/värmeplattan.

PRAKTISKA TIPS:
•

•
•
•
•

Varför använda pizzastenen? Den fungerar som värmeplatta och förhindrar undersidan av ditt kött,
fjäderfä eller fisk att bli överstekt. Den direkta värmen, som absorberas av pizzastenen, sänder ut
värmen på ett mer skonsamt sätt runt om i grillen.
För att underlätta rengöringen kan pizzastenen med fördel kläs in i aluminiumfolie.
Kom ihåg att låta värmen stiga till den önskade ugnstemperaturen, innan pizzastenen placeras.
För att öka noggrannheten på tillagningstemperaturen, rekommenderar vi att använda en stektermometer
(P1 position) för att avläsa grillens temperatur.
Förebygg att ditt kött blir torrt under tillagningen genom att fylla vattenbehållaren och placera den i
grillen innan tillagningen.
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RECEPT // KONVEKTION
KLASSISK SUFFLÉ
Till 6 personer
Crème patisserie
60 ml helmjölk
4 tsk. vispgrädde
1 vaniljstång
4 tsk. vetemjöl
8 g socker
½ tsk. majsmjöl
1 ägg (medium)
1 äggula (medium)

För att smörja formen med
Osaltat smör, mjukt
Socker
Sufflén
6 äggvitor
70 g socker
Crème patisserie
Glass eller vaniljsås till servering

TILLAGNING
Till crème patisserie hälls mjölk och grädde ner i en kastrull. Snitta vaniljstången och skrapa ut vaniljfröna.
Lägg fröna och stången i mjölken. Låt mjölkblandningen sjuda på svag värme. Blanda samtidigt vetemjöl,
socker och majsmjöl i en skål.
I en annan skål blandas äggvitorna och de hela äggen samman. Häll halvdelen av äggblandningen i mjölblandningen och blanda samman för att göra en mjuk smet. Tillför nu den andra halvdelen av äggblandningen
och vispa, tills blandningen är helt fri från klumpar. Häll den varma mjölkblandningen ner i äggblandningen
och vispa kontinuerligt.
Nu häller du tillbaka hela blandningen i kastrullen och låt koka på svag värme i 4–5 minuter medan mjölet
och majsmjölet löses upp. Rör konstant i blandningen.
När blandningen tjocknar, häller du över den i en skål och täck över med plastfilm, för att förhindra, att det
bildas skinn på ytan. Låt blandningen svalna.
Smörj insidan och kanterna på 6 suffléskålar (ramekiner) med det mjuka smöret genom att använda en bakpensel. Smöret ska penslas uppåt. Använd två matskedar socker till att täcka din suffléskål genom att vända och
vrida skålen, tills den är jämnt täckt med socker. Häll ut överflödigt socker från skålen och upprepa proceduren
med de resterande suffléskålarna. Förvara dem på ett svalt ställe för att undvika, att smöret smälter.
Förvärm 4K-grillen genom att placera 500 g träkol på kolgallret och tryck på Fast Flame ignition. När locket på
grillen har stått öppet i 10 minuter, placeras pizzastenen på gjutjärnsgallren och locket stängs. Låt det nedre
spjället stå öppet och det övre på inställning 3. Gör sufflén medan grillen förvärmer.
Använd en köksmaskin för att vispa äggvitorna. När äggvitorna är luftiga och vita (efter cirka 3 minuter) vispa
i sockret försiktigt, lite åt gången, så det blir en blank och styv massa.
Vispa ihop en tredjedel av äggmassan med den sparade crème patisserie, tills blandningen är jämn. Vänd sedan
försiktigt ner den resterande äggmassan i din crème patisserie i två omgångar.
Fyll dina 6 suffléskålar med blandningen. Fyll dem precis över kanten. Använd en palettkniv för att jämna ut
ytan. Använd dina (rena) tummar för att torka av suffléskålens kanter, så du säkerställer att de häver sig
likformigt.
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Innan suffléerna placeras i grillen, kontrolleras temperaturen, som bör vara omkring 180 °C. Var ganska
snabb, när du öppnar grillens lock och placerar din sufflé på pizzastenen. Stäng locket och tillaga desserten
i 12 minuter.
Temperaturen i grillen bör stiga till 200 °C, vilket resulterar i en lätt karamelisering på toppen av sufflén.
Ta försiktigt ut skålarna från grillen och njut av din sufflé tillsammans med glass eller vaniljsås.
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Grillinställningar och recept #4: Direkt grillning
TEMPERATUR

250-320°C

LOCK

Öppet eller stängt

ÖVRE LUFTSPJÄLL

6

NEDRE LUFTSPJÄLL

6

KOLMÄNGD

1 kg

Inställningar för kol:

•
•

Inställningar för grillyta:

Placera ca 1 kg träkol ovanpå kolgallret
(10–12 bitar).
Tillför den nödvändiga mängden kol under
matlagningen via påfyllningshålet på sidan
av grillen.

Steg 1:

Placera 2 x gjutjärnsgaller ovanpå
kolkammaren.
Steg 2: Placera en stektermometer (P1)
på gjutjärnsgallren .
Steg 3: Stäng locket efter 10–15 minuter för
att förvärma gallren till en temperatur
så nära 300 °C som möjligt.

PRAKTISKA TIPS:
•
•
•
•

Du kan enkelt sätta de rostfria stålgallren ovanpå gjutjärnsgallren för att öka storleken på tillagningsområdet.
Genom att tillföra ett stålgaller får du samtidigt en plats för mat, som kräver tillagning vid lite svagare värme.
Vi rekommenderar att använda stektermeter (P1) för att hålla koll på matens yta.
Stekar bör ha rumstemperatur när den grillas och gallren bör oljas in.
Det rekommenderas alltid att använda värmeresistenta grillvantar, när man lagar mat över varmt kol.
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RECEPT // DIREKT GRILLNING
PORTERHOUSE STEAK
Till 2 personer
2 x porterhousebiffar
Druvkärnolja
Salt
TILLAGNING
Förvärm 4K grillen genom att placera 1 kg träkol på kolgallret i en pyramid. Tryck på Fast Flame Ignition
och håll locket öppet i 10–15 minuter.
Placera gjutjärnsgallren över det varma kolet. Använd den tillhörande tången och sätt fast stektermometern
(P1) på gallret genom att använda spetthållaren.
Stäng locket och fortsätt att förvärma din 4K, och sträva efter att gallren uppnår en temperatur nära
300 °C innan tillagningen startar. Ta ut dina biffar från kylskåpet 30 minuter före tillagningen. Tillsätt lite
druvkärnolja och krydda dem med salt.
Placera den andra stektermometern i mitten av den tjockaste biffen och stek köttet över det varma kolet.
Vänd köttet varje 20 sekund. Stäng locket kortvarigt några få minuter, om extra värme är nödvändig.
För medium genomstekt, ta bort köttet från grillen, när kärntemperaturen når 46°C och placera det på
ett svalt galler.
Låt köttet vila, tills det når en kärntemperatur på ca 52 °C.
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Grillinställningar och recept #5: Pizza

•
•

TEMPERATUR

320-350°C

LOCK

Stängt

ÖVRE LUFTSPJÄLL

6

NEDRE LUFTSPJÄLL

6

KOLMÄNGD

1 kg

Inställningar för kol:

Inställningar för grillyta:

Placera ca 1 kg träkol ovanpå kolgallret
(10–12 bitar).
Tillför den nödvändiga mängden kol under
matlagningen via påfyllningshålet på sidan
av grillen.

Steg 1: Placera 2 x gjutjärnsgaller ovanpå
kolkammaren.
Steg 2: Placera de två rostfria stålgallren över
gjutjärnsgallren.
Steg 3: Placera pizzastenen ovanpå de rostfria
stålgallren, EFTER grillen är förvärmd till
280–300°C.

PRAKTISKA TIPS:
•
•
•
•

Undvik att överfylla kolkammaren med bränsle.
Låt inte grillens temperatur överstiga max. temperaturen på 420 °C, då detta förstör maten och
möjligtvis kan orsaka produktskada.
Använd alltid värmeresistenta grillvantar, när grillen används.
Om pizzastenen placeras för tidigt, förhindrar detta värmen att stiga, vilket resulterar i en förlängd
tillagningstid. Följ instruktionerna på nästa sida för vägledning om, när pizzastenen ska placeras.
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RECEPT // GRÄDDNING VID HÖG VÄRME / PIZZAGRÄDDNING
4K PIZZA
(deg för 5 pizzor)
Kalljäst deg (del1)
150 g fint mjöl
85 ml kallt vatten
¼ tsk. maltextrakt
3,5 g torrjäst (en halv påse)
½ tsk. salt

1 x Margherita pizza
2 msk. tomatsås
½ buffalo mozzarellakula,
dräneras över natten
Olivolja
Parmesan, finriven

Avsluta kalljäst deg (del2)
350 g fint mjöl
½ tsk. maltextrakt
195 ml kallt vatten
7 g torrjäst (en hel påse)
1 tsk. salt

Valfri fyllning, allt efter egen smak.
Semolina mjöl för hantering av pizzan

TILLAGNING
Kalljäst deg (del1)
Du bör använda en köksmaskin. För att göra den kalljästa degen, häller du mjöl i en skål och en degkrok sätts på
maskinen. Rör ner mjölet vid låg hastighet. Blanda maltextrakt med 85 ml kallt vatten i en liten skål. När det är
väl sammanblandat, hälls vätskan ner i skålen med mjölet.
Rör i blandningen i 3 minuter, täck sedan skålen med plastfilm och låt den stå i rumstemperatur i 1 timme.
Tillsätt torrjäst och salt i blandningen. Rör runt på medium hastighet i 7 minuter. Lägg nu över degen i en ren skål
och täck med plastfilm. Ställ degen i kylskåp, och låt den jäsa i 12 timmar.
Kalljäst deg (del2)
För att göra degen klar hälls mjölet i en skål, som passar till köksmaskinen och där degkroken är påsatt.
Blanda maltextrakt med 195 ml kallt vatten i en liten skål. När det är väl sammanblandat, hälls vätskan ner i skålen med
mjöl. Rör i blandningen i 4 minuter, och täck sedan skålen med plastfilm och låt det stå i rumstemperatur i 1 timme.
Tillsätt torrjäst och salt till blandningen. Rör runt på medium hastighet i 4 minuter. Tillsätt nu den kalljästa degen (del1)
och rör i ytterligare 4 minuter på samma hastighet.
Ta ur degen från skålen och dela upp den i två kulformade portioner. Placera kulorna på en bakplåt täckt med ett stycke
inoljad plastfilm. Det ska vara ett avstånd på minst 8 cm mellan varje kula. Lägg en stor bit inoljad plastfilm över degen
och låt den stå i 2 timmar på ett varmt ställe för att jäsa. Degen jäser till dubbel storlek och ser fuktig, ljus och luftig ut.
Ställ den åt sidan.
Gräddning
När du är klar, förvärms grillen genom att tillföra 1 kg träkol ovanpå kolgallret.
Tryck på Fast Flame Ignition och låt locket stå öppet de första 10 minuterna för att hjälpa till med upptändningen.
Stäng locket efter 10 minuter och öppna både den övre och nedre ventilen helt. Förvärm grillen tills temperaturen
når 280–300 °C.
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Därefter sprids det antända träkolet jämnt över kolgallret och man fyller upp med nytt träkol, så kolgallret är
jämnt täckt. Använd den tillhörande koltången och använd värmeresistenta grillvantar.
Placera gjutjärnsgallret med det rostfria stålgallret och pizzastenen överst. Placera stek-termometern (P1)
ovanpå pizzastenen för att mäta temperaturen på stenytan.
Stäng locket och vänta på att stektermometern på pizzastenen når en temperatur på 320–350 °C.
Byt temperatur genom att trycka på temperaturikonen 4K-grillen.
När degen har vilat och är portionsuppdelad, strör du ut lite mjöl på ett rent bakbord för att forma pizzorna.
Tryck ut degen med fingerspetsarna istället för att använda en brödkavel, för att få en mer luftig skorpa.
Fortsätt att trycka och vrida, tills en kant formar sig. Därefter använder du handflatorna till att försiktigt
trycka ner och sträcka degen i motsatta riktningar. Fortsätt tills du når en jämn tjocklek på ca 0,5 cm.
Strö med lätt hand lite mannagryn på en pizzaspade och placera degen på spaden (detta gör att degen
lättare släpper spaden).
Fördela 2 msk tomatpuré på pizzan med en cirkelrörelse och fördela därefter fyllningen i ett jämnt lager.
När pizzastenen har uppnått en värme på 320–350 °C, skjuts pizzan på plats på stenen och locket på
grillen stängs.
Efter 3 minuter kontrolleras, om pizzan er klar, och om osten har smält. Stäng locket och ge pizzan lite
längre tid om nödvändigt. Skorpan ska höjas något och tomatpurén ska bubbla.
Om du ska grädda flera pizzor, se då först till att pizzastenen är förvärmd till korrekt temperatur med
locket stängt, innan nästa pizza gräddas.
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SAKNAR DU INSPIRATION?
VILL DU HA EN UTMANING ELLER ÄR
DU REDO ATT PROVA NÅGOT NYTT?
PÅ KOMMANDE SIDOR FINNS RECEPT FÖR DIREKT GRILLNING
(HELA SORTIMENTET) OCH ROTISSERI (HUB & FUSION)
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RECEPT // DIREKT GRILLNING
HESTONS CHEESEBURGER
Till 4 personer
50 g tomatketchup
75 g lättmajonnäs
2 tsk senap (French’s Classic Yellow mustard)
4 hamburgare
1 msk olivolja
4 skivor ost
4 ättiksgurkor, skivade på längden
4 Brioche hamburgerbröd
4 tomater, i skivor
1 liten lök i tunna skivor
2 små hjärtsallad, bladen ska plockas
TILLAGNING
Häll ketchup, majonnäs och senap i en skål och blanda ingredienserna noggrant. Ställ skålen åt sidan.
Tillsätt lite olja till varje hamburgare och lägg dem på grillen. Vänd dem varje 15–20 sekund, tills de
är genomstekta. Lägg en skiva ost på hamburgaren, när du vänder den för sista gången, och låt osten
smälta i ca 15 sekunder. Placera hamburgarna på ett svalt galler ovanpå en bricka. Låt dem vila lite.
Placera ättiksgurkorna (skärsidan nedåt) på grillen i omkring 90 sekunder, eller tills de är färdiggrillade.
Vid servering placeras en hamburgare med ost på den nedre halvdelen av hamburgerbrödet. Tillsätt
tomatskivor och lök, efterföljt av hjärtsalladsblad, två skivade gurkor och lite dressing. Lägg sedan på
toppen av hamburgerbrödet.
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RECEPT // DIREKT GRILLNING
EN ULTIMAT HOT DOG MED SPRÖDA TUNT SKIVADE POMMES FRITES
Antal: 4
Till kimchi:
1 kinakål
30 g fint salt
1 stor vitlök, skalad och finhackad
10 g ingefära, skalad och finhackad
1 röd chili
50 g salladslök i skivor
40 g koreanskt chilipulver
¼ tsk. fisksås
40 g honung

Till kimchi-majonnäs
100 g kimchi
25 g japansk (Kewpie) majonnäs
Till de spröda tunt skivade
pommes frites
1 potatis
Olja (till stekning)
En knivspets fint salt

TILLAGNING

Till de spröda schalottenlökarna
100 g schalottenlök
2 msk majsmjöl
Olja (till stekning)
För att tillbereda din Hot dog
4 grillade korvar (hot, spicy)
4 Brioche Hot dog bröd
30 g Kimchi majonnäs till varje Hot dog
15 g spröda pommes frites till
varje Hot dog
5 g spröd lök till varje Hot dog

För att göra din kimchi, ska kålen delas i fjärdedelar och gnidas in med salt mellan varje blad. Placera skålen i
kylskåpet ett par timmer, tills bladen börjar att hänga lite – bladen ska böjas utan att knäckas. Blanda den hackade
ingefäran och vitlöken med den snittade chilin och salladslöken och tillför fisksås, honung och chilipulver. Skölj
försiktigt kålen med kallt vatten och gnid in alla kålbladen med chiliblandningen. Placera noggrant varje blad i en
behållare och täck över med plastfilm. Låt kålen fermentera i 1 vecka i rumstemperatur. Den kan förvaras i upp till
1 månad. När kålen är fermenterad, strimlas den i tunna strimlor och blandas med japansk (Kewpie) majonnäs.
För att göra pommes frites, tvätta först potatisen, och riv dem därefter på mandolinjärn genom att använda
julienne-järnet till 2 mm breda skivor. Värm oljan till 140 °C och fritera pommes frites tills de är gyllene och spröda.
Ta upp potatisen och låt dem droppa av på ett galler och krydda dem med salt.
Skär löken i tunna ringar. Tillsätt majsmjöl för att ge löken en tunn beläggning. Värm oljan till 160 °C och stek
löken tills den är spröd. Ta upp löken och lägg den en stund på lite hushållspapper. Ställ den åt sidan.
Värm upp grillen och grilla dina Hot dog korvar, tills de är färdiga. Ta därefter av dem. Rosta dina briochebröd
lätt på grillen. Placera lite kimchimajonnäs i botten på brödet och lägg därefter Hot dog korven ovanpå.
Toppa din Hot dog med lite mer majonnäs, den spröda löken och pommes frites.
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RECEPT // DIREKT GRILLNING - ROTISSERI (HUB & FUSION)
CHICKEN SOUVLAKI
Till 12 personer
Till tunnbröd (12 stk)
3 g torrjäst
450 vetemjöl
150 g yoghurt
1 stort ägg
150 g mjölk
10 g salt
Som avslutning
Färdigstekt kött, skuret i tärningar
Tunnbröd – se recept
60 g örtpasta
Inlagd kål
Vitlöksmajonnäs
Sriracha, till servering
Lime, delad på mitten
Salt

För att marinera kycklinglåren
2 kg kycklinglår, utan skinn och ben
30 g basilika
1 msk persilja
1 msk mint
2 lime, endast skalet
160 g olivolja
2 vitlöksklyftor, skalade
Salt
Färskmalen svartpeppar

Till vitlöksmajonnäsen
3 oskalade vitlöksklyftor
1 tsk vindruvsolja
2 tsk Hellman’s majonnäs
Salt
Till den inlagda kålen
120 g rödkål, skuren i tunna strimlor
20 g socker
60 g ättika
Salt

TILLAGNING
Till tunnbröd (12 stk)
Blanda torrjästen med en matsked ljummet vatten, och ställ det åt sidan i 5 minuter. Blanda mjöl, yoghurt, ägg den
upplösta jästen och mjölk i en skål och använd en köksmaskin med degkrok för att röra i blandningen i 3 minuter på
låg hastighet tills degen är jämn. Låt den vila i 10 minuter, och tillför därefter salt. Knåda degen i ytterligare 5 minuter
på medelhastighet, tills degen är helt jämn.
Fördela degen i 12 lika stora kulor, och placera dem på ett inoljat galler. Täck gallret med inoljad plastfilm, och låt stå
att jäsa i 2,5 timmar på en varm plats (24–25 °C), tills degen har jäst till dubbel storlek.
Förvärm under tiden grillen med pizzastenen och försök att uppnå en temperatur på 300 °C. Med olja på händerna
plattar du försiktigt ut varje degkula helt rund och med en tjocklek på ca 1 cm. Placera dem på pizzastenen och
tillaga dem i 3–5 minuter. Vänd dem därefter och tillaga dem i ytterligare en minut.
För att marinera kycklinglåren
Dela kycklinglåren på mitten och skär dem i tärningar. Ställ dem åt sidan i en skål.
Blanda örterna, limeskalet och olivoljan till en pasta. Ställ 60 g av örtpastan åt sidan, tills serveringstidpunken.
Använd en kniv för att krossa dina vitlöksklyftor, och blanda ner klyftorna i den resterade örtpastan.
Tillför marinaden till kycklingköttet och placera det i kylskåp i minst 12 timmar. Släng inte dina limefrukter efter att
du tagit bort skalet. Dela dem på mitten och spara dem.
Värm upp din Hub eller Fusion. Placera spettet på Cliplock-gaffeln och en av dina halva limefrukter (utan skal).
Krydda det marinerade kycklingköttet med salt och peppar och sätt på en bit kött åt gången. Se till, att köttet sitter
så jämnt på spettet som möjligt, så du uppnår en jämn stekyta på alla sidor. Använd Cliplock-gafflarna för att hålla
köttet, när allt är satt fast på spettet.
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När kolet är klart, placeras spettet på inställning 2 och påbörjar rotation. Övervaka värmen – och tillför träkol
när det är nödvändigt. Det är viktigt att bevara en yttemperatur på omkring 100 °C. Låt rätten uppnå en kärntemperatur på 65 °C och justera därefter till inställning 1 för att bryna köttet.
Ta bort spettet och låt köttet vila i 10 minuter. Spara den tillagade halva limefrukten till dressingen.
För att göra vitlöksmajonnäsen placeras vindruvsoljan och vitlöken på en bit foliepapper. Packa in vitlökarna
och placera foliepaketet i grillens ena hörn, där värmen är lägre (lägre än 140 °C).
Tillaga vitlöken, tills de är mjuka och gyllenbruna. Ta därefter bort dem från grillen och kläm ut den tillagade
vitlöken ur skalet och ned i en skål. Tillsätt majonnäsen och rör noggrant. Krydda majonnäsen och ställ den
åt sidan.
Gör den inlagda kålen genom att blanda ättika och socker i en liten gryta. Värm upp, tills sockret är helt upplöst.
Låt det svalna och tillför därefter kålen. Låt kålen ligga i blandningen i minst 2 timmar. Krydda efter smak.
Till sist brer du ut de tillagade kycklingbitarna på ditt tunnbröd. Använd en sked för att fördela din örtpasta
och avsluta med inlagd kål. Servera med vitlöksmajonnäs och chilisås. Krydda med salt och pressa ut saften
ur den steka limen.
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