
Recept Kronfågel Grill 2013 
 

BBQ chipotle delad filé med glace 
 

1. Med rostad ananas och paprikasalsa och sallad på grillad potatis 
 

 
 

2. I tortillabröd med koriander, rödkål-och äppleslaw och grillat bacon  
 

 
 

------ 

BBQ Beer can chicken 
 

1. Pastasallad med rostad tomat, pecorino, sparris och rosmarin 
 

 
 

2. Kryddig bönsallad med grillade grönsaker, yoghurt caesardressing 
 

 



BBQ chipotle delad filé med glace  
Med rostad ananas och paprikasalsa och sallad på grillad potatis  
4 pers 
Tillagningstid ca 20-25 min 
 
4 st delade kycklingfiléer dvs 8 bitar 

 
1. Grilla kycklingen på medelhög värme tills 70° har uppmätts. Låt vila ca 2 min. 
2. Pensla sedan med glacen. 

 
Rostad ananas salsa 4 pers 
1 färsk ananas ca 1kg 
1 röd paprika (rostad och skalad, alt köp färdig pimento) 
3 salladslökar 
saft av 1 apelsin 
saft av 2 lime 
3 msk farinsocker 
1-2 tsk chipotle pasta 
1 knippa färsk koriander 
salt 
 
1. Skala och skiva ananasen utan att använda mittstocken. 
2. Rosta skivorna i en stekpanna eller grilla tills de är mörka och karamelliserade. 
3. Låt dem svalna och skär i små tärningar. 
4. Blanda med skivor salladslök, tärnad röd paprika, lime och apelsinjuice. 
5. Krydda med chipotle, socker och salt. 
6. Blanda i skuren koriander. Smaka av. 
 
Sallad på grillad potatis 4 pers 
400 g kokt stor potatis med skal 
1 gul paprika 
100 g sugarsnaps eller sockerärtor 
1 rödlök 
100 g haricot verts 
3 msk finskuren gräslök 
1 huvud romansallad 
saft och skal av 1 citron 
1 dl olivolja 
svartpeppar och salt 

1. Skiva potatisen i 2 cm skivor och grilla på bägge sidor med lite olja, salta och 
peppra. 

2. Dela paprikan på 4 och grilla på bägge sidor tills den får fin färg och mjuknar. 
3. Förväll bönorna och ärtorna och dela på mitten.  
4. Rosta bönorna snabbt i glödhet stekpanna med olivolja och salt. 
5. Skala och skiva löken och vänd i med bönorna. 
6. Blanda potatis, lök, paprika och bönor i en stor skål och dressa med olja och 

citronskal + juice. Smaka av med salt och peppar. 
7. Skölj salladen och bryt ner i bitar och vänd i skålen precis innan servering. Och 

toppa med gräslök. 



 

BBQ chipotle delad filé med glace  
I tortillabröd med koriander, rödkål-och äppleslaw och grillat bacon  
 
Tillagningstid ca 15-20 min 
 
4 st delade kycklingfiléer dvs 8 bitar 
 

1. Grilla kycklingen på medelhög värme tills 70° har uppmätts. Låt vila ca 2 min. 
2. Pensla sedan med glacen. 
  

Bröd och slaw 4 pers 
4 st tortillabröd 
½ huvud rödkål 
2 st gröna äpplen 
1 rödlök 
2 salladslökar 
1 msk äppeljuice (koncentrerad) 
1 tsk äppelcidervinäger 
1 kruka färsk koriander 
ca 2 dl majonnäs 
2-3 msk creme fraiche 
salt och svartpeppar 
4 skivor grillbacon 
 

1. Strimla kålen fint och blanda med 1 tsk salt.  
2. Massera in saltet i kålen och pressa ut vätskan. 
3. Skala och skiva äpplena och löken tunt och blanda med kålen. 
4. Tillsätt juice och vinäger, majonnäs och creme fraiche. 
5. Blanda ihop och smaka av med salt, peppar och skuren koriander. 
6. Grilla baconskivorna och grilla tortillabrödet snabbt. 
7. Arrangera i bröden med slaw, bacon och kyckling och toppa med skivad 

salladslök. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BBQ Beer can chicken 
Pastasallad med rostad tomat, pecorino, sparris och rosmarin 4 pers 
 
Tillagningstid ca 15-20 min +1 -1 ½ h i grillen 
 
1-2 Kycklingar beroende på storlek 
1-2 ölburkar 33 cl, välj gärna en öl med mycket smak och karaktär. Ale, porter, eller 
lager. 
 

1. Öppna ölburken och häll av hälften. 
2. Fördela gärna kolen runt på kanterna av grillen så att du inte bränner kycklingen 

med direkt grillning. Sätt gärna en plåt/skål under gallret så du samlar upp juicen 
eller ställ kycklingen i en plåt på grillen.  

3. Om du grillar med gasolgrill så tänd sektionerna på sidan om kycklingen. 
4. Sätt kycklingen på en ställning eller ställ den direkt på den öppnade ölburken. 

Burken skall vara inuti kycklingen. 
5. Grilla i grillen med locket på ca 1-1 ½ h. Kolla gärna med en termometer. Låret 

ska hålla 82° när kycklingen är klar.  
 
Pastasallad 4 pers 
 
600 g kokt kall pasta 
500 g grön sparris 
8 st tomater  
1 vitlöksklyfta 
saft och skal från 1 citron 
1 msk finskuren färsk rosmarin 
½ dl olivolja 
svartpeppar och salt 
100 g hyvlad eller riven pecorino 
 

1. Dela tomaterna på mitten och grilla på snittytan ca 5 min. Skär sedan varje halva i 
4 delar. 

2. Skala nedre delen av sparrisen, pensla med olivolja och grilla mjuka. Skär sedan i 
bitar. 

3. Riv vitlöken och blanda med citronen och olivolja, vänd i pastan, rosmarinen och 
tomaterna. 

4. Lägg upp på fat eller skål och toppa med sparris och pecorino. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

BBQ Beer can chicken 
Kryddig bönsallad med grillade grönsaker, yoghurt caesardressing  
4 pers 
 
Tillagningstid ca 15-20 min +1-1 ½ h i grillen 
 
1-2 Kycklingar beroende på storlek 
1-2 ölburkar 33 cl, välj gärna en öl med mycket smak och karaktär. Ale, porter, eller 
lager 
 

1. Öppna ölburken och häll av hälften. 
2. Fördela gärna kolen runt på kanterna av grillen så att du inte bränner kycklingen 

med direkt grillning. Sätt gärna en plåt/skål under gallret så du samlar upp juicen 
eller ställ kycklingen i en plåt på grillen.  

3. Om du grillar med gasolgrill så tänd sektionerna på sidan om kycklingen. 
4. Sätt kycklingen på en ställning eller ställ den på en öppnad ölburk. Burken skall 

vara inuti kycklingen. 
5. Grilla i grillen med locket på ca 1-1½ h. Kolla gärna med en termometer. Låret 

ska hålla 82° när kycklingen är klar.  
 
Kryddig bönsallad med grillade grönsaker 4 pers 
1 burk stora vita bönor  
1 burk svarta bönor 
2 schalottenlökar 
2 vitlöksklyftor 
2 tsk fransk senap 
1 tsk anchochili pulver 
1 tsk malen fänkålsfrö 
1 tsk spiskummin 
tabasco 
½ dl olivolja 
4 msk chardonnayvinäger eller äppelcidervinäger 
salt 
1 grön zucchini 
1 gul zucchini 
1 röd paprika 
1 aubergine 
olivolja till grillning 
svartpeppar 
1 kruka basilika 
4 salladslökar 
 

1. Öppna burkarna och skölj bönorna i rinnande kallt vatten. 
2. Skala och skiva lökarna och svetta mjuka i olja. Blanda i kryddorna och svetta ca 

30 sek till. Mixa sedan slät med senap, vinäger och olja. Blanda med bönorna, 
salta. 

3. Dela paprikan på 4 och skiva de övriga grönsakerna, pensla med olja, salta och 
peppra och grilla mjuka på hög värme och låt svalna. 



4. Skär i mindre bitar och vänd ner i bönsalladen. Toppa med basilika och skuren 
salladslök. 

 
Yoghurt caesardressing 4 pers 
 
6 st sardellfiléer 
2 msk vinäger 
1 vitlöksklyfta 
60-70  g finriven parmesanost (reggiano) 
4 dl matlagningsyoghurt 
salt och svartpeppar 
 

1. Mixa sardeller med vitlök och vinäger till en slät smet. 
2. Vänd ner i yoghurten och blanda med parmesanosten. 
3. Smaka av med salt och svartpeppar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


