
KYCKLING     BBQ

Recept på svensk 
grillsommar!Nytt och hett BBQ-sortiment  

till sommarens grillfester.

BBQ Classic  
MINUTFILÉ
Utbankade hela, 
kryddmarinerade 
kycklingfiléer med 
Sweet & Smokey 
Glaze.

BBQ Chili  
MINUTFILÉ
Utbankade hela 
kycklingfiléer, 
kryddmarinerade i 
chili med Honey &  
Chipotle Glaze.

BBQ Smoke 
GRILLMIX
Färdigmarinerade 
kycklingdelar med 
kryddor och örter 
som understryker 
den rökiga smaken.
 

BBQ Chipotle  
KYCKLINGBEN
Kycklingben krydd-
marinerade i en 
smakrik Chipotle-
marinad med mild 
rökig smak.



Den bästa svenska  
grillsommaren! 

Nu öppnar vi grinden till de svenska trädgårdarna och bjuder in 
till fest. Nygrillad het kyckling får i sommar sällskap av svenska 
smaker och råvaror. 

Våra nyheter BBQ Classic Minutfilé, med Sweet & Smokey 
glaze, och BBQ Chili Minutfilé, med Honey & Chipotle glaze 
går snabbt och enkelt att grilla och passar till alla tillfällen. När 
det är dags för en större fest är BBQ Smoke Grillmix perfekt. 
Tillsammans med våra saftiga kryddmarinerade BBQ Chipotle 
kyckling ben ställer du garan
terat till med årets grillfest  
i sommar! 

Har du gott om tid, prova vår 
klassiska grillkyckling på 
rotisserievis, där kycklingen 
sakta snurrar på ett spett över 
en grill eller öppen eld. Det är 
en grillteknik som tar lite extra 
tid men som ger en fantastiskt 
smakrik och saftig kyckling. 
Tillsammans med potatissallad, 
dill och cheddarpesto och en klick gräddfil så har du en festrätt 
som får grannarna att bjuda in sig själva på middag.

Grilla på!

”Det går alltid att grilla. Skulle du ha ont om tid passar minutfilén extra bra  
– den behöver bara 6 minuter på gallret, men den goda smaken räcker långt!”

Nyhet!
BBQ Chipotle 
Kycklingben

Magnus Albrektsson, kocken bakom recepten

Rabarberchutney
4 personer | Tillagningstid 15 min

½ dl äppelcidervinäger
3 msk råsocker
1 hackad röd chili
3 tsk chipotle kryddpasta
1 svenskt äpple
(skalat och skuret i tärningar)
300 g rabarber  
(skuret i tärningar) 
Ev. Maizena till redning
Salt

Koka upp vinäger och socker. Tillsätt chili, chipotle 
kryddpasta och tärnad äpple, koka ca 5 min. Lägg i  
rabarberna och koka snabbt upp och red ev. av med  
Maizena för rätt konsistens. Smaka av med salt.  
Servera med grillade BBQ Chipotle Kycklingben.



4 personer | Tillagningstid 10–15 min

4 st filéer BBQ Classic Minutfilé 

2 rödlökar i skivor
2 msk ättika
4 msk socker
6 msk vatten
800 g tomater  
(helst i olika färger och storlekar)
Olivolja
Salt och peppar
100 g riven Västerbottenost
100 g stekta strimlor av rökt sidfläsk
2 msk hackad dragon

Koka upp löken med ättika, socker och vatten 
och ställ kallt. Skär tomaterna i mindre bitar 
och blanda med avrunnen lök, olivolja, salt och 
peppar. Lägg upp och toppa med ost, sidfläsk 
och örter. Grilla filéerna till de är genomstekta 
och pensla med glaze innan servering.

Tomatsallad med syrad 
lök, västerbottenost och 
rökt sidfläsk

Ta plats i den  
svalkande skuggan och för- 

bered kvällens tillbehör.

Minutfilé 
grillar du på  

bara 6 min!

B B Q  C L A S S I C  M I N U T F I L É

STYCKNINGSDEL      CA VIKT CA GRILLTID INNERTEMP. GRILLTEKNIK*

Hel kyckling 1,3–2 kg 1 h 10 min–1,5 h 82 °C Indirekt
Kycklingfilé 175 g 8–12 min 70 °C Direkt
Minutfilé 150 g ca 6 min 70 °C Direkt
Kycklingklubba 175 g 35–50 min 82 °C Indirekt
Kycklingvingar  8–10 min 82 °C Direkt
Kycklingben 100 g 25–35 min 82 °C Indirekt
Grillspett, 2,5 cm bitar  6–8 min 70 °C Direkt 

Grilltider

*Direkt grillning, eller grillning direkt ovanför glödbädd, passar för kött som ska grillas kort tid, till 
exempel minutfilé.
Indirekt grillning, där kolbädden inte ligger direkt under köttet som grillas, passar bäst när det är 
större stycken som ska grillas en längre tid, till exempel Beer Can Chicken. 



Blomkålssallad 
med picklad  
gurka och kapris
4 personer | Tillagningstid ca 10 min  
(exkl tiden för den picklade gurkan)

2 msk ättika
4 msk socker
6 msk vatten
1 gurka skalad och tärnad
400 g blomkål plockad i små buketter
Salt
4 msk kapris
1 ask bladspenat (ca 100 g)
4 msk rostade solrosfrön
2 msk kallpressad rapsolja

Blanda ättika, socker och vatten och låt 
detta smälta ihop. Salta gurkan lätt och 
marinera i lagen ca 2 timmar. Häll sedan 
bort lagen. Blanchera blomkålen i saltat 
vatten ca 1 minut och kyl av snabbt i 
isvatten. Blanda blomkål, kapris, gurka och 
spenat precis innan servering och vänd i 
rapsolja. Toppa med solrosfrön.

4 personer | Tillagningstid 40 min

1 kg färsk potatis 
50 g färsk dill
50 g spenat
30 g riven cheddarost
1 msk citronjuice
30 g rostade pinjenötter (alt solrosfrön)
½ vitlöksklyfta
1–2 dl matolja
Salt

Koka potatisen mjuk i saltat vatten. Häll 
sedan av vattnet så att den får svalna 
snabbt, gärna på en plåt. Under tiden po
tatisen kokar, mixa dill, spenat, ost, nötter 
och vitlök med olja till en slät puré. Smaka 
av med salt. Vänd runt med potatisen och 
toppa gärna med lite riven ost.

4 personer | Tillagningstid 2 min

3 dl gräddfil 
½ riven vitlöksklyfta
2 msk hackad persilja
Rivet skal från 1 citron och  
1 msk citronjuice 
Salt

Blanda alla ingredienser och smaka av.

Potatissallad  
med dill- och 
cheddarpesto  

Gräddfil special  

R OT I S S E R I  M E D  K L A S S I S K  G R I L L KYC K L I N G

Laga tillbehören medan  
kycklingen snurrar i rotisserin.  

Prova gärna vår kryddmarinerade  
”Klassisk Grillkyckling”.

Magnus Albrektsson, kocken bakom recepten



Skala och skär ananas och melonen i lika 
stora tärningar. Trä upp med varannan 
melon och ananas på spetten och grilla på 
hög värme dvs direkt grillning ca 2 min på 
varje sida så att den får fin färg. Servera 
med lite rostad kokos på toppen och en 
god glass.

Ananas- och 
vattenmelonspett
4 personer | Tillagningstid 15 min

1 ananas (ca beroende på storlek)
½ vattenmelon (ca beroende på storlek)
Blötlagda trägrillspett 

Grillad banan  
och persika med lime 
och chiliglaze 
4 personer | Tillagningstid 15 min

1 dl socker
1 dl vatten
1 lime 
1 röd chili
2 bananer
2 mogna persikor
 
Koka en sockerlag med sockret  
och vattnet. Låt svalna. Riv skalet av limen 
och pressa ut juicen. Blanda sedan ner 
det i sockerlagen. Finhacka chilifrukten 
och blanda i. Dela bananen på längden 
med skalet kvar och grilla ca 2–3 min med 
snittytan nedåt på direkt värme. Dela 
persikan och ta ut kärnan. Grilla även 
den med snittytan nedåt på direkt värme. 
Flytta sedan till indirekt värme och pensla 
med lime och chiliglazen och servera 
gärna med vanilj eller kokosglass.

Grillfest även till efterrätt!
Grillens hetta ger  
de lena frukterna extra 
sting. Servera gärna  
med svalkande glass!



BBQ Smoke  

Grillmix är en 

favorit i repris.

Grilltider finner 

du på sid 4.

B B Q  S M O K E  G R I L L M I X

Kantarell- 
färskost
4 personer | Tillagningstid ca 10–15 min  

200 g färska kantareller
Smör till stekning
1 schalottenlök
Salt och peppar
200 g kesella 
1 msk finskuren gräslök

Putsa och stek kantarellerna i smör tills  
de är gyllene. Finhacka löken och stek  
tillsammans med kantarellerna de sista  
30 sek. Salta och peppra. Häll av svamp 
och lök på papper och hacka sedan grovt 
och blanda med kesella. Smaka av med salt 
och peppar och vänd i gräslöken.

4 personer | Tillagningstid 10 min  
(exkl grilltid)

1 500 g BBQ Smoke Grillmix

400 g kokt färskpotatis
300 g kokta gulbetor
3 msk vinäger
1 dl rapsolja
2 msk grov senap
8 salladslökar
2 msk gräslök
10 klyftade rädisor
8 blad romansallad
Salt och peppar

Dela kokta potatisen och gulbetorna 
i bitar. Blanda en dressing på vinäger, 
senap och olja och vänd runt rotfrukterna. 
Smaka av med salt och peppar. Skiva 
salladslöken tunt och skär gräslöken fint. 
Riv romanbladen i bitar och blanda allt i 
salladen tillsammans med rädisor precis 
innan servering.

Gulbeta- och  
potatissallad 

Även mitt i sommaren bjuder naturen på delikatesser 
– ta vara på de tidiga kantarellerna och njut!



4 personer | Tillagningstid ca 30 min

900 g BBQ Chipotle Kycklingben

1 sats pizzadeg enligt recept eller tips nedan
200 g Philadelphiaost 
100 g skivad gul lök    
Ca 70 g soltorkade tomater (hackade) 
50 g kronärtskocksbottnar i klyftor
100 g broccoli (buketter)
100 g riven ost (helst Emmenthaler eller Apenzeller)
Salt och svartpeppar
2 msk olivolja 
1 tsk timjan (färsk eller torkad)    
1 tsk rosmarin (färsk eller torkad)

Kavla ut pizzadegen tunt och lägg på en oljad och mjölad pizzasten eller en 
liten plåt. Stryk ett lager med philadelphiaost ända ut i kanterna. Fördela 
ut den skivade löken, salta, peppra och ringla med olivoljan. Strö ut tomat
hacket, lägg på grönsakerna och strö över osten. Grädda i grillen ca 15–20 
min med locket på. Hacka timjan och rosmarin fint och strö över pizzan när 
den är färdigbakad. Skär i portionsbitar när den svalnat och servera med 
nygrillade kycklingben.

B B Q  C H I P OT L E  KYC K L I N G B E N

Tips!
Hinner du inte göra egen deg 
så finns det färdiga att köpa 
i välsorterade butiker, det 
minskar din tillagningstid av
sevärt. Eller varför inte fråga 
på din lokala pizzeria om du 
får köpa lite deg?

Pizzadeg200 g (2 dl) vatten 25 g jäst 
1 msk olivolja 7 g salt  

125 g Durumvetemjöl 150 g Vetemjöl  
Blanda alla ingredienser till en smidig deg.
Låt jäsa ca 30 min under duk.

Grädda på en 

pizzasten eller 

en liten plåt  

direkt på grillen.

Grillat flatbread  
med grönsaker och ost



B B Q  M I N U T F I L É  C H I L I

4 personer | Tillagningstid 10–15 min

4 st filéer BBQ Chili Minutfilé 

800 g skalade och skurna morötter i olika färger
Ca 70 g smör
1 citron (rivet skal och juice)
100 g rostade hasselnötter
2 msk skuren dill
Salt och peppar

Stek morötterna mjuka i smöret på låg temperatur och avsluta med citronjuice, 
citronskal och hasselnötter. Smaka av med salt och peppar. Toppa med dill och 
servera salladen ljummen med nygrillad  minutfilé. Grilla tills flléerna är genom
stekta och pensla med glaze innan servering.

Glaserade morötter, rostade  
hasselnötter och dill

Sallad på färskpotatis, gräddfil, 
rödlök och örter 4 personer | Tillagningstid ca 25 min  

1 kg färskpotatis
2 dl gräddfil 
2 finhackade rödlökar
1 dl kallpressad rapsolja
½ dl rödvinsvinäger
3 msk grov senap (skånsk)
Blandade färska örter: dill, persilja, gräslök
Kavringkrutonger eller brödkrutonger

Koka potatisen mjuk i saltat vatten och 
häll av. Blanda en vinägrett på rapsolja, 
vinäger och senap och vänd ner i potatisen 
medan den är varm. Häll upp på ett fat 
eller en skål och toppa med rödlök, örter, 
krutonger och gräddfil. Smaka av med salt 
och peppar.

Recept på potatissalladen på omslaget. 


