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Komdu að grilla 
með …
Weber „komdu að grilla“ bæklingarnir sýna þér, skref fyrir 
skref, hvernig þú getur fengið sem mest út úr grillinu. 
Kynntu þér fylgihlutina og þá mörgu möguleika sem þeir 
gefa. Lærðu að viðhalda grillinu á sem bestan hátt, þá 
munt þú og grillið ná vel saman.

Hvernig: 
Kol: Dreifið kolunum jafnt yfir alla kolagrindina.
Q: Kveikið á brennurunum og stillið hitann eftir þörfum.
Gas: Leggið matinn beint fyrir ofan þá brennara sem kveikt 
er á.

Af hverju: Gefur háan hita til að grilla minni steikur.

Gott fyrir: Kjúklingalundir, tígrisrækjur, hamborgara, 
kótilettur og aðrar steikur sem þurfa að hámarki 20 
mínútna eldun.

Hvernig: 
Kol: Setjið kolin í sitt hvorn enda kolagrindarinnar og 
leggið álbakka í miðjuna. 
Q: Á Q300 og 320 er aðeins kveikt á hringbrennaranum 
en slökkt á miðjubrennaranum. Á minni tegundunum er 
best að hafa vægan hita yfir lengri tíma. Til að ná sem 
bestum árangri er gott að nota steikargrind. 
Gas: Kveikið eingöngu á ystu brennurunum.

Af hverju: Grillið virkar meira eins og ofn, maturinn verður 
þó grillaður en þú kemur í veg fyrir að brenna kjötið. 
Upplagt fyrir mat sem þarf lengri eldunartíma en 20 
mínútur.

Gott fyrir: Öll stór stykki sem tekur langan tíma að grilla.

Hvernig: 
Kol: Dreifið kolunum í hring út við kantinn á kolagrindinni 
og hafið álbakka í miðjunni.

Q og gas: Ekki hægt, notið óbeina eldun í staðinn.

Af hverju: Skapar jafnan hita á öllu grillinu.

Gott fyrir: Pizzur, bökur, brauð, kalkún og önnur stór 
kjötstykki.

Hvernig: 
Kol: Leggið öll kolin á annan helming kolagrindarinnar og 
setið álbakka á hinn helminginn.
Q: Grillið fyrst kjötið á mjög háum hita, skrúfið því næst 
niður í hitanum og grillið með óbeinni eldun.
Gas: Kveikið aðeins á brennurunum á annarri hlið grillsins. 
Ef um grill með 3 brennara er að ræða er kveikt á 2 
brennurum en slökkt á öðrum hvorum af 
endabrennurunum.

Af hverju: Gefur þér möguleika á að grilla bæði með 
beinni eldun og óbeinni.

Gott fyrir: Öll stór stykki sem tekur langan tíma að grilla.
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Það eru engin 
takmörk

Notaðu lokið

Ilmurinn streymir frá grillinu, fólkið sameinast að 
garðborðinu. Undir lokinu leynist kvöldmaturinn – en hvað 
er á matseðlinum í kvöld ? Pizza, heill kjúklingur eða 
ossobuco ? Og hver veit, kannski baka, innbakaður ís eða 
súkkulaðikossar í eftirmat ?

Þú getur eldað nánast hvað sem er á Weber grillinu þínu 
– og það er auðvelt að ná tökum á þeim mörgu 
möguleikum sem grillið býður upp á. Þetta snýst einungis 
um að skilja uppbyggingu grillsins og þá hugmyndafræði 
sem það stendur fyrir. Þú þarft að kunna að kveikja upp í 
grillinu, hvaða kol skal nota og læra fjórar algengustu grill- 
aðferðirnar þ.e. hvernig raða skal kolunum á kolagrindina. 

En verið alveg róleg, fræðin eru mjög einföld og þegar þú 
hefur náð tökum á þeim getur þú grillað hvað sem er. 
Góða skemmtun.

Kjarninn í Weber grillinu er og verður lokið. Það er lokið 
sem gerir það að verkum að þú getur matreitt hvað sem er 
á grillinu. 

Með lokinu virkar grillið nánast eins og blástursofn – og því 
má segja að þú hafir bæði ofn og grill í einu tæki, sem 
gefur þér fullt af möguleikum ef þú bara notar lokið og 
þær fjórar grillaðferðir sem þú átt brátt eftir að kynnast 
betur.

Meginreglan
Þegar þú grillar er ein regla sem alltaf skal fylgja: að hafa 
lokið á grillinu. 

En af hverju ? Þá getur þú stýrt hitanum á grillinu og einnig 
færð þú hita ekki einungis þeim meginn sem snýr að 
kolunum heldur allan hringinn. Að því leyti mætti segja að 
grillið geti virkað á svipaðan hátt og ofn nema hvað að 
ferskleikinn og súrefnið í kringum grillið gerir það að verkum 
að þú færð fallegasta og safaríkasta kjötið þegar grillað er 
með lokið á grillinu. Forðist að taka lokið of oft af grillinu á 
meðan grillað er, með því að halda því lokuðu heldur þú 
hitanum inn í grillinu og nærð betri árangri.

Hvað með lokið?
Það er þó alveg ljóst að þú verður annað slagið að opna 
grillið til að sjá framgang mála á grillinu. Það er því 
mikilvægt að hugsa um hvar þú setur lokið meðan þú ert 
að kíkja á matinn. Hægt er að hengja lokið á hlið grillsins 
með þar til gerðum krók sem staðsettur er inn í lokinu. Ef 
grillið þitt er með lokhaldara, leggur þú lokið á auðveldan 
hátt í haldarann á meðan þú sinnir steikinni.

VISSIR ÞÚ …

... að stofnandi Weber, George Stephen fékk 
hugmyndina að kolagrilli þegar hann vann með 
sjóbaujur? Hann var sjálfur mikill grillunnandi og þegar 
hann skar bauju í sundur sá hann að það sem hann 
var með í höndunum var botn og lok fyrir grill. Grill 
sem síðan hefur orðið að amerískri táknmynd.

Kol

Uppkveikjan
Hin fullkomna byrjun

Í Weber kolagrill er best að nota venjuleg pressuð kol, ekki 
viðarkol, þar sem Weber kolagrillin eru þróuð með þau í 
huga. Pressuð kol gefa frá sér mikinn hita og hægt er að 
grilla á þeim í langan tíma, sem er einmitt það sem þarf til 
að grilla steikur, pizzur og þess háttar. Með venjulegum 
pressuðum kolum fyrirbyggir þú einnig að fá ösku sem 
getur fokið upp inn í grillinu og endað á matnum. 

Hvað skal velja?
Það er í raun ekkert sem er rétt eða rangt þegar kemur að 
kolum. Það fer í raun eftir þínum grillvenjum. En til að ná 
stjórn á þinni eigin grillun er mikilvægt að þú finnir þau kol 
sem henta þér best. Best er að þekkja vel til þeirra kola 
sem þú notar svo þú vitir alltaf hversu lengi þau halda hita, 
hvernig þau virka í mismunandi veðrum og ekki síst, hversu 
mikið þú þarft að nota.

Best er að leita eftir kolum sem hafa langan líftíma og hátt 
brunagildi svo þú getir notað þau aftur. Líftíminn gefur til 
kynna hversu lengi kolin eru að brenna sem er mjög 
mikilvægt t.d. þegar grilla skal stóra steik. Að auki segir 
brunagildið til um hversu heit kolin geta orðið. Eitt viðmið 
er að virkilega góð kol brenna við jafnan hita í yfir fimm 
tíma.

Þegar kemur að grillun á kolagrilli er uppkveikjan einna 
mikilvægust. Ef kveikt er rétt á kolunum og þau alveg 
tilbúin áður en grillun hefst hefur þú góðan grunn fyrir vel 
heppnaða matargerð. Margir nota of mikið af kolum, en 
það hjálpar ekki til, þvert á móti. Það verður auðveldara að 
stýra hitanum og koma í veg fyrir að brenna matinn ef 
notað er rétt magn af kolum. Svo er það líka mun 
hagkvæmara að nota ekki of mikið af kolum. 
Þegar kemur að sjálfri uppkveikjunni er í raun aðeins ein 
örugg leið sem klikkar aldrei og það er með hjálp 
uppkveikipottsins. Svona ferðu að:

VISSIR ÞÚ… GRILLRÁÐ

... að heilsunnar vegna er ætíð gott að nota „hrein“ 
kol? Hrein kol innihalda ekki nein aukaefni.

Engin ástæða er að nota uppkveikivökva eða spritt 
til að kveikja í kolunum. Það eina sem þörf er á er 
uppkveikipottur og uppkveikikubbar.

 Setjið æskilegt magn af kolum 
í uppkveikipottinn.

Látið hitann breiðast út í 
25-30 mínútur – kolin eru 
ekki tilbúinn fyrr en efstu 
kolin eru orðin öskugrá.

Leggið 2-3 uppkveikikubba á 
kolagrindina, kveikið í þeim og 
látið uppkveikipottinn ofan á.

Notið grillhanska og hellið 
kolunum varlega á kolagrinda 
í það mynstur sem hentar fyrir 
fyrihugaða grillaðferð.


