
«DET BLIR SAMBA, FOTBALL
OG GRILL, HELE SOMMEREN!»

JAKTEN PÅ VERDENS BESTE GRILLMAT FORTSETTER...

Oppskriften til en vellykket grill-sommer!



bildetekst

TIDENES GRILLSOMMER!
Hvordan topper man World Championship BBQ? Etter å ha vært i Memphis og 
møtt fjorårets grillverdensmestere skulle en tro at det ville være nesten umulig 
å ta grillsesongen til nye høyder. Vel hjemme igjen fra Brasil og Rio de Janeiro 
kan jeg med hånden på hjertet si at det ikke bare er mulig – det er en fornøyelse! 
For når vi nå tar med den beste grillmaten fra fjorårets kampanje og legger til nye 
spesialiteter fra landet der grill og fest er uløselig knyttet til hverandre, får vi selve 
essensen av hva BBQ er for noe – ALEGRIA! Ingrediensene i tidenes beste 
grillsommer består nemlig av 50/50 fantastisk grillmat og ubetinget livsglede. 
I Brasil er grillmåltidet det sosiale knutepunktet der familie, venner og venners 
venner kommer sammen for hyggelig samvær, og i Rio er aldri sambaen langt unna! 
Og – denne sommeren er festen større enn noensinne...

For med sommerens gigantiske ballbegivenhet som bakteppe, er alt klappet 
og klart for tidenes grillsommer! Så, fyr opp grillen og inviter til uformell 
grillfest, med verdens beste grillmat og sommerens største smil!

Grill og sambahilsen 

Ipanema Beach-legenden Milton 
forklarer Sven hemmeligheten bak 
den perfekte picanha’en.



Ingrediensene i tidenes beste 
grillsommer består av fantastisk 

grillmat, fotball og ubetinget livsglede! 

karneval i rio 2014
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LANDET HVOR GRILLING 
ER EN LIVSSTIL
Brasil har et rikt og mangfoldig kjøkken, med store forskjeller mellom nord 
og sør, kyst og innland. Flere av de viktigste ingrediensene og rettene ble tatt 
med av portugisiske kolonialister og afrikanske slaver. Men den stolte 
grilltradisjonen, som kan oppleves på de talløse churraschariaene, 
skal landets egne cowboys ha det meste av æren for.
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Mens maten i nordlige Brasil preges av tropisk frukt og fisk, handler det meste 
om kjøtt i sør. Det er nærmere 400 år siden man begynte med kvegdrift i Rio 
Grande do Sul, som er et enormt område mot grensen til Argentina. Cowboys, 
eller gauchos som de kalles på morsmålet, var med på å skape en ny form for 
grilling, kalt churrasco. Etter en lang dag på hesteryggen grillet de oksekjøtt 
over åpen ild. I flere hundre år var dette noe man stort sett holdt på med i 
sør, men de siste 70 årene har churrascariaer spredt seg til hele det enorme 
landet.

Det som først og fremst er spesielt ved brasilianernes måte å grille på, er at 
kjøttet saltes, tres inn på store grillspyd, og grilles over åpen ild. De feteste 
stykkene plasseres øverst, slik at fettet drypper ned på de andre kjøttdelene 
og setter smak på disse.

På en churrascaria blir en rekke ulike kjøttstykker grillet hver for seg og 
servert ved bordene – slik at du som gjest kan smake mye forskjellig i løpet 
av et måltid. Brasil har høyt nivå på oksekjøttet sitt og et stort mangfold av 
ulike stykningsdeler. Hver servitør kommer til bordet med en bestemt type 
kjøtt, eksempelvis brasilianernes favoritt – picanha. Og når du bekrefter at 
du vil smake, skjærer servitøren av noen skiver. Ettersom det stadig kommer 
servitører med andre typer kjøtt, er den største utfordringen å stanse i tide.
Dette kan du også gjøre når du skal grille hjemme: I stedet for å ha kjøtt og 
grønnsaker på hvert grillspyd, som gjerne fører til at ingen av delene blir  
perfekt stekt, kan du lage ulike spyd som kun har én type kjøtt eller  
grønnsaker og tilby gjestene smaksprøver fra de ulike spydene. Prøv  
brasiliansk churrasco neste gang du får en stor gjeng på besøk! 

Pampas-kjøttet vårt kommer fra unge okser fra kjøttrasene 
Aberdeen Angus og Hereford. Dyrene har fritt helårsbeite 
på pampasen, noe som betyr at de kun spiser det de finner 
på de eviggrønne gresslettene. Når du finner kjøttet i våre  
butikker, er det ferdig mørnet og klart for grillen.
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Craig Whitson er kjent som Norges 
grillkonge. Han er opprinnelig fra Oklahoma, 
USA, men har bodd i Stavanger siden 1980. 
I 1986 åpnet han Norges første meksikanske 
restaurant, Harry Pepper. Siden den gang har 
han drevet flere restauranter. 
De siste årene har han samarbeidet tett med 
REMA 1000 – både innen produktutvikling 
av grillsortimentet og med å lære det norske 
folk å grille. I tillegg skriver han kokebøker og 
matspalter for flere publikasjoner, samt driver 
matkursstedet Uthuset sammen med sin 
kone Helle. Også griller han. Hele året.

PIcANHA – BRASILIANERNES 
FAVORITT PÅ GRILLEN

Hva er picanha?
– Picanha ligger i overgangen mellom ryggen, dvs. 
filetstykkene, og låret. På engelsk heter stykket 
“rump cap” eller “top sirloin cap”, oversatt til norsk 
blir det ”lokket på mørbradbiffen”, også kjent 
som “culotte”. Det ligger et nokså tykt fettlag på  
oversiden av stykket, som også har en fin fett-
marmorering. Fettet gjør kjøttet saftigere og mer 
smakfullt. På picanha-stykkene du får kjøpt hos 
REMA 1000 har slakteren skåret vekk det meste 
av fettlaget på kanten av stykket, men et tynt lag 
er beholdt for smakens skyld.

Hvorfor er picanha så populært blant 
brasilianere? 
– I Brasil kommer det meste av biffkjøttet fra  
kjøttraser – ikke fra melkeraser som har vært 
tradisjonen hos oss. Og det er hele prosessen – fra 
valg av kjøttrase, kjønn på slaktedyrene, fôret som 
brukes, slaktemetode, samt modning av kjøttet 
– som gjør picanha-stykket fra pampasen i Sør-
Amerika så utrolig bra. Det er selvfølgelig godt 
med for eksempel indre- og ytrefilet, men disse 

stykkene er populære først og fremst fordi de er 
møre. Picanha har noe kraftigere fibre, og dette – 
sammen med fettmarmoreringen – gir kjøttet mer 
smak. 

Hvordan skal man tilberede picanha på en 
vanlig norsk grill?
- I Brasil er det vanlig å grille picanha over nokså 
svak varme. Kjøttet skjæres i mindre stykker og 
træs på lange metallspyd. Dermed blir stykkene 
bøyd slik at fettkanten blir liggende på utsiden. 
Her i Norge er det ikke vanlig å grille på så svak 
varme over så lang tid. Et godt alternativ er å  
krydre kjøttet før du svir det av på alle sider på 
sterk varme (enten på spyd eller som hel stykke), 
og så flytter kjøttet til indirekte, dvs. svak, varme. 
Ta ned lokket på grillen og grill videre til kjøttet er 
ferdig. På denne måten får du den samme gode 
smaken på kjøttet som de får i Brasil, men selve 
grillingen er enklere og tar mindre tid. Det er lurt 
å bruke steketermometer, og husk at kjøttet skal 
hvile før det skjæres opp.

På en brasiliansk churrascaria er det ingen tvil om hvilket kjøttstykke som er helten; 
det er picanhaen alle vil ha. Vi har snakket med grillkongen Craig Whitson for å få vite 
hvorfor picanha er så populært og hvordan man skal grille kjøttet for å få perfekt resultat.
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picanha
MeD fettlokk

PAMPAS
kr 259,00 pr. kg

SLIK GRILLER Du PIcANHA: 
Ta ut kjøttet ca. 1 time før steking slik at det blir 
romtemperert, og gni det inn med grovt salt. 
Legg kjøttet på direkte varme, kun lenge nok til at 
det får en fin farge overalt. Flytt så stykket over til 
indirekte varme, sett i et steketermometer og legg 
på lokk. Grill videre til du har nådd ønsket kjerne-
temperatur. La kjøttet hvile i 6-8 minutter.

KJERNETEMPERATURER:
«rå»   CA. 55 °C
MEDIUM:  60 – 65 °C
MEDIUM – MEDIUM +: 65 – 70 °C
goDt stEkt:  70 – 75 °C

25900Pr. kg

PIcANHA 
MED FETTLOKK – FOR MER SMAK OG SAFTIGERE KJøTT



BIFF  
MANwIcH
EntrECÔtE/ytrEfIlEt EllEr PICAnHA
1 loff
grIllEDE grønnsAkEr
HvItløksMAjonEs
toMAtsAlsA
jAlAPEnos
CæsAr DrEssIng
BBQ sAUs

Grill kjøttet, grønnsakene og brødet. 
Monter det hele etter alle kunstens regler. 
Bruk trespyd til å holde Manwich-kreasjonen 
stolt og stødig. 

Klar for tidenes fotball-VM? Skal du holde energien på VM-nivå  
gjennom hele kampen er bare det aller beste, og største, godt nok.  
Nå kan du matche sommerens store sportsbegivenhet med en teknisk 
fullkommen sandwich – The MANwich! Oppskriftene kommer direkte 
fra Copacabana, med lagoppstillinger i verdensklasse og ingredienser 
som setter en målfarlig spiss på smaken. Gjør forberedelsene etter 
boka, så kommer du i posisjon for en saftig, kulinarisk fulltreffer!

For det perfekte kampforløpet trenger du skikkelig oppvarming.  
Fyr opp grillen i god tid, så den rekker å nå riktig arbeidstemperatur. 
Har du bedt inn til fotball-lag, er det bare å mixe og matche fra den 
varierte MANwich-menyen – her er det et rikholdig smaksrepertoar  
å velge fra!

Og husk MANwich-regelen: Hands er lov!

THE MANwIcH  
– BEST MED BALL

Macho 
  sandwich



HANDSHAKE 
FOR PEAcE
handshake for Peace har som mål å skape holdnings- og 
atferdsendring i fotballen, og å fremme fredsbudskapet i 
samfunnet. Norges Fotballforbund  og Nobels Fredssenter 
har sammen utviklet Handshake for Peace.

Sponsorsjef Vidar Riseth i 
Rema 1000 og generalsekretær 
Kjetil Siem i Norges Fotballforbund 

Det konkrete håndtrykket er en forpliktende symbolhandling 
og er blitt en fast del av kampene i Norway Cup, Toppserien 
og Tippeligaen. Også FIFA har besluttet å innføre 
Handshake for Peace i alle sine turneringer. Derfor kan du 
se det norske initiativet i Fotball-VM i Brasil i sommer.

Handshake for Peace sponses av REMA 1000, som gjennom 
sitt samarbeid med Streetfotball har erfart at fotball kan 
være til inspirasjon og hjelp også utenfor banen.
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MANwIcH 

BBQ cHORIzO
MED BAcON OG LøK

1 løk, HAkkEt
4 BAConskIvEr, skårEt I strIMlEr
1 ts All AroUnD rUB 

6  CHorIZo-PølsEr
2 Dl BBQ sAUs
3 ss BrUnt sUkkEr

Stek baconet i to minutter i en stekepanne. 
Tilsett hakket løk og dryss over krydderet. 
Stek videre til løken er myk.

Skjær pølsene i biter på skrå og ha dem i en bolle.
Tilsett BBQ saus og brunt sukker og rør godt sammen. Ha pølseblandingen i en 
aluminiumsform. Hell bacon- og løkblandingen over og bland godt sammen. 
Legg formen på indirekte varme, ha på lokk og la ligge til sausen bobler. Rør av og til.
Serveres i grillede baguetter med hvitløksmajones, grillede tomater og skivet løk.

MANwIcH 

LINGuIçA-PøLSE 
MED MExISLAw 

grIll PølsEr og BrøD. sErvEr MED MEXIslAW, 
stErk sEnnEP og røDløk I skIvEr.

MExiSlAw:
1 lItEn HoDEkål
1/2 lItEn røD PAPrIkA
1 lItEn gUlrot
1 sjAlottløk
1 røD CHIlI 
2 Dl MAjonEs
1 Dl lEttrøMME
2 ss toMAtsAlsA
sItron
sAlt

Finsnitt grønnsakene til MexiSlaw med en 
mandolin eller rivjern. Bland sammen 
majones, rømme og salsa. Smak til med 
sitron og salt. Bland inn de finsnittede 
grønnsakene. 
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MANwIcH 

GAucHO BBQ PORK 
GRILLET SVINENAKKE MED TOMATER OG LøK

1 Pk gAUCHo BBQ Pork
1-2 løk
1-2 toMAtEr
PErsIllE
BBQ sAUs
4 HAMBUrgErBrøD

Grill kjøttet, skjær det i skiver og grovhakk det. 
Grovhakk grillede løkskiver og tomater og 
bland alt sammen.
Tilsett hakket persille og 
BBQ saus etter smak. 

Grill hamburgerbrødene raskt 
og monter rause manwich. 
Server med ekstra BBQ saus. 

SLIK GRILLER Du GAucHO BBQ PORK: 
Grill kjøttet på direkte varme slik at det får fin farge 
på alle sider. Flytt så kjøttet over til indirekte varme, 
sett i et steketermometer og sett på lokk. 
Grill til kjernetemperaturen er 70 °C. 
La kjøttet hvile i ca. 10 minutter. Gaucho bbq pork

Nordfjord
kr 139,00 pr. kg

13900Pr. kg



Sven inviterte til grillparty på Ipanema 
Beach, hvor mange av barna viste fram 
sine triks med strandfotballen. Favoritt 
ble Churrasco Jr. Sliders – Svens sprø 
triks er potetgull i slideren!
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MANwIcH 

cHuRRAScO JR. SLIDERS
MED SALAT, TOMATSALSA, MAJONES OG POTETGuLL
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MANwIcH 

cHuRRASQuINHO-SPyD
AV SVIN MED MOHLO FLORESTA OG GRILLET TOMAT

grIll CHUrrAsQUInHo-sPyD, toMAtEr og BrøD. 
DEl BrøDEnE På lAngs og fyll DEM MED kjøtt, 
sAUs og grIllEt toMAt.

Grill paprika og finhakk alle 
ingrediensene til Mohlo Floresta sausen. 
Bland inn olivenolje og smak til med
presset lime og salt.

MANwIcH 

RIO SLIDER DOGS
I TORTILLAS MED TOMATSALSA

grIll PølsEnE. rUll DEM Inn I tortIllAlEfsEr 
skårEt I strIMlEr sAMMEn MED toMAtsAlsA, HAkkEt 
syltEAgUrk og PErsIllE. fEst MED En grIllPInnE og 
lEgg DEM På grIllEn tIl DE Er gylnE. 
sErvEr MED jAlAPEÑo I skIvEr.

Mohlo FloRESTA SAUS:
1 grønn PAPrIkA
4 vårløk
2 fEDD HvItløk
En HånDfUll PErsIllE
1 CHIlI
1 ss olIvEnoljE
1 lIME
sAlt
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SLIK GRILLER Du HAMBuRGERE:
Grill hamburgere på direkte varme i ca. 1 ½ minutt 
på den ene siden. Snu dem og grill videre til du får 
en fin farge på den andre siden. Flytt burgerne 
til indirekte varme for å gjøre dem ferdige. 
Legg gjerne osteskiver oppå burgerne på dette 
tidspunktet. Ta ned lokket og grill videre de 
siste 2-3 minuttene.

Varm burgerbrød på begge sider på grillen. 
Vær forsiktig – de trenger ikke lang tid.

MANwIcH 

BIG DADDy BuRGER
Bygg DIn EgEn BUrgEr MED DEt DU lIkEr BEst.  MUlIgHEtEnE 
Er UEnDElIgE – frA kEtCHUP og syltEAgUrk tIl DEnnE 
DoBBElDEkkErEn MED toMAt, sAlAt, løk. grIllEt PAPrIkA 
og DEIlIg sMEltEt ost. DEt Er AkkUrAt nok PlAss tIl 
Et PAr skIvEr BACon og sAUsEn DU lIkEr BEst!

7990
biG DaDDY burGer

Nordfjord
2 x 250 g, kr 159,80 pr. kg
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MANwIcH 

GROVKVERNET HAMBuRGER
MED uRTER OG HAVSALT

SøtPotetChiPS: 
Skrell og skjær søtpoteter i tynne skiver, gjerne med 
en mandolin eller ostehøvel. Varm oljen i en kjele med 
høye kanter til 180-185°C. Fritér søtpotetskivene til de 
er gylne, litt og litt om gangen. La dem renne av på 
et kjøkkenpapir. Dryss på salt før servering.

grillede grønnSaker: 
Grill grønnsaker i store biter. Grovhakk de ferdiggrillede 
grønnsakene, bland med litt extra virgin olivenolje og 
smak til med lime eller sitron og litt salt.

SERVERT MED SøTPOTETcHIPS, GRILLEDE GRøNNSAKER, 
RANcH DRESSING OG BBQ SAucE.

5490

4900

kinG SiZe GrillburGer
Nordfjord

360 g, kr 183,00 pr. kg

Grovkvernet haMburGer
MeD urter oG havSalt

Nordfjord
300 g, kr 163,33 pr. kg
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BABy BAcK RIBS 
MED GRILLEDE POTETER, BBQ SAucE OG RANcH DRESSING

grillede Poteter: 
Kok poteter knapt møre i lettsaltet vann og del dem 
i båter. Krydre med Seasoned Salt, vend dem i litt olivenolje 
og grill til de får fin farge. Vend dem i god olivenolje 
og hakket persille etter grillingen. 

SLIK GRILLER Du BABy BAcK RIBS:
Bland sammen 4 ss BBQ Sauce og 2 ss honning i en liten 
gryte. Rør godt til sausen så vidt koker opp og sett til side.
Pensle Baby Back Ribs-stykket med honningblandingen, 
pakk dem i aluminiumfolie, og legg dem på indirekte 
varme til kjøttet er gjennomvarmet (15 - 20 minutter). 
Legg ribbestykket på en skjærefjøl og skjær opp i 
stykker mellom beina.

babY back ribS
Nordfjord

ca. 450 g, 159,00 pr. kg

Baby Back Ribs skal kun gjennomvarmes på grillen.

15900Pr. kg

barbecue Sauce
oriGinal

Salatmestern
300 g, kr 66,33 pr. kg

1990
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HOT wINGS
MED SELLERISTENGER, GuLRøTTER OG DIP

sErvEr MED sEllErIstEngEr og gUlrøttEr I stAvEr 
og MED rAnCH DrEssIng og BlUE CHEEsE DrEssIng soM DIP.

Hot Wings er ferdig varmebehandlet og skal kun en kort tur på grillen.

HVITLøKSKLuBBER 
MED GRILLET MAISSALSA

SLIK GRILLER Du HVITLøKSKLuBBER:
Tre kyllingklubbene på 2 trespyd (som i bildet). 
Dette vil gjør det lettere å snu spydene. 
Legg kyllingklubbene på indirekte varme, sett på 
lokk og grill i ca. 10 minutter. Flytt kyllingklubbene 
til direkte varme for å gi dem fin farge. Legg dem så 
tilbake på indirekte varme til de er ferdige. hvitløkSklubber

Solvinge
450 g, 77,56 pr. kg

hot winGS
Solvinge

480 g, kr 83,13 pr. kg

Oppskrift på grillet maissalsa s. 36

3490Pr. Pk 3990Pr. Pk



The Slider
   Collection
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SOMMER, SOL OG
BEAcHPARTy!
Sommeren er høysesong for impulsinvitasjoner, og med
tidenes beste grillsortiment i hyllene hos REMA 1000, trenger 
du nesten ikke å planlegge serveringen. Grillspyd, burgere, 
pølser og sliders er perfekt festmat, og med fiks ferdig tilbehør
har du definitivt noe for enhver smak!

churraSco jr. SliDerS
Nordfjord

360 g, kr 194,17 pr. kg

SliDerS the oriGinal
Nordfjord

360 g

SliDerS av laM
Nordfjord

360 g

tex Mex SliDerS
Nordfjord

360 g, kr 180,28 pr. kg

6990Pr. Pk

6990Pr. Pk

4990Pr. Pk

6490Pr. Pk



The Slider
   Collection
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cHuRRAScO JR. SLIDERS
MED SALAT, TOMATSALSA, MAJONES OG POTETGuLL

SLIDERS THE ORIGINAL
MED sAlAt, toMAt, ost, sEnnEP,
vårløk og CHIPotlE-DrEssIng

TEx MEx SLIDERS
MED rUCCUlA, gUACAMolE

og grIllEt MAIs-sAlsA

Se oppskrifter på Chipotle-dressing 
guacamole og grillet maissalsa s. 36

   Huskslidersbrød!
SliDerSbrøD

Grove oG fine
REMA 1000

6-pk

1490Pr. Pk
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SLIDER DOGS
slIDEr Dogs Er IngEntIng AnnEt Enn vErDEns 
BEstE “vEntEPølsEr”, sMå PølsEr soM Er 
PErfEkt tIl BArn (og jA, også tIl voksnE!), 
og soM fUngErEr UtMErkEt soM 
APPEtIttvEkkErE.

Server med hvitløksmajones, 

Brasiliansk tomatsalsa, sterk sennep, 

sylteagurker og potetgull

Mini-pølSebrøD
Mesterbakeren

270 g

hvitløkSMajoneS
REMA 1000

200 g, kr 99,50 pr. kg

braSilianSk toMatSalSa
REMA 1000

200 g, kr 99,50 pr. kg

   Husk
mini-pølsebrød!

1990

1990

1600
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oriGinal SliDer DoG
Nordfjord

270 g, kr 147,78 pr. kg

rio SliDerDoG
Nordfjord

270 g, kr 147,78 pr. kg

chipotle & cheeSe
chicken SliDerDoG

Solvinge
380 g, kr 105,00 pr. kg

cHIPOTLE & cHEESE 
cHIcKEN SLIDERDOG
SERVER MED AGuRKSALSA, 
RANcH DRESSING OG KETcHuP

AgURKSAlSA:
14-15 skIvEr syltEAgUrk
1 røDløk
1 CHIlI
sAlt

Grovhakk sylteagurk og rødløk 
og smak til med finhakket 
chili og litt salt. 

3990Pr. Pk

3990Pr. Pk

3990Pr. Pk



UTVALGTEGRILLPRODUKTER

uTVALGTE SPESIALPøLSER, 
SLIDERS OG HAMBuRGERE



UTVALGTEGRILLPRODUKTER

Plukk og mix fra 
vårt store utvalg!

1/3 av prisen trekkes fra i kassen.
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cHuRRASQuINHO-SPyD
AV KALKuN

Anrett salaten på et fat, hell over dressingen og legg de grillede spydene 
på toppen. Server gjerne Cæsar- eller  Ranch dressing ved siden av.

DRESSiNg:
2 ss olIvEnoljE
1 fEDD HvItløk
lIME 
sAlt og PEPPEr

Bland olivenolje og finhakket hvitløk. 
Smak til med lime, salt og pepper.

SLIK GRILLER Du cHuRRASQuINHO-SPyD:
Legg spydene på indirekte varme og sett på lokk. 
Grill i 6-8 minutter. Flytt spydene over til 
direkte varme for å gi dem litt farge. 
Legg dem evt. i noen minutter til på indirekte 
varme hvis ikke de er ferdige. 

cHuRRASQuINHO-SPyD
AV SVIN 

Se oppskrift s. 13

Nyhet!

SALAT MED GRILLET PAPRIKA OG MANGO, 
VåRLøK OG CHERRyTOMATER.

cæSar DreSSinG
Salatmestern

230 g, kr 108,26 pr. kg

2490
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cHuRRASQuINHO-SPyD
AV STORFE

Grillet Chunky tomatsalsa:
3 PloMMEtoMAtEr
1/2 gUl PAPrIkA
1/2 løk
noEn skIvEr jAlAPEÑo-skIvEr
3-4 ss toMAtsAlsA (HErMEtIsk)
2 ss fInHAkkEt frIsk korIAnDEr
lIMEsAft
sAlt

Grill og grovhakk tomater, paprika og løk.
Finhakk jalapeño-skivene.
Bland alt i en bolle sammen med tomatsalsa og 
finhakket frisk koriander. Smak til med presset lime og 
salt. La salsaen stå i 30 minutter før den serveres. 

cHuRRASQuINHO-SPyD
AV SVIN 

MED GRILLET CHuNKy TOMATSALSA
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LINGuIçA-PøLSE 
MED MExISLAw 

grIll PølsEr og BrøD. sErvEr MED MEXIslAW, 
stErk sEnnEP og røDløk I skIvEr.

MExiSlAw:
1 lItEn HoDEkål
1/2 lItEn røD PAPrIkA
1 lItEn gUlrot
1 sjAlottløk
1 røD CHIlI 
2 Dl MAjonEs
1 Dl lEttrøMME
2 ss toMAtsAlsA
sItron
sAlt

Finsnitt grønnsakene til MexiSlaw med en 
mandolin eller rivjern. Bland sammen 
majones, rømme og salsa. Smak til med 
sitron og salt. Bland inn de finsnittede 
grønnsakene. 

PøLSER
linGuiça: 

Paprika, hvitløk og røyk er 
de viktigste ingrediensene i 

Brasils favoritt-pølse. 
Denne fantastiske pølsen har 

en passe grov konsistens, 
den er smaksrik og perfekt til 
grilling! Varianter på linguiça 
finnes i flere land. I Portugal

selvfølgelig, men den er også 
svært populær i uSA. utenom 

grillmiddagen kan du også 
bruke linguiça i pastaretter, 

på pizza eller stekt i pannen 
som en erstatning til bacon 

til søndagsfrokosten.
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BRATwuRST 
MED POTETSALAT OG AGuRKSALSA

sErvEr BrAtWUrst MED sAlADA DE BAtADAs, 
AgUrksAlsA og stErk sEnnEP.

AgURKSAlSA: 
14-15 skIvEr syltEAgUrk
1 røDløk
1 CHIlI
sAlt

Grovhakk sylteagurk og rødløk 
og smak til med finhakket 
chili og litt salt. 

SLIK GRILLER Du RÅ BRATwuRST:
Legg pølsene på indirekte varme. Legg på lokk, og 
la pølsene ligge i 5-6 minutter til de er gjennom-
varme. Flytt pølsene til direkte varme kun lenge 
nok til at de får en fin farge. Legg pølsene tilbake 
på indirekte varme, ta ned lokket og grill videre 
til pølsene er gjennomstekte.

UTVALGTE

GRILLPRODUK
TER

SalaDa De bataDaS
Salatmestern

270 g, kr 92,22 pr. kg

2490Pr. Pk
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FILé DE FRANGO 
KRyDRET KyLLINGFILET MED SOMMERSALAT

LAMMELÅR OLINDA 
MED cOuVE A MINEIRA

SLIK GRILLER Du LAMMELÅR OLINDA:
Grill lammelårskivene på direkte varme på begge 
sider til de får en fin grillfarge. Flytt dem så 
til indirekte varme, legg på lokk og grill videre til 
lårskivene er ferdige.

SLIK GRILLER Du KyLLINGFILETER:
Grill kyllingfiletene i 8-10 minutter på indirekte 
varme under lokk. Flytt dem deretter over til direkte 
varme en kort stund for å gi dem en fin grillfarge. 
Legg kyllingfiletene tilbake på indirekte varme i 
noen minutter til de er gjennomstekte. filé De franGo

Solvinge
400 g, kr 199,50pr. kg

grIll kyllIngfIlEtEnE og skjær DEM I skIvEr.
lAg En sAlAt MED soMMErsAlAt (BAMA), AvokADo, 
toMAtEr, gUl PAPrIkA, AgUrk og røDløk.
sErvEr MED CæsAr DrEssIng.

CoUvE A MInEIrA Er En trADIsjonsrIk sIDErEtt 
soM PortUgIsErE I sIn tID BrAktE MED sEg tIl 
BrAsIl. En Av DE grønnE kåltyPEnE Er vAnlIgvIs 
HovEDIngrEDIEnsEn, MEn AllE tyPEr MørkE-
grønnE grønnsAkEr kAn BEnyttEs. HEr Er En 
norDIsk vErsjon MED BrokkolI, sQUAsH og 
sPInAt.

7980Pr. Pk
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LAMMELÅR OLINDA 
MED cOuVE A MINEIRA

LOMBO DE cORDEIRO 
SKIVET FÅREFILET PÅ HVITLøKSBRøD MED GRILLEDE GRøNNSAKER

SLIK GRILLER Du LOMBO DE cORDEIRO:
Grill kjøttet på direkte varme, kun lenge nok til at det 
får en fin farge overalt. Flytt så stykket over til indirekte 
varme, sett i et steketermometer, legg på lokk og grill 
videre til kjernetemperaturen er på 60-65 °C 
(medium minus - medium). La kjøttet hvile i 6-8 minutter.

1 BrokkolI
1 sQUAsH
1 PosE sPInAt
5 fEDD HvItløk
2 ss olIvEnoljE
sAlt

Kok brokkolibukettene knapt møre. 
Stek skivet hvitløk i olivenolje til de 
er gylne, ha brokkolibuketter, skivet 
scuash og spinat og stek i noen 
minutter til brokkolien og squashen 
er myk. Smak til med salt. 
Server grønnsakene til grillet 
lammelår Olinda.

loMbo De corDeiro
Nordfjord

kr 299,- pr. kg

laMMelår olinDa
Nordfjord

kr 179,00 pr. kg

grIll HvItløksBrøD I skIvEr, lEgg På grIllEDE grønnsAkEr, 
BBQ sAUs, rAnCH DrEssIng og fårEfIlEt I skIvEr. 
toPP gjErnE MED AsPArgEstoPPEr.

CoUVE A MiNEiRA:

29900Pr. kg17900Pr. kg
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BRASiliANSKE oSTEBollER, Pão DE QUEiJo:
2,5 Dl MElk
1,25 Dl solsIkkEoljE
1 ts sAlt
5 Dl HvEtEMEl 
2 Egg
4 Dl rEvEt PArMEsAn

Kok opp melk, olje og salt på middels varme. Sett gryten til side 
med én gang det begynner å koke. Tilsett melet og rør godt 
sammen. La deigen avkjøle noe. Ha deigen over bollen til en 
eltemaskin. Elt på middels hastighet til deigen er glatt og 
kun lunken. 
Pisk sammen eggene. Tilsett først halvparten mens maskinen 
går på middels hastighet. Elt ett minutt før resten tilsettes. 
Skrap deigen ned fra kantene hvis nødvendig. Vend inn osten. 
Form små boller av deigen (det er vanlig å bruke en iskremskje) 
og legg dem på et stekebrett.

Stek på 180 °C i ca. 25-30 minutter. Bollene skal blåse opp under 
stekingen og skal være gylne og tørre på overflaten.

GAucHO BBQ PORK 
GRILLET SVINENAKKE MED BRASILIANSKE OSTEBOLLER 
OG GRILLSALAT MED BøNNER & MAIS

Gaucho bbq pork
Nordfjord

kr 139,00 pr. kg

SLIK GRILLER Du GAucHO BBQ PORK:
Ha kjøttet på direkte varme, kun lenge nok til at det får 
en fin farge overalt. Flytt så stykket over til indirekte 
varme, legg på lokk, og grill videre til kjernetemperaturen 
er på 70°C. La det hvile i ca. 10 minutter. 
Skjær kjøttet i skiver og grovhakk dem. 

13900Pr. kg

GrillSalat MeD
bønner & MaiS

REMA 1000
480 g, kr 62,29 pr. kg

2990
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FRITERTE ASPARGESBøNNER
1 Pk AsPArgEsBønnEr
5 Dl solsIkkEoljE
sAlt

TEMPURARøRE:
1 Dl MAIZEnA
1 Dl HvEtEMEl
1 ts BAkEPUlvEr
CA. 1 Dl vAnn 

Bland alle ingrediensene til tempurarøren. 
Den skal ha konsistens som tykk pannekakerøre. 
Juster med ekstra vann om nødvendig. Varm oljen opp til 185°C. 
Dypp hver aspargesbønne i røren før fritering. 
La dem bli gylne, ta opp med en hullsleiv og legg dem på et kjøkkenpapir. 
Dryss på litt salt og server med brasiliansk chilisaus.

Oppskrift på Brasiliansk chilisaus s. 37

SãO PAOLO yTREFILET AV SVIN
MED FRITERTE ASPARGESBøNNER 
OG BRASILIANSK cHILISAuS

Sao paolo Ytrefilet
av Svin i Skiver

Nordfjord
600 g, kr 165,00 pr. kg

9900Pr. Pk
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SALVADOR yTREFILET AV SVIN
MED FRISK POTETSALAT

SALVADOR 
HEL yTREFILET AV SVIN

Nordfjord
kr 175 pr. kg

SLIK GRILLER Du SALVADOR yTREFILET AV SVIN:
Grill kjøttet på direkte varme, kun lenge nok til at det får en fin farge 
på alle sider. Flytt så kjøttet over til indirekte varme, sett i et steke-
termometer, legg på lokk og grill videre til kjernetemperaturen er 
på 68°C. La kjøttet hvile i ca. 10 minutter.

skjær koktE PotEtEr I tykkE skIvEr og grIll DEM forsIktIg. 
BlAnD DEM MED BrAsIlIAnsk vInAIgrEttE sAlsA.
sErvEr gjErnE MED En DrEssIng På sIDEn.  

17500Pr. kg
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cOSTELETAS DE PORcO 
SVINEKOTELETTER OG RISSALAT MED BøNNER OG MAIS

coSteletaS De porco
Nordfjord

kr 95,00 pr. kg

SLIK GRILLER Du cOSTELETAS DE PORcO:
Grill kotelettene på sterk direkte varme på begge sider til de 
har fått en fin farge. Flytt dem så til indirekte varme, legg på 
lokk og grill videre til kotelettene er ferdige.

RiSSAlAT MED BøNNER og MAiS:
2 Dl rIs
1 Boks grIllsAlAt MED BønnEr & MAIs
olIvEnoljE
sAlt

Kok risen etter anvisning på pakken og 
vend inn grillsalat med bønner & mais. 
Smak til med litt god olivenolje og salt.

Server til de grillede Costeletas de Porco 
med kokte brokkolibuketter, chimichurri 
og sitronbåter.

9500Pr. kg

chiMichurri SalSa
REMA 1000

200 g, kr 174,50 pr. kg

GrillSalat MeD
bønner & MaiS

REMA 1000
480 g, kr. 62,29 pr. kg

2990

3490
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DET BESTE 
TILBEHøRET 
– får grillmaten til  
 å smake enda bedre!
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STEAK AND cHEESE
SANDwIcH
GRILLET ENTRECÔTE I SKIVER 
SERVERES På FOCACCIA MED
GRILLET PAPRIKA OG LøK,
SENNEP OG SMELTET OST.

2550

i Brasil serveres alltid en ’vinaigrette’ til grillmat. 
den brasilianske versjonen av denne sausen er tykkere enn 
dressingen vi forbinder med vinaigrette og er laget av 
hakkede grønnsaker som tomater, løk og paprika i tillegg 
til olje og eddik. 
På side 37 finner du oppskriften på brasilianernes 
’vinaigrette’, men du kan også kjøpe den fersk og ferdiglaget 
hos reMa 1000 – sammen med et stort utvalg av 
annet grilltilbehør. 

Vi har aldri hatt så mye godt tilbehør i grillkampanjen som i år. 
Du vil finne gode sauser, flere typer salsa i tillegg til dressinger og spennende 
salater. Prøv f.eks. den brasilianske potetsalaten “Salada de Batadas” som 
inneholder både poteter og gulrøtter. Gled deg til alle de spennende smakene 
som venter deg i butikken!

focaccia
Mesterbakeren

ca. 430 g

Ranch dressing

Cæsar dressing

Chimichurri salsa

Brasiliansk 
Tomatsalsa

Hvitløksmajones

Brasiliansk 
vinaigrette salsa

Grillsalat med 
bønner og mais

Mom’s Potato Salad

Salada de Batadas

Barbecue sauce

kr 24,90

kr 24,90 

kr 34,90

kr 19,90

kr 19,90

kr 19,90

 
kr 29,90

kr 29,90

kr 24,90

kr 19,90
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SoMMerSalat
friséesalat, lollo rosso 

og ruccula
Bama
300 g

GRILLET MAISSALSA
1 MAIskolBE
3 MoDnE toMAtEr
¼ røDløk 
1 HvItløksfEDD
½ grønn CHIlI
2 ss fInHAkkEt frIsk korIAnDEr
PrEssEt lIMEsAft
sAlt og PEPPEr

Grill maiskolben på direkte varme til den har fått fin 
farge. Skrap maiskornene fra kolben. Fjern kjerne og frø 
i tomatene og grovhakk dem. Finhakk rødløk, hvitløk og 
chili. Bland alle grønnsakene med finhakket koriander 
og smak til med limesaft, salt og pepper.

cHIPOTLE-DRESSING
1,5 Dl røMME 
1-2 ss tABAsCo CHIPotlE-CHIlIsAUs 
1 ss PrEssEt lIME 
½ ts sUkkEr
2 HvItløksfEDD, fInHAkkEt

Bland sammen alle ingrediensene og la det stå i minst 
30 minutter.

GuAcAMOLE
3 MoDnE AvokADo
sAft frA 1/2 stor lIME
4-5 ss BrAsIlIAnsk toMAtsAlsA
noEn stIlkEr frIsk korIAnDEr
sAlt

Del avokadoene, fjern steinene, og skrap ”kjøttet” ut 
med en spiseskje og over i en bolle. Grovknus 
avokadokjøttet med en gaffel. Press over lime og tilsett 
tomatsalsa. Bland godt. Rør inn hakket koriander og 
smak til med salt.

Sommerens enkleste 
og beste tilbehør til 

grillmaten. 
Stor ferdigblandet 

sommersalat
– vasket og klar!

3990
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THE RuB cOLLEcTION
SEASONED SALT
Seasoned Salt er en super krydderblanding 
som kan brukes til det meste av grillmat: 
kjøtt, sjømat, fjærkre og ikke minst grønn-
saker. Bruk Seasoned Salt som en smakfull 
erstatning til vanlig salt. Du kan også bruke 
Seasoned Salt utenom grillsesongen; på 
salater, smørbrød, eggeretter, popkorn 
og mye mer!

BBQ RuB
Denne amerikanske ruben inneholder 
– som de fleste rubs i uSA – en del sukker. 
Derfor er det viktig å begrense bruken av 
sterk varme slik at maten ikke blir svidd. 
BBQ rub er utmerket på produkter som 
hovedsakelig skal grilles på indirekte 
varme: Kyllingstykker, hel kylling, steker 
eller fiskestykker.

ALL-AROuND RuB
Denne ruben med malt paprika og et par 
hemmelige ingredienser er utrolig god! 
Bruk den på både kjøtt og sjømat, og den 
fungerer utmerket på grillede grønnsaker 
som løk, asparges, tomater og squash.

BRASILIANSK VINAIGRETTE
3 MoDnE toMAtEr
1 stor røD PAPrIkA
1 stor grønn PAPrIkA
1 stor gUl PAPrIkA
1 løk
4 ss HvItvInsEDDIk
2 ss EXtrA vIrgIn olIvEnoljE
HAvsAlt

Kutt grønnsakene i like store biter (ca. 1/2 cm) 
og ha dem i en bolle. Tilsett eddik og olje og rør 
forsiktig sammen. La blandingen stå i 30 
minutter. Smak til med salt og server!

BRASILIANSK cHILISAuS 
(Mohlo DE PiMENTA)

5-6 HElE røD CHIlI
1 løk
2 fEDD HvItløk
½ Dl olIvEnoljE
½ Dl HvItvInsEDDIk
1 ts BrUnt sUkkEr
sAlt

Legg chili, løk og hvitløk i folie på grillen eller 
under grillen i ovnen. La dem bli myke og brune.  
Ta ut frøene i chilien og ha chili, løk og hvitløk 
i en blender og kjør til det er glatt (bruk 
plasthansker om du bruker sterk chili). 
Tilsett olje, hvitvinseddik og sukker og smak til 
med salt. Holder seg flere uker i et tett glass i 
kjøleskapet.
Denne chilisausen passer like godt til burger 
og pizza som til dippsaus for tempurabønner. 



kiwiShake

caipirinha

jorDbærSluSh

vannMelonSluSh
ManGoShake
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4 kIWI
1 ss BrUnt sUkkEr
IsBItEr
En nEvE MyntEBlADEr

Skrell og skjær kiwi i terninger. Spar noen 
biter til garnityr. Ha isbiter, kiwiterninger, 
sukker og mynte i en blender og kjør til en 
grov slush. Server umiddelbart med kiwi-
biter og gjerne litt mynte på toppen av 
drinken.

2 MAngo
1 Boks kokosMElk
IsBItEr
1-2 ts BrUnt sUkkEr
lIME

Skrell og skjær mango i biter og ha det i en blender med 
kokosmelk, isbiter, brunt sukker og saften av en halv lime. 
Kjør til shake og smak til med ekstra sukker og lime. 
Server med is og mangobiter.

3 lIME
sUkkEr
IsBItEr
fArrIs EllEr ClUB soDA

Skjær lime i biter. Ha sukker og limebiter i et 
glass og støt det sammen slik at sukkeret løser 
seg opp. Fyll glasset med is og bland godt. 
Topp opp med Farris eller Club soda. 

1 kUrv jorDBær
IsBItEr 
En nEvE MyntEBlADEr
lIME
sItronBrUs

Rens jordbærene og kjør til grov slush med 
is i en blender. Tilsett mynteblader og revet 
limeskall og kjør lett i ca. 10 sekunder. 
Smak eventuelt til med litt sukker for mer 
sødme. Fyll glass med noen store isbiter, 
hell over jordbærslush og topp glasset 
med sitronbrus. 

1 kUrv jorDBær
En nEvE MyntEBlADEr
1 lIME
IsBItEr 
sItronBrUs

Rens jordbærene og kjør til grov slush med 
is i en blender. Gi myntebladene en klask 
mellom håndflaten og ta vekk stilkene, rasp 
litt limeskall og ha alt i blenderen, kjør lett i 
ca. 10 sekunder. Smak eventuelt til med litt 
sukker for mer sødme. Fyll glass med noen 
store isbiter, hell over jordbærslush og topp 
glasset med sitronbrus. 

¼ vAnnMElon
1 EPlE
IsBItEr
lIME

Skrell eple og melon og skjær i biter. 
Ha eplet og halvparten av melonen i en blender 
med noen isbiter. Kjør til slush og bland inn resten 
av melonbitene. Fyll et glass med isbiter, hell 
slush over og pynt med limeskiver.
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GRILLET ANANAS
TIL DESSERT!
1 AnAnAs
1 MAngo
1 ss HonnIng
1 Dl kokos
½ lIME
MyntE

Del ananasen i to og grill med snittflatene 
ned til de får fin farge. Rut opp ananaskjøttet 
med en liten skarp kniv og ta det ut med en 
skje. Kutt opp i passe biter og bland med 
mango i biter. Vend inn honning, kokos og 
saften av ½ lime. Legg fruktsalaten tilbake 
i ananasskallet og topp med mynteblader.
Server gjerne med iskrem.



sommerens beste grilltips
        får du her!

rema.no

samme innhold på alle flater
Med nye Middagsplanleggeren™ har du både «Grill», «Helg» og 
«Middag til familien for under hundrelappen» tilgjengelig der du er. 
Last ned Middagsplanleggeren™ via App Store eller bruk 
rema.no som webapp på PC, nettbrett og smarttelefon.

Følg oss på

/REMA1000 /REMA1000@REMA1000 @REMA1000

Bruk


