NYE FAVORITTER FRA THE BURGER LAB

introducing

SOMMERLIGE MIDDAGSSALATER

STEAKS

BEER CAN CHICKEN

FERDIGE
KVALITETSSAUSER
FRA STANGE

ST O RT
BE GER
250 ml
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00

PR. STK

STANGE SAUSER
250 ml, kr 80,00 pr. l

Crust på biffen

– mer smak og sprøere skorpe!

SOMMERENS RÅESTE STEAKS!
Folket elsker The Burger Lab! Og det er ikke så rart, for
The Burger Lab har gjort det enklere for alle å lykkes
med grillmaten. Mange synes nemlig det er ganske
enkelt å grille, men mer krevende å lage spennende
sauser og tilbehør. Når verdens beste smaker er
tilgjengelige for en tier i nærmeste REMA 1000-butikk,
og du får stadig ny inspirasjon til å lage det beste
tilbehøret, er grillmiddagen plutselig blitt veldig mye
enklere å få til.

Noe av det fine med sommeren er å spise ute så ofte
været tillater det. Og sommerfølelsen blir enda
sterkere om du også flytter matlagingen utendørs.
Det aller meste i dette magasinet kan lages med en
god benk og en grill.

60 G BLÅMUGGOST, SMULDRET
1 SS BRØDSMULER
1 TS HAKKET PERSILLE
ELLER ANDRE FRISKE URTER

Bland sammen blåmuggost, brødsmuler og
urter i en liten bolle, og legg på kjøttet mot
slutten av grillingen.

Biff på grillen

Flere forslag til crusts på rema.no

– enkelt, saftig og enda mer smak
Å grille biff er enkelt. Du skal bare passe på tre
ting; at kjøttet får fin farge, at det har riktig
kjernetemperatur og at du lar det hvile slik at
kjøttsaften beholdes i kjøttet.

Nyt sommeren

– og all den gode sommermaten!

Biff blir aller best på grillen. Utsiden blir sprøere
og mer smakfull, innsiden blir ekstra saftig.
Steker du større stykker, som kan ligge enda lenger
på grillen, får du enda mer røyksmak og enda finere
grillskorpe.

I dette grillmagasinet finner du mye, mye mer enn
saftige burgere fra The Burger Lab.
Framfor alt er det mange nye biffretter. De fleste av
dem er laget av det møre og smakfulle Pampas-kjøttet
som du kun finner på REMA 1000. Men vi byr også
på kyllingretter, pizza og gode middagssalater
– kort sagt all den deilige sommermaten du
har gledet deg til å lage.

SLIK FÅR DU PERFEKT GRILLET BIFF:
Romtemperer kjøttet. Dryss salt over biffene.
Vent til grillen er skikkelig varm før du legger på
kjøttstykkene. Snu kjøttet når du har fått en fin,
brun grillfarge. Når begge sider har fått fin farge
(ca. 2 minutter på hver side), kan du la kjøttet ligge
noen minutter på indirekte varme. Det er bedre å
steke litt for lite enn for mye.
La biffene biffene hvile i 5 minutter før du skjærer
dem opp. Store biffer bør hvile 10-12 minutter.

Grillet hvitløk

– nydelig tilbehør til grillmaten!
Hvitløk får en helt særegen sødme av grilling, og smaker
nydelig som tilbehør til all grillmat. Du kan også smøre
dem på lettgrillede brødskiver, og servere dette som en
forrett. Sist, men ikke minst, gir grillet hvitløk et smaksløft til enhver potetstappe.
Slik gjør du det:
Del hele hvitløk i to horisontalt. Pensle dem med olivenolje
og grill på direkte varme til de har fått en fin farge.
Flytt hvitløkshalvdelene over til indirekte varme, legg på
lokk, og grill videre til hvitløksfeddene er myke (ca. 1 time).
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Chimichurri
6 FEDD HVITLØK
2 RØD CHILI
EN NEVE PERSILLE

2 DL OLIVENOLJE
4 SS EPLECIDEREDDIK
1/2 TS TØRKET OREGANO
1/4 TS HAVSALT

Ha hakket hvitløk, chili og persille i en bolle.
Tilsett olivenolje, eplecidereddik, oregano
og salt og bland godt sammen.
La sausen stå minst 1 time i kjøleskapet
før servering.

TIPS:
Har du opplevd at kjøttet setter seg fast på grillristen, og at du må rive av store deler av den deilige
grillskorpen for å få snudd kjøttet? Dette unngår du
enkelt ved å sørge for at grillristen er helt ren før du
begynner å grille. Svi av gamle rester med lokket
nede, og skrubb deretter med en stålbørste.
Hvis du i tillegg pensler grillristen med raps- eller
solsikkeolje, vil du garantert oppleve at kjøttet
slipper så lett som bare det.

Planlegg og lag
handlelapp på rema.no
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SWEET & SPICY MUSTARD SAUCE
En herlig smak som gir et løft
til pølser, burgere og grillet
kjøtt og fisk.

CRAIG’S BARBECUE SAUCE
En favoritt til grillmaten.

SOMMERENS RÅESTE SMAKER

...FOR EN TIER!
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CHIPOTLE CHILI KETCHUP
Opplev en spennende,
spicy vri på ketchup-smaken.

GREEN GODDESS URTEDRESSING
California-klassiker som passer
til alle type salater og
grillede grønnsaker.

CÆSAR DRESSING
En klassiker til salaten
– smaker også godt på
burgeren.

PR. STK

SAUSER / DIPPER /
DRESSINGER

Ho t t e
c hili sau ser

15

BALSAMICO ONION RELISH
Søtlig og smaksrikt tilbehør
til burger og grillet kjøtt.

SalatMestern, 140 g, kr 71,43 pr. kg

4

CHIPOTLE CHILI MAYO
God til burgeren og på
baguetter – nydelig til skalldyr.

JALAPEÑO CHILI SALSA
Hot og spicy favoritt til alle
texmex-retter.

SALSA MEXICANA
Meksikansk klassiker som
passer til grillet fisk, kjøtt,
pølser og alle texmex-retter.

PIMIENTO & CHEDDAR CHEESE DIP
Knallgod på burger og pølse
– og som dip til chips
eller grønnsaker.

MANGOSALSA
Gir en eksotisk smak til kylling,
burger og grillet fisk – også
god som dip til tortillachips.

BLUE CHEESE DIP
Smakfullt tilbehør til
kyllingvinger og som dip til
chips eller grønnsaker.

CREAMY FRENCH ONION DIP
Til chips, salte kjeks og
kuttede grønnsaker.

URTEMAJONES
Perfekt til sjømat og
grillede grønnsaker.

RAINBOW RELISH
En syrligsøt og spicy dressing
som gir farge og smak til
grillmaten.

00

PR. STK

HOT CHILI SAUCE CHIPOTLE /
HOTTER CHILI SAUCE HABANERO
SalatMestern, 175 g, kr 85,71 pr. kg

FERDIGE KVALITETSSAUSER
FRA STANGE

ST O RT
BE GER
250 ml

20

00

PR. STK

STANGE SAUSER
250 ml, kr 80,00 pr. l

5

Biff fra pampasen
– fersk, saftig og mørnet

HELSTEKT INDREFILET
Avbildet drikke er alkoholfritt

Fløtegrat iner te poteter,
sopps t uing og brokkoli

I Sør-Amerika kommer det meste av biffkjøttet fra
kjøttraser som Angus og Hereford – ikke fra melkeraser
som har vært tradisjonen hos oss.
Vårt pampas-kjøtt kommer fra dyr som beiter fritt på de
eviggrønne gresslettene. Og det er hele prosessen
– fra valg av kjøttrase, kjønn på slaktedyrene, det
naturlige beitet, slaktemetode, samt modning av
kjøttet – som gjør storfekjøttet fra pampasen i
Sør-Amerika så utrolig bra.

INDREFILETEN sitter på innsiden bakerst
på oksekammen, og er det møreste kjøttet
på dyret. Indrefilet kan deles opp i biffer, men egner
seg selvfølgelig også meget godt til helsteking,
enten i ovn eller på grillen.

PAMPAS

ENTRECÔTE, INDREFILET, YTREFILET
Angus - Hereford, 100% grass fed
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STANGE
FERDIGE KVALITETSSAUSER
250 ml, kr 80,00 pr. l

SOPPSTUING
FLØTEGRATINERTE POTETER
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1 KG POTETER
1 LITEN LØK
2 HVITLØKSFEDD
3 DL KREMFLØTE ELLER MATFLØTE
1 DL H-MELK
1/2 TS REVET MUSKATNØTT
SALT OG PEPPER
100 G REVET OST
(F.EKS. VELLAGRET NORVEGIA)

Skrell potetene, og skjær dem i skiver.
Rens og finhakk løk og hvitløk. Ha potet, løk, hvitløk, fløte,
melk og muskatnøtt i en stor gryte. Kok opp, reduser varme
og la småkoke i 6-8 minutter, til potene begynner å bli møre.
Rør godt underveis og smak til med salt og nykvernet pepper.
Hell blandingen over i en smurt ildfast form.
Dryss osten på toppen av potetblandingen og stek
ved 200 °C i ca. 30 minutter til osten er gyllen og boblende.

1 LØK
1 HVITLØKSFEDD
200 G VALGFRI/BLANDET SOPP
2 SS SMØR
3 DL MATFLØTE
SALT OG PEPPER
HAKKET PERSILLE

Grovhakk løk og finhakk hvitløk. Rens og skjær soppen
i skiver. Stek sopp, løk og hvitløk gyllent i en panne med
smør. Tilsett fløte og la det koke inn til passe tykk stuing.
Smak til med salt og nykvernet pepper.
Dryss over hakket persille før servering.

PAMPAS INDREFILET
Angus - Hereford, kr 399,00 pr. kg
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HJERTESALAT MED BLUE CHEESE OG BACON
8 BACONSKIVER
2 HODER HJERTESALAT
1 BOKS BLUE CHEESE DIP
150 G SELBU BLÅ
2 SS FINHAKKET GRESSLØK

ENTRECÔTE

Sprøstek baconskivene. La dem renne av på et
kjøkkenpapir, avkjøl litt og smuldre dem opp.
Del hjertesalaten i båter. Fordel Blue Cheese Dip
over salatbåtene, topp med smuldret bacon,
smuldret blåmuggost og hakket gressløk.

ENTRECÔTE er fettmarmorert og saftig.
Fordi mye av smaken sitter i fettet, er dette
også det mest smakfulle biffkjøttet.
Se etter stykker med fine marmoreringer.
Entrecôte skjæres opp i 2-3 cm tykke biffer
eller brukes til helsteking.

Hjer tesalat med blue cheese og bacon
og fries

KONGE-ENTRECÔTE
Nordfjord, 600 g, kr 179,00 pr. pk

FRIES

ENTRECÔTE GHOST
Gilde, CHILI KLAUS, kr 249,00 pr. kg

1 KG MELNE POTETER
SOLSIKKEOLJE
SALT

Skrell potetene og skjær dem i fingertykke strimler.
Ha dem i en stor bolle med iskaldt vann og sett bollen
i kjøleskapet i 2 timer.
Ha olje i en stor gryte til oljen står ca. 10 cm opp i gryten.
Varm opp til oljen er 150° C – sjekk at temperaturen er riktig med
et kjøkkentermometer. Sil vannet av potetene og tørk dem med
kjøkkenpapir. Stek potetene i oljen, litt om gangen, til kantene
på potetene så vidt er sprø. Legg potetene på tørkepapir og la
dem kjøles ned i 30 minutter. Skru av kokeplaten. Varm opp
oljen igjen, denne gangen til 180 °C. Stek potetene til de er
gylne og legg på kjøkkenpapir. Dryss på salt og server.
8

TIPS:
Etter at potetene er stekt første gangen og deretter
avkjølt, kan du godt oppbevare dem i kjøleskapet i
noen timer før de skal stekes ferdig. Det er viktig
å tørke potetene godt før steking, ellers kan du
brenne deg på olje som spruter ut av gryten.
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STANGE
FERDIGE KVALITETSSAUSER
250 ml, kr 80,00 pr. l

PAMPAS ENTRECÔTE
Angus - Hereford, kr 289,00 pr. kg
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YTREFILETEN sitter på ryggens
ytterside, og er et mørt og syrlig kjøtt.
Kan enten deles i skiver og stekes som
biff, eller helstekes. Se etter ytrefilet med
fett, for disse stykkene har mest smak.

STEAK SANDWICH
Lag en s teak-sandwich
av res tekjøtt etter grillingen!

Avbildet drikke er alkoholfritt

GRØNN SALAT:
Se oppskrift på rema.no

SLIK GJØR DU:
Ha smør, hakket hvitløk og gjerne litt worcestershiresaus og tabasco i en aluminiumsform og sett den
på grillen til smøret har smeltet og freser godt.
Skjær kjøttet i tynne skiver, vend dem i blandingen
og la det blir gjennomvarmt.

YTREFILET

Grill vårløk og rødløk i skiver.
Grill rundstykker eller hamburgerbrød og fyll dem
med kjøttskiver, grillet vårløk og rødløk i skiver,
SWEET & SPICY MUSTARD SAUCE og
CREAMY FRENCH ONION DIP

Risotto og grønn salat

RISOTTO

10
SWEET & SPICY MUSTARD SAUCE /
CREAMY FRENCH ONION DIP
10

SalatMestern
140 g, kr 71,43 pr. kg

00

PR. STK

1 1/2 L KYLLINGKRAFT
2 SS SMØR
2 SS OLJE
1 LØK
6 DL RISOTTO-RIS

SAFT FRA 1/2 SITRON
EN GOD NEVE REVET PARMESAN
2 SS SMØR
EVT. SALT

Kok opp kraften i en gryte, og reduser varmen slik at den holdes
under kokepunktet. Smelt smør og olje i en stor gryte på middels
varme. Tilsett finhakket løk og fres under stadig omrøring til den
er blank. Vend inn risen og rør til alle riskorn er blanke.
Tilsett nok av den varme kyllingkraften til at det så vidt dekker
risen. Rør godt og la kraften koke inn før du tilsetter en ny øse
med kraft. Fortsett prosessen til risen er al dente. Det tar
20-25 minutter. Tilsett sitronsaft mot slutten av koketiden.
Ta gryten av platen og rør inn revet parmesan. Tilsett evt. litt mer
kraft hvis risottoen er for tørr. Den skal være tyktflytende.
Rør inn smøret til slutt og server straks på varme tallerkener.

PAMPAS YTREFILET
Angus - Hereford, kr 279,00 pr. kg
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PANERTE POTETKAKER
1 KG POTETER
3 EGGEPLOMMER
30 G MEIERISMØR
1 SS FINHAKKET GRESSLØK
EN KLYPE SALT
NYKVERNET PEPPER

MØRBRAD CAYENNE
Grillet rødløk og vårløk
– og chimichurri

PANERING:
1 DL HVETEMEL
2 EGGEHVITER
1 SS VANN
BRØDSMULER OG
KNUSTE CORNFLAKES (50/50)

Skrell og kok potetene møre og la dem
kjøle ned. Bland eggeplommer, mykt
smør og hakket gressløk i en liten bolle.
Knus potetene, tilsett salt og nykvernet
pepper og bland godt sammen med eggeblandingen. Form til halvtykke kaker.
Vend potetkakene først i hvetemel, så i
eggehviteblandingen og tilslutt i mel- og
cornflakesblandingen. Grill på indirekte
varme i 20-25 minutter.

ENTRECÔTE GHOST
Avokado- og tomat salat
og paner te potetkaker

AVOKADO- OG TOMATSALAT
2 AVOKADO
8 CHERRYTOMATER
1/4 RØDLØK
1/4 SLANGEAGURK
2 SS FINHAKKET PERSILLE
6-8 FRISKE BASILIKUMBLADER
3 SS GOD OLIVENOLJE
1 LIME, PRESSET SAFT OG REVET SKALL
SALT OG PEPPER

CHIMICHURRI
6 FEDD HVITLØK
2 RØD CHILI
EN NEVE PERSILLE
2 DL OLIVENOLJE
4 SS EPLECIDEREDDIK
1/2 TS TØRKET OREGANO
1/4 TS HAVSALT
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Ha hakket hvitløk,
chili og persille i en bolle.
Tilsett olivenolje, eplecidereddik, oregano
og salt og bland godt sammen.
La sausen stå minst 1 time i kjøleskapet
før servering.

Kutt avokadoene i terninger, del cherrytomater
i to, finhakk rødløk og kutt slangeagurk
i terninger. Bland sammen grønnsakene og
urtene. Tilsett revet limeskall og
olivenolje og press over limesaft.
Smak til med salt og pepper.

ENTRECÔTE

GHOST - 9
Gilde, kr 249,00 pr. kg

MØRBRAD

CAYENNE - 5
Gilde, kr 199,00 pr. kg
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GLASERTE GULRØTTER
3-4 GULRØTTER
FINHAKKET PERSILLE

MAD FISH
CHIPOTLE COD

# 16
# 17

Glaser te gulrøtter og couscous-salat

GLASUR
6 SS MEIERISMØR
2 SS TETTPAKKET BRUNT SUKKER
1 APPELSIN, PRESSET SAFT OG REVET SKALL
1 TS REVET FRISK INGEFÆR

Ha alle ingrediensene til glasuren i en aluminiumsform.
Sett formen over varmekilden og ta ned lokket.
Rør sammen ingrediensene når smøret har smeltet.
Flytt formen til indirekte varme.
Vask gulrøttene og del dem i to på langs. Legg gulrøttene
i formen og vend dem i glasuren. Ta ned lokket.
Grill i ca. 10 minutter. Ta gulrøttene ut av formen og grill
dem over direkte varme for å få litt grill-farge på dem.
Legg så tilbake i formen og vend i glasuren.
Fortsett grillingen på indirekte varme til de er møre.
Legg gulrøttene på et fat, dryss over hakket
persille og server.

GRILL LAKSEN:
Pensle laksestykkene med olje, press over
litt lime og ha på salt og pepper.
Legg fiskestykket på indirekte varme,
legg på lokk og grill til fisken er ferdig.

PREMIUM LAKS

SKINN- OG BENFRI LAKSELOIN
Godehav, kr 215,90 pr. kg

69

00
PR. PK

TORSKEBURGER

Godehav, 4 burgere, 600 g, kr 115,00 pr. kg

Pimp

yo ur bu rger
HAMBURGERBRØD
MANGOSALSA
BABY LEAF
GRILLET LAKSEFILET
AVOKADOSKIVER
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COUSCOUS SALAT
1 PK COUSCOUS
VANN ELLER KYLLINGKRAFT
3 MODNE TOMATER
1/2 SLANGEAGURK
2 SJALOTTLØK
2 SS FINHAKKET PERSILLE
2 REDDIKER

Lag couscous etter anvisning på pakken med
kyllingkraft eller vann. La couscous´en kjøle
ned til romtemperatur.
Bland couscous’en med hakket tomat og agurk,
finhakket sjalottløk og persille og reddiker
skåret i tynne skiver.

3 SS GOD OLIVENOLJE
2 SS HVITVINSEDDIK
SALT OG PEPPER

Bland sammen olivenolje og hvitvinseddik,
hell det over salaten og smak til med salt og
nykvernet sort pepper.

SURSØT AGURK
1/2 AGURK
2 TS HVITVINSEDDIK
1/2 TS SUKKER

Høvle agurken i lange
bånd med en ostehøvel.
Rør sammen hvitvinseddik
og sukker. Vend agurkbåndene i blandingen.

Pimp

yo ur bu rger
HAMBURGERBRØD
CRISPI SALAT
TORSKEBURGER
CHITPOTLE MAYO
SURSØT AGURK

CHIPOTLE CHILI
MAYO
MANGOSALSA
SalatMestern
140 g, kr 71,43 pr. kg
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Oppskrift på salsaer/dipper
finner du på theburgerlab.no
15

#1

# 18

CRAZY JOE

DALLAS

Kålsalat med eple og es t ragon

Guacamole og grillet mais

FO LKET S
FAVO RIT T
fra
TheBurgerLab.no

GUACAMOLE
2 MODNE AVOKADOER
1 TOMAT
½ LITEN LØK
½ -1 RØD CHILI
FRISK KORIANDER
PRESSET LIMESAFT
SALT

GRILLET SJAMPINJONG:
Del soppen i skiver og legg i en aluminiumsform.
Drypp over litt olivenolje og dryss over litt salt og nykvernet
pepper. Grill soppen over direkte varme i ca. to minutter.
Eller stek i en stekepanne.
DIJONNAISE:
Bland 1/2 dl majones med
1 ss Dijonsennep.

Del avokadoene og ta ut steinene.
Ta ut avokadokjøttet med en skje og grovknus med en gaffel.
Finhakk tomat, løk og chili. Bland alt forsiktig sammen,
og smak til med hakket koriander, presset lime og salt.
Dekk selve overflaten av guacamolen
med plastfolie for å unngå at den blir brun i fargen.
La den stå i kjøleskapet i minst 30 minutter før servering
slik at alle smakene blander seg ordentlig.

GRILLET MAIS:
Se oppskrift på rema.no

Pimp

yo u r b u rger

Pimp

HAMBURGERBRØD
DIJONNAISE
RUCCULA
BURGER
SYLTEAGURK
2 SKIVER HVITLØKSPATÉ
GRILLET SJAMPINJONG
H
BALSAMICO ONION RELIS

yo ur bu rger
HAMBURGERBRØD
BARBECUESAUS
BURGER
CHIPOTLE CHILI MAYO
SKIVET CHEDDAR
GUACAMOLE

59

KÅLSALAT MED EPLE OG ESTRAGON

BALSAMICO
ONION RELISH
SalatMestern
140 g, kr 71,43 pr. kg

10

00
PR. PK

1 HODE SOMMERKÅL
3 SS GOD OLIVENOLJE
1 SJALOTTLØK
3 SS EPLECIDEREDDIK
1 DL EPLEJUICE
2 SS FINHAKKET FRISK ESTRAGON
SALT OG PEPPER

Snitt sommerkålen fint. Bland med olivenolje,
finhakket sjalottløk, eplecidereddik, eplejuice
og finhakket estragon i en bolle. Smak til med
salt og nykvernet pepper.
Dekk bollen med plastfolie og la den stå i
kjøleskapet i minst 30 minutter. Sjekk om du
vil ha i litt mer salt eller eddik før servering.

CHIPOTLE
CHILI MAYO

SalatMestern
140 g, kr 71,43 pr. kg

10

00
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50%

HØYRYGG

00
PR. PK

THICK & JUICY
BIG BEEF BURGER
Nordfjord
2 x 180 g, kr 163,89 pr. kg
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FRAMGANGSMÅTE PÅ GRILLEN:

Kjevle ut små pizzaer. Legg dem rett på direkte varme på
grillen til de får fine grillstriper – det tar bare sekunder.
Snu over på en tallerken el.l. og legg ønsket topping på
den ferdiggrillede siden. Legg pizzaen tilbake på grillen på
indirekte varme, ta ned lokket og grill til osten har smeltet.
Følg med, det tar bare et par minutter.

ndler mye
Sprø bunn og god pizza ha å få
r
om sterk varme. Så sørg fo
grillokket
høyest mulig varme under
før du legger på pizzaen .

PIZZADEIG
8 DL HVETEMEL
3 TS TØRRGJÆR
2 TS SALT
6 SS GOD OLIVENOLJE
5 DL LUNKENT VANN

Ha mel, gjær og salt i bakebollen til en kjøkkenmaskin med eltekrok.
Tilsett olje og halvparten av vannet og kjør på middels-lav
hastighet i ett minutt. Tilsett mer av vannet til deigen er myk og
lett. Deigen skal ikke være klissete.
Kjør kjøkkenmaksinen i 5-6 minutter på middels hastighet til du
har en smidig deig. Samle deigen til en ball og ha den i en smurt
bolle. Dekk over med plastfilm og la deigen heve til dobbel
størrelse, ca. 1 time, men gjerne mer.
Slå ned deigen på en melet arbeidsbenk slik at luften presses
ut av den. Del deigen i ønsket antall enheter.

MARINARA (TOMATSAUS)
2 BOKSER GODE TOMATER (EVT. HAKKEDE TOMATER)
2 SS GOD OLIVENOLJE
1 LØK
2 HVITLØKSFEDD
1/2 TS TØRKET OREGANO
4-5 STORE, FRISKE BASILIKUMBLADER
SALT OG PEPPER

Ha tomatene i et dørslag og sil av saften i en bolle. Behold saften.
Ha tomatene i en bolle og knus dem med fingrene eller med en
potetstapper. Varm oljen i en tung gryte. Ha i hakket løk, tilsett litt
salt og pepper, og stek på middels varme i et par minutter.
Tilsett finhakket hvitløk, rør sammen og stek videre til løken er
myk og blank. Hell tomatene over i gryten, tilsett oregano og
kok opp. Reduser varmen og la sausen småkoke i ca. 15 minutter.
Hvis sausen er for tykk, kan du tilsette noe av tomatsaften.
Rør basilikumbladene i sausen, smak til med salt og pepper,
og la den koke i et par minutter til. La sausen kjøle ned før du
har den på pizzaen.

#1 VENTEPIZZA:
HVITLØKSOLJE:
2 DL GOD OLIVENOLJE
3 HVITLØKSFEDD
½ - 1 RØD CHILI
1/2 TS NYKVERNET PEPPER

TIPS:
Sausen blir enda bedre når den har stått i noen timer, gjerne natten
over. Dekk over bollen med plastfilm, og ha den i kjøleskapet.

Finhakk hvitløk og chili og bland
det med olivenolje og nykvernet
pepper.

HVIT PIZZASAUS

Pensle pizzaleivene med hvitløksolje på begge sider før de legges
på grillen. Følg ellers framgangsmåte for grilling av pizza.
Pensle en siste gang rett før servering.

1 BEGER CRÈME FRAÎCHE
1 HVITLØKSFEDD
1 SS REVET PARMESAN
SALT OG PEPPER

#2 BLUE CHEESE OG BACON:

#4 CAPRIZZA:

HVIT PIZZASAUS
SPRØSTEKT BACON
SMULDRET BLÅMUGGOST
BALSAMICO ONION RELISH

TOMATER I SKIVER
MOZZARELLA I SKIVER
FRISKE BASILIKUMBLADER
GOD OLIVENOLJE
SALT OG PEPPER

#3 PIZZA ROMA:
HVIT PIZZASAUS
MOZZARELLA I TYNNE SKIVER
KOKT POTET I TYNNE SKIVER
FRISK ROSMARIN
GOD OLIVENOLJE
SALT OG PEPPER
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Bland sammen crème fraîche, finhakket hvitløk og parmesan
i en liten bolle. Smak til med salt og nykvernet pepper.
Det er nok å bruke et tynt lag saus på pizzaen.

#5 PIZZA SERRANO:
TOMATSAUS / MARINARA
REVET OST
SERRANOSKINKE
RUCCULA
RISTEDE PINJEKJERNER
PARMESAN

15

Topping legges på umiddelbart etter
at pizzaen er grillet på begge sider.

Grill pizzaen ferdig med tomatsaus og revet ost.
Legg på de øvrige ingrediensene umiddelbart
etter at pizzaen er ferdig grillet.

BALSAMICO
ONION RELISH
SalatMestern
140 g, kr 71,43 pr. kg

10

00
PR. PK

10

00
PR. PK

00

RØMMEDRESSING
SalatMestern
150 g, kr 100,00 pr. kg

PIZZASAUS

SalatMestern
200 g, kr 50,00 pr. kg

19

PR. PK

SPARERIBS

KIKERTSALAT MED NØTTER
OG RUCCULA
2 BOKSER KIKERTER
2-3 SS HASSELNØTTER
1 RØDLØK
2 TOMATER
1/2 AGURK
1 GRANATEPLE

Saftige, søte ribs trenger kun oppvarming
og er noe av det enkleste du kan grille.
Server med en god salat – og gjerne
med en asiatisk barbecuesaus!

3 SS VALNØTTOLJE
ELLER GOD OLIVENOLJE
1 TS DIJONSENNEP
2 SS RØDVINSEDDIK

BBQ SPARERIBS
Nordfjord, kr 122,70 pr. kg

1 POSE RUCCULA (30 G)
2 SS HAKKET BLADPERSILLE
SALT OG PEPPER

Skyll kikertene i kaldt vann og la renne av seg i et
dørslag. Rist nøttene i en tørr panne. Kutt rødløk,
tomater og agurk i små terninger. Rens granateplet.
Rens granateplet ved å skjære det i to og banke
på skallet med baksiden av en kniv slik at granateplekjernene faller ut.
Lag dressing ved å blande sammen olje, sennep og
rødvinseddik. Bland kikerter, nøtter, grønnsaker og
granateplekjerner og vend inn dressingen.
Like før servering, vend inn ruccula og hakket persille.
Smak til med salt og grovkvernet pepper.

GLAZED PORK BELLY
Gilde, kr 179,00 pr. kg

POTETSALAT MED SOLTØRKET
TOMAT, SELLERI OG REDDIKER:
Se oppskrift på rema.no

30

XL SPARERIBS

00

PR. PK

CAJUN STYLE
Gilde, kr 219,00 pr. kg

FO R
AS IAT ISK
V RI:

Se oppskrift på
asiatisk barbecuesaus
på rema.no

BØNNESALAT
SalatMestern
330 g, kr 90,91 pr. kg
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BABY BACK RIBS
Nordfjord, kr 159,00 pr. kg
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Stangekylling™ er alet opp av lokale
produsenter i Vestfold, og får kun naturlig
fôr basert på hvete, havre, raps og mais.
Kyllingene bruker tid på å vokse seg
store, og det er også dette som
gjør dem så smakfulle.
KYLLINGBRYST
NATURELL
Stange
kr 259,00 pr. kg

CAJUN-THAI VINGER
1 PK STANGE KYLLINGVINGER
SWEET CHILI SAUCE
CAJUN KRYDDERBLANDING:
1 1/2 TS SALT
1 TS MALT PAPRIKA
1 TS LØKPULVER
1 TS HVITLØKPULVER
1 TS CHILIPULVER
1 TS KAJENNEPEPPER
1 TS MALT SORT PEPPER
1/2 TS MALT HVIT PEPPER
1/2 TS TØRKET TIMIAN
1/4 TS TØRKET OREGANO

Bland alle krydder-ingrediensene i en liten bolle.
Dekk vingene med et tynt lag krydderblanding.
Ha kyllingvingene i en aluminiumsform.
Grill vingene på indirekte varme i 10 minutter.
Vend og ha på sweet chili sauce.
Ta vingene ut av formen med en grillklype og
legg dem på direkte varme. Grill til de har fått
mer farge og er bittelitt småsvidde (dette går
fort, så vær forsiktig). Legg vingene tilbake i
formen og grill videre til de er gjennomstekte.

KYLLINGBRYST
BBQ-KRYDRET

DIP: URTEMAJONES OG
CREAMY FRENCH ONION

Server kyllingvingene med sweet chili sauce,
URTEMAJONES og CREAMY FRENCH ONION.

52

SWEET & SOUR
GRILLET KYLLINGBRYST
2 STANGE KYLLINGBRYST NATURELL
1 ANANAS
BASMATIRIS
1 TOMAT
1 VÅRLØK
FRISK PERSILLE
FERDIG SAUS:
JALAPENO CHILI SALSA

MARINADE:
4 HVITLØKSFEDD
2 RØDE CHILI
1 DL SOLSIKKEOLJE
3 DL ANANASJUICE
3 SS BRUNT SUKKER
5 SS SOYASAUS
1 TS NYKVERNET PEPPER
SALT

22

Ta kyllingen ut av marinaden og tørk med kjøkkenpapir.
Legg kyllingbrystene på indirekte varme på grillen og dryss på litt salt.
Ta ned lokket og grill i ca. 10 minutter. Flytt dem over på direkte varme.
Snu dem og la dem få fin farge på begge sider før de flyttes tilbake til
indirekte varme. Ta ned lokket og grill videre til kyllingbrystene er ferdige.
Legg kyllingbrystene på et fat og la dem hviler i 5-6 minutter.
Skjær kyllingbrystene i skiver og server med grillet ananas og kokt ris med
hakket tomat, vårløk og persille. Server med JALAPENO CHILI SALSA.

PR. PK

Stange
400 g, kr 132,25 pr. kg

10
JALAPEÑO CHILI SALSA
SalatMestern
140 g, kr 71,43 pr. kg

90

KYLLINGVINGER
NATURELL

Marinaden med chili, hvitløk,
ananas og soyasaus tilfører det
milde kyllingkjøttet sursøte,
asiatiske smaker.

Bland knuste hvitløksfedd, finhakket chili, olje, ananasjuice, sukker,
soyasaus og pepper i en bolle. Bland godt sammen.
Legg kyllingbrystene i marinaden. Dekk bollen med plastfolie og la
den stå i kjøleskapet natten over eller i minst 4 timer.

Stange
kr 269,00pr. kg

10

00

PR. STK

00

PR. STK

URTEMAJONES /
CREAMY FRENCH ONION DIP
SalatMestern
140 g, kr 71,43 pr. kg
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KYLLINGLÅR
MOJO CRIOLLO

Kylling på cubansk vis!
Hemmeligheten bak den magiske
marinaden er sitrus og hvitløk
i rikelige mengder.

BEER CAN CHICKEN
En morsom og spektakulær
måte å helgrille kylling på.
Men det aller beste er smaken!

RUSTIKK POTETSTAPPE:
Se oppskrift på rema.no

TOMATSALAT

10

20 CHERRYTOMATER
1 SJALOTTLØK
50 G FETAOST
2 SS HAKKET PERSILLE
10–12 FRISKE BASILIKUMBLAD

00

PR. STK

Del cherrytomatene i to. Bland dem med finhakket sjalottløk,
smuldret fetaost, hakket persille og basilikumblader i en bolle.
Tilsett olivenolje og balsamicoeddik og smak til med
salt og nykvernet pepper.

KYLLINGLÅR MOJO CRIOLLO
4 STANGE KYLLINGLÅR NATURELL
1 SQUASH
2 APPELSINER
2 LIME
BASMATIRIS
FRISK KORIANDER
FERDIG SAUS: MANGOSALSA

BEER CAN CHICKEN
STANGE-RUB:
3 SS SALT
3 SS SUKKER
2 SS KVERNET SORT PEPPER
2 SS MALT PAPRIKA
1 SS HVITLØKSPULVER
1 SS LØKPULVER
1 SS MALT INGEFÆR
1 SS CHILIPULVER
1 TS KAJENNEPEPPER

MARINADE:
6 HVITLØKSFEDD
1/2 DL OLIVENOLJE
1/2 TS SALT
1/2 TS KVERNET SVART PEPPER
1/2 TS TØRKET OREGANO
1/2 TS MALT SPISSKUMMEN
3 LIME
1 APPELSIN

Bland sammen presset hvitløk, olje, salt, pepper, oregano og
spisskummen, samt revet skall og saft fra lime og appelsin i en bolle.
Legg kyllinglårene i marinaden. Dekk bollen med plastfolie og la den STANGE KYLLINGLÅR
stå i kjøleskapet natten over eller i minst 1 time.
BBQ-KRYDRET
Ta kyllingen ut av marinaden og tørk med kjøkkenpapir.
Stange
kr 119,00 pr. kg
Legg kyllinglårene på indirekte varme på grillen. Ta ned lokket.
Grill i 10-12 minutter og flytt dem over på direkte varme.
Snu og la dem få fin farge på begge sider før de flyttes tilbake
til indirekte varme. Ta ned lokket og grill videre til kyllinglårene er ferdige.
Legg dem på et fat og la dem hvile i 5-6 minutter.
Grill appelsiner i skiver, lime delt i to og squash i tykke skiver på langs.
Server kyllinglårene med grillet sitrus, basmatiris med hakket koriander
og mangosalsa.

3 SS GOD OLIVENOLJE
2 SS BALSAMICOEDDIK
SALT OG PEPPER

STANGE KYLLINGLÅR
NATURELL
Solvinge
kr 109,00 pr. kg

1 HEL RÅ STANGE-KYLLING
1 HALVLITERS BOKS ØL
1/2 LØK, DELT I TO
3 HVITLØKSFEDD
4-5 SS RUB

Gni inn kyllingen med krydderblandingen – både utenpå og inni.
Åpne ølboksen og drikk halvparten av ølet. Bruk en skarp kniv og en saks til
å fjerne toppen av boksen, ca. 5 cm fra toppen. (En uåpnet boks kan eksplodere!)
Ha løk, hele hvitløksfedd og krydderblanding oppi resten av ølet i ølboksen.
Hold kyllingen med åpningen ned og tre den over toppen av ølboksen slik at
den setter seg godt oppå boksen. Dra beina på kyllingen fremover slik at
kyllingen sitter på boksen uten å velte. Sett kyllingen (på boksen) på indirekte
varme på grillen. Ta ned lokket og grill kyllingen i 70-90 minutter.
Sjekk at kyllingen er ferdig ved å se om beinet er begynt å bli bevegelig.
Eller stikk et hull i låret på kyllingen og se om saften som renner ut er klar.
La kyllingen hvile i 6-8 minutter før den skjæres opp.
OBS: Vær forsiktig når du drar kyllingen av boksen.
Boksen og ”kraften” er skikkelig varm! Bruk grillhansker!

STANGE
HEL LANDKYLLING
Stange
kr 89,00pr. kg
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SOMMERLIGE
MIDDAGSSALATER
Deilige, smaksrike middagssalater passer perfekt når du skal servere
mat til mange i uformelle sammenkomster. De egner seg også godt
som tilbehør til grillmat – og som piknikretter.

TEXMEX RANCH SALAD
1 KYLLINGBRYST KRYDRET
MED TACOKRYDDER ELLER
FERDIGGRILLET LÅRFILET MEXICAN SPICE
1 POSE GRILLSALAT
1 BOKS MAISKORN
2 SS HAKKET JALAPEÑO
(JALAPEÑO I SKIVER PÅ GLASS)
RØD CHILI
2 TOMATER SKÅRET I SKIVER
30 G FETA-OST, SMULDRET
PRESSET SAFT FRA 1 LIME
NOEN STILKER FRISK KORIANDER

Krydre kyllingbrystet med et tynt lag tacokrydder og stek
eller grill det – eller bruk ferdiggrillet lårfilet Mexican Spice.
Skjær i skiver. Dander på fat sammen med grillsalat, mais,
hakket eller skivet jalapeño og rød chili, skivet tomat og
smuldret fetaost. Press over litt limesaft og topp med
hakket koriander.
Server med tortilla chips og Ranch dressing.

ASIAN STEAK SALAD
200 G STORFE YTREFILET
SALT OG PEPPER
1 HODE HJERTESALAT
1 POSE BABYSPINAT
1/2 SLANGEAGURK
2 VÅRLØK
1/2 RØDLØK
1 GULROT
2 CM FERSK INGEFÆR
NOEN STILKER FRISK KORIANDER
1 SS SESAMFRØ
DRESSING:
1/2 - 1 RØD CHILI
4 SS SOYASAUS
4 SS LIMESAFT
3 SS BRUNT SUKKER
1 SS THAI FISH SAUCE

Dressing: Finhakk chili og
bland sammen alle ingredienser
til dressingen. La stå i minst 30 minutter.
Ha salt og pepper på ytrefileten og grill den.
Riv hjertesalaten, kutt agurk i skiver, vårløk i tynne ringer
og rødløk i strimler. Høvle gulrot og riv ingefær.
Bland forsiktig ingrediensene i en bolle sammen med
hakket koriander og sesamfrø. Skjær biffen i tynne skiver
og legg over salaten. Hell dressingen over kjøttet og server.

TORTILLA CHIPS
RANCH DRESSING:
1 DL CRÈME FRAÎCHE
1 SS URTEMAJONES
1 TS PRESSET LIMESAFT
1 TS FINHAKKET GRESSLØK

GREEN GODDESS
URTEDRESSING
SalatMestern
140 g, kr 71,43 pr. kg

COBB SALAD

59

00
PR. PK

FERDIGGRILLET LÅRFILET
MEXICAN SPICE
26

Solvinge
400 g, kr 147,50 pr. kg

1 GRILLET KYLLINGFILET
3 SKIVER SPRØSTEKT BACON
1 AVOKADO
2 HARDKOKTE EGG
2 TOMATER
80 G BLÅMUGGOST
1 HJERTESALAT
1/4 ISSALAT
1 SS FINHAKKET GRESSLØK
EN GOD HÅNDFULL ALFALFA SPIRER
SALT OG PEPPER

59

DRESSING: GREEN GODDESS URTEDRESSING

Skjær ferdiggrillet kyllingfilet i skiver.
Sprøstek bacon og kutt i biter.
Del avokado i to, ta ut fruktkjøttet med
en skje og skjær halvdelene i skiver.
Del hardkokte egg i båter, tomater i skiver
og blåmuggost i passe stykker. Riv salaten.
Dander salaten på et fat og dryss over litt salt og
nykvernet pepper. Server med Green Goddess dressing.

90
PR. PK

CRAIG’S MAGIC DUST
CHICKEN BREAST
Solvinge
380 g, kr 157,63 pr. kg
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3 DL KREMFLØTE
1 SS MELIS
1 TS VANILJESUKKER
1 PK BROWNIES ELLER
1 PK FERDIG KAKEBUNN
SAFT ELLER MELK
FRISKE BÆR ETTER EGET VALG
MYNTE

Pisk kremfløte med melis og vaniljesukker.
Del opp brownies i mindre biter eller skjær
ut et stykke av kakebunnen som passer i
glasset. Legg kake i bunnen av glasset og
dynk med litt saft eller melk. Legg bær,
krem og kake lagvis oppover i glasset.
Kan oppbevares noen timer i kjøleskap.
Pynt med mynte før servering.

AGUA FRESCA
1 VANNMELON
8-10 DL VANN
3-5 SS SUKKER
2 LIME
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Framgangsmåten er den sa

Kutt vannmelonen i skiver eller båter,
fjern skallet og del opp i biter.
Kjør fruktkjøttet i en blender og sil det over
i en mugge. Tilsett vann, bland godt og smak
til med sukker og limesaft.
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Vannmelon kan erstattes av jordbær,
mango eller andre melontyper og bærtyper.
Pynt gjerne mugger og glass med appelsinskiver,
sitron- og limeskiver, bær og mynteblader.
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på grillen

Når du legger grønnsaker som løk, paprika, squash
og aubergine på grillen, er det som om de gjennomgår
en forvandling. Det bitre og skarpe slipper taket, og
blir erstattet av sødmefulle, dype smaker.
Grønnsaker kan grilles på både direkte og indirekte
varme. Tynne grønnsaker som asparges skal ha kort
tid på grillen, mens større grønnsaker trenger mer tid.
Grillede grønnsaker smaker fantastisk til all grillmat.
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Med dressing
i egen pose
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SOMMERSALAT

GRILL MIX

FRISÈESALAT,
LOLLO ROSSO, RUCCULA
Bama, 300 g

ISBERG, KINAKÅL, FRISÉE,
RADICCHIO, RØDKÅL OG PURRE
Bama, 225 g

COLESLAW
KLASSISK

25

00

10

00

PR. PK

Bama, 300 g

Rett på
grillen !

30

GRILLGRØNNSAKER
MED FRISK TIMIAN, I ALU. FORM
Bama, 300 g, kr 130,00 pr. kg

15

HUMMUS
COLESLAW
HAMBURGERSALAT
SalatMestern
250 g, kr 60,00 pr. kg

39
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00
PR. PK

MARINERTE MANDELPOTETER
URTER / BARBECUE
Bama, 350 g, kr 77,14 pr. kg

25

00

PR. PK

AMERIKANSK POTETSALAT
SalatMestern
500 g, kr 50,00 pr. kg

00

PR. PK

00
PR. PK

BØNNESALAT
BULGURSALAT
SalatMestern
330 g, kr 90,91 pr. kg

PR. PK

CÆSAR DRESSING /
GREEN GODDESS URTEDRESSING
SalatMestern
140 g, kr 71,43 pr. kg
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Noe av det fine med sommeren, er at du kan senke skuldrene,
slappe av – og vite at middagen blir bra, likevel. For noen av
sommerens beste smaker trenger ingen planlegging eller avansert
tilberedning. Deilige, søte ribs, rå pølser og den hotte kolleksjonen
fra Chili Klaus vil gi mer av den gode sommerfølelsen – uansett!

159

00

Gilde, 3 pølser, 225 g,
kr 173,33 pr. kg

BABY BACK RIBS

Nordfjord, kr 159,00 pr. kg

219

59

00

PR. KG

00
PR. PK

CHILIDOG, 3 x 2 pølser

3 STYRKEGRADER
Gilde, 420 g, kr 140,48 pr. kg

XL SPARERIBS CAJUN STYLE
Gilde, kr 219,00 pr. kg

122

90

PR. KG

VINGEMIX

BBQ SPARERIBS

HABANERO - 9
Prior, 550 g, kr 72,55 pr. kg

Nordfjord, kr 122,90 pr. kg

179

39

90
PR. PK
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GRILLSPYD AV STORFE
Nordfjord, kr 299,00 pr. kg

90
PR. PK

CHILIDOG

KYLLING OG KALKUN
MILD HABANERO - 3
Prior, 480 g, 8 pølser,
kr 72,71 pr. kg
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Gilde, kr 179,00 pr. kg

PR. PK

HELT RÅ
SALSICCIA / BRATWURST

PR. KG

GLAZED PORK BELLY

00

CHILIDOG

00
PR. PK

HABANERO - 5
Gilde, 210 g, kr 138,10 pr. kg

