
recept & tips från santa maria.

 be the 
 BBQ 
 HERO

the life of 
the BBQ HERO.
Du har omsorgsfullt förberett råvarorna. Grillen är tänd. 
Allt är på plats – såserna, kryddorna och tillbehören. 
Gästerna börjar också samlas. ”Är ni hungriga?” ”Jodå, 
det är hemgjorda hamburgare.” ”Nejdå, whiskeyglase-
rade kamben är inte svårt alls.”

Förväntan i luften. Men du har vad som krävs. Du har 
de rätta verktygen och du kommer att briljera. Låt 
kvällens föreställning börja. En föreställning där du blir 
den stora hjälten. The BBQ HERO.

För mer inspiration gå in på www.santamaria.se

det har aldrig varit 
enklare att marinera

be the BBQ HERO

Öppna påsen, i med maten, låt ligga, plocka ut och släng på grillen. 
Klart! Våra nya Open-and-Shut Marinade-påsar gör livet både godare 

och enklare för alla BBQ-hjältar därute.

MARINERA DIREKT 

I PÅSEN

Hundratals recept. Alltid i din ficka.
Med vår app Santa Maria Scan & Cook har du alltid hundratals 

recept tillgängliga. Ladda ner den till Android eller iPhone!

 A
N

D
R

O
ID

IP
H

O
N

E

2012

SE_438x210_BBQ2012_Omslag.indd   1 2011-12-14   11.44



4 PORTIONER 

hamburgare på 
grillad ciabatta med tzatziki

500 g nöt- eller lammfärs
3 salladslökar, fi nt strimlade
1/2 tsk salt
1/2 tsk Santa Maria Svartpeppar, malen
1 1/2 msk Santa Maria BBQ Grilloil Garlic 
1 ägg
1/2 paket fetaost (ca 75 g), smulad

1/2 dl Santa Maria BBQ Grilloil Garlic, 
till pensling av burgarna

1 ciabattabröd, delat i 8 bitar, halverade
1/2 dl Santa Maria BBQ Grilloil Garlic 
till pensling

TZATZIKIDRESSING:    
4 dl matlagningsyoghurt 
1 påse Santa Maria BBQ Sauce Mix Tzatziki  
1/2 paket fetaost (ca 75 g), smulad
1/2 gurka, riven, urkramad på vätska

1/2 gurka, skivad på längden, 
och färsk mynta till garnering

Blanda alla ingredienser till tzatzikidressingen, 
låt stå i kylskåp. 

Förbered bröden genom att pensla lit e BBQ  
Grilloil Garlic på varje snittyta. Blanda samman 
alla ingredienser till färsen och forma 8 burgare. 
Pensla bur garna med BBQ Grilloil G arlic och  
grilla ett par minut er på v arje sida tills de är 
genomstekta.

Grilla bröden hastigt på bägge sidor. Lägg sedan 
rikligt med tzatzikidressing på varje underdel. 

Lägg på gurkskiv or och t oppa med bur garna, 
lite färsk mynta och ovandelen av brödet. Servera 
genast.
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chipotlefläskfilé 
med parmesansmör 
& grillad sötpotatispuré
4 PORTIONER 

800 g fl äskfi lé, putsad
1 påse Santa Maria BBQ 
Marinade Chipotle

PARMESANSMÖR:
1 dl parmesanost, fi nriven
50 g smör, rumsvarmt  

GRILLAD SÖTPOTATISPURÉ:
4–5 sötpotatisar, skalade och skivade
2 msk olivolja 
½ dl örter, t ex gräslök och persilja,
fi nhackade
salt efter smak

Lägg den putsade fl äskfi lén hel i marinadpåsen och låt 
marinera i mins t en timme . Gör under tiden parme-
sansmöret. Blanda parmesanost och smör, vispa fl uf-
fi gt med hjälp av en elvisp. Klicka upp på smörpapper 
och rulla till en korv. Förvara smöret i kylen. Skala och 
skiva sötpotatis. Pensla skiv orna med olja och grilla  
dem ihop med fl äskfi lén på medelstark värme. Köttet 
är klart när det är ca 70°C och har klar köttsaft. Sötpo-
tatisen är klar när den är mjuk och fått fi na grillränder. 
Mosa den tillsammans med ört er och salt. Skiv a upp 
köttet och servera med skivor av parmesansmör, söt-
potatispurén samt en grönsallad.
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karibisk grilltallrik med 
kyckling & grillat fruktspett

600 g urbenade kycklinglårfi léer, 
delade på mitten
1 påse Santa Maria BBQ Rub Caribbean Style
8–10 grillspett, blötlagda
2 lime, i klyftor 

1 mango, stora tärningar
1 papaya, stora tärningar
2 avokado, stora tärningar
1/2 ananas, stora tärningar
1/2 dl Santa Maria BBQ Glaze Sweet Pineapple
8 grillspett, blötlagda

MANGOSÅS:
Santa Maria BBQ Sauce Mix Chili & Mango
3 dl gräddfi l

Rubba (gnid in) kycklingen runt om med BBQ 
Rub Caribbean Style. Trä grillspett genom 
köttet, sätt en limeklyfta öv erst. Grilla k yck-
lingen några minuter på varje sida tills kött-
saften är klar och ytan fi n. 

Trä upp frukttärningarna på grillspetten. 
Frukterna ska inte vara för mogna utan något 
fasta. Pensla med BBQ Glaze Sweet Pineapple 
och grilla ganska hastigt runt om, frukten ska 
få lite fi na ränder men inte bli helt mjuk.

Blanda till såsen enligt instruktionerna på för-
packningen.

Servera kyckling, fruktspett och sås tillsam-
mans med klyftpotatis, sallad och lit e grovt 
hackade rostade jordnötter. 

4 PORTIONER 
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 beer can chicken med 
blue cheese & valnötssallad

4 PORTIONER 

1 hel färsk kyckling, ca 1,4 kg
1–2 påsar Santa Maria BBQ 
Rub Allround
1 burk lättöl, 33 cl
1 dl Santa Maria American BBQ 
Sauce Tangy Fruit

BLUE CHEESE & VALNÖTSSALLAD:
1 salladshuvud, Roman eller 
Cosmopolitan
2 selleristjälkar
2 salladslökar
150 g blåmögelost
1 dl valnötter, grovhackade  

DRESSING:
½ msk vitvinsvinäger
1 msk olivolja
salt och peppar

Krydda kycklingen med BBQ Rub Allround både inuti och 
utan på. Ställ åt sidan.

Tänd grillen med briketter för indirekt värme. När glöden 
är bra, öppna ölburken och häll ur lite av ölen. Trä kyck-
lingen öv er ölburk en så den ”sitt er” öv er burk en. Ställ 
den i en ugnsfast form och placera på gallret vid sidan om 
glöden, lägg över locket på grillen. Grilltemperaturen skall 
vara ca 200°C. Pensla kycklingen med American BBQ Sauce 
Tangy Fruit när ca 10 minut er återstår av grilltiden. Kyck-
lingen är färdig efter ca 1 timma när köttsaft en är klar och 
kycklingens innertemperatur uppnår 82°C. Ta bort ölburken 
och skär upp kycklingen i mindre bitar innan servering.

Bryt salladen i grova bitar, strimla selleri och salladslök och 
lägg i en skål. Blanda ihop ingredienserna till dressingen 
och ringla över salladen, smula öv er blåmögelost och val-
nötter precis innan servering.
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lammrostbiff med 
matig sallad & chilismör 

3–4 lammrostbiffar (ca 1 kg)
1 påse Santa Maria BBQ Rub Herbs 

SALLAD:
2 dl matvete
1 grön paprika
1 röd paprika
1 rödlök
1 vitlök, i klyftor
1 squash
1 citron, saften av
3 msk olivolja
1 knippe persilja, hackad
1 dl valnötter, grovhackade
150 g fetaost 
Santa Maria BBQ Spices Chili
Grillspett

CHILISMÖR:
1/2 citron, saften av
100 g smör
Santa Maria BBQ Spices Chili

Rubba (gnid in) lammrostbiffarna med BBQ Rub Herbs 
och s täll åt sidan. K oka matvetet enligt an visning på  
förpackningen och skär under tiden grönsakerna i grova 
bitar. Sätt vitlöksklyft orna på grillspett så att de int e 
faller genom gallret när du skall grilla dem. 

Blanda rums varmt smör med citr onsaften och rikligt  
med BBQ Spices Chili.

Grilla lamm, grönsaker och vitlöksspett samtidigt under 
lock. Grönsakerna och vitlöken grillas över glöden, och 
lammet vid sidan om, ca 4–5 minuter per sida. 

Lägg köttet att vila ca 10 min. Skär under tiden grönsa-
kerna i mindre bitar och ta bort vitlöksklyftorna från 
spetten. Blanda med matv etet. Tillsätt citronsaft, oliv-
olja, persilja, valnötter och smulad fetaost. Krydda med 
BBQ Spices Chili. 

Skär upp lammet i skiv or och serv era med sallad och  
chilismör. Salladen kan även serveras kall eller ljummen. 

4 PORTIONER 

TIPS!
Lyft av lammet 
från grillen då 

innertemperaturen 
nått 59°C. Då blir 
köttet rosa och 

som allra 
godast!
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chilikarré med örtbakad 
nypotatis & grillade primörer
600–800 g fl äskkarré i skivor
1 dl Santa Maria BBQ Glaze
Red Hot Chili 
1 påse Santa Maria BBQ Rub Chili

1 kg färskpotatis
1/2 purjolök
1 knippe dill, hackad
1 knippe persilja, fi nhackad
Santa Maria BBQ Spices Allround
50 g smör

PRIMÖRER:
8 vårlökar
8 morötter, delade på längden
8 sparrisar

Rubba (gnid in) karréskivorna med BBQ Rub Chili och  
ställ åt sidan. 

Skölj purjolök och potatis noggrant. Skär sedan potatis 
och purjolök i tunna skivor, ca 3–4 mm. Lägg skivorna i 
en ugnsfast form och blanda i hackad dill. Krydda rikligt 
med BBQ Spices Allround. Fördela smöret jämnt över. 
Täck f ormen helt med f olie. T illaga i ugn ca 45–50 
minuter på 225°C.

Grilla karrén samtidigt som grönsakerna på medelstark 
direkt värme ca 3–4 min per sida, eller tills de fått fi  n 
färg. Pensla med BBQ Glaze Red Hot Chili ett par gång-
er mot slutet av tillagningen. 

Garnera potatisen med fi nhackad persilja och BBQ Spices 
Allround. Servera!

4 PORTIONER 
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whiskeyglaserade kamben
4 PORTIONER 

1 kg kamben
Santa Maria BBQ Spices Allround
1/2 dl Santa Maria American 
BBQ Sauce Kentucky Whiskey

Krydda kambenen med BBQ Spic es Allround och för-
stek dem långsamt i ugn, ca 2 timmar på 100°C. Glaza 
kambenen rikligt med American BBQ Sauce Kentucky 
Whiskey. Lägg på grillen tills köttet fått fi n yta på båda 
sidor. 

Kambenen kan också tillagas färdiga i ugn. Efter 2 tim-
mar på 100°C skruv ar du upp t emperaturen till 285°C  
och sätt er ugnen på grill. Glaza med American BBQ  
Sauce Kentucky Whiskey, vänd och grilla vidare tills de 
fått fi n färg.

TIPS!
Ta bort den tunna 
hinnan som fi nns 

på insidan kambenen 
innan tillagning. Bra 

grepp får du med 
en bit hushålls-

papper.
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grillad vegetarisk pizza
4 PORTIONER 

PIZZADEG:
6 dl vetemjöl
1/4 pkt jäst
2 msk olivolja
2 1/2 dl vatten

TOMATSÅS:
1 påse Santa Maria BBQ Rub Herbs 
1 dl tomatpuré
2 msk olivolja
1/2 dl vatten  

FYLLNING:
300 g ost, riven
4 färska champinjoner
1 grön paprika
1 rödlök
12 svarta oliver
1/2 dl pinjenötter
1 dl Santa Maria BBQ Grilloil Allround
 
Ruccola till garnering

Smula jästen i ljummet vatten i en bunke, tillsätt salt, olja 
och mjöl. Kör i matberedare eller knåda för hand i ca 10 
minuter tills degen är smidig. Forma till fyra bollar och låt 
dem ligga svalt och dragfritt under duk tills det är dags  
att kavla ut. Degen k an förberedas fl era timmar innan  
tillagning. 

Skär grönsakerna och svampen i grova bitar som inte 
faller genom gallr et. Blanda dem med BBQ Grilloil 
Allround i en påse eller bunke och ställ åt sidan.

Blanda tomatpuré, olivolja, vatten och BBQ Rub Herbs  
till en tomatsås.

Kavla ut degen till fyra pizzor. Lägg dem direkt på grillen 
på medelstark värme. Lägg öv er locket och grilla i 2– 3 
minuter tills undersidan fått fär g. Grilla grönsak erna 
samtidigt. 

Platta till pizzorna om de har rest sig och vänd på dem.  
Bred på tomatsås och fördela osten, oliverna, pinjenöt-
terna och grönsak erna över pizzan. Grädda under lock  
ytterligare ca 4 minut er eller tills os ten smält. G arnera 
med ruccola och servera genast.

TIPS!
Man tager vad 

man haver. Variera 
fyllningen med hjälp 

av de råvaror du 
har i kylskåpet.
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Grilloil. Penslas på före och under grillningen och ger en förhöjd grillsmak. 
Passar till precis allt som hamnar på din grill.

Spices. Kvarnför pack ning. 
Färskmalet varje gång du 
använder dem. Enkelt och 
praktiskt.

tools for the BBQ HERO
- när, var och hur?

Marinade. Lägg maten i en plastpåse och tillsätt valfri marinad eller gör det ännu smidigare för dig själv med 
våra nya Open-and-Shut Marinade-påsar. Låt stå i kylen ca 1 timme innan du grillar. Enklare blir det knappast. 

Rub. Det här är en torr marinad som ger mycket smak 
och fi n färg på kött, fi sk, skal djur och fågel. Gnid in den 
strax före grillningen och njut av resultatet.

Sauce Mix. En färdig kryddmix till gräddfi l, 
crème fraiche, matyoghurt eller smör. Du får 
en smaskig kall sås eller ett spännande krydd-
smör. Du gör det på nolltid. 

American BBQ Sauce. Smakerna har vi hämtat från 
USA. Fungerar både som tillbehör eller att pensla på 
under grillningen. 

tips for the BBQ HERO
En BBQ-hjälte måste kunna lite av allt. Imponera med nya grilltekniker. Bjuda 
på bra tips vid grillen. Vara väl förberedd så att du har tid att umgås med 
gästerna. Få maten att smaka lite bättre och lite mer spännande än vanligt. 
Här får du några enkla tips som hjälper dig i hjälteuppdraget:

Direkt eller indirekt grillning? 
Vid indirekt grillning fungerar grillen som 
en ugn med lock över. Köttet ligger inte 
direkt över glödbädden. Indirekt grillning 
passar stora stekar och kotlettrader. 
Vid direkt grillning ligger köttet över glöd-
bädden och grillas under kortare tid vilket 
passar köttskivor. Större bitar placeras 
högre upp från glöden än tunnare bitar. 
Grillningen går inte snabbare bara för att 
du placerar köttet närmare glöden. Istäl-
let blir bara köttet bränt på ytan och rått i 
mitten.

Rengör grillgallret.
Grillgallret måste vara ordentligt varmt och 
rent innan det används. Börja med att läg-
ga gallret över glöden i cirka 5 minuter 
innan du rengör det med stålborste. Vänta 
sedan ytterligare 5 minuter innan du läg-
ger på köttet. 

Rätt glöd.
Räkna med minst 20 minuter innan glöd-
bädden är lagom het. Kolens yta ska vara 
täckt av grå aska. När du inte kan hålla 
kvar handen över glöden i mer än några 
sekunder är det dags att grilla. Låt gallret 
ligga på medan du väntar på rätt glöd.

Köttet ska vara rumstempererat.
Allt kött som ska grillas blir bäst om det är 
rumstempererat. Ta ut det ur kylskåpet ca 
20–30 min innan det ska läggas på gril-
len. 

Använd rätt grillverktyg.
Använd grilltång när du vänder maten. Med 
gaffel är det lätt att sticka hål på köttet så 
att köttsaften rinner ut och köttet blir 
torrt. Med grilltång kan du lätt känna om 
köttet är färdigt. Ett rått kött ger nästan 
inget motstånd, ett mediumtillagat kött 
ger litet motstånd och ett genomgrillat 
kött ger mest motstånd. 

Kväv inte glöden.
Lägg inte på för mycket mat samtidigt på 
grillen, då fi nns risk att glöden slocknar.

Låt köttet vila.
När du tagit av köttet från grillen, låt vila ett 
par minuter innan servering. Då har köttet 
tid att suga in en del av köttsafterna. 

Saftigare kött. 
Skär små snitt runt kotletter, fl intastekar och 
karré så att de håller formen på grillen. För 
att köttet ska hållas saftigt skär du bort 
överskottsfettet först efter grillningen.

Ha koll på kycklingen.
Kyckling är mycket gott att grilla, men var 
alltid observant så den är färdiggrillad. 
Kött saften ska vara klar och inte rosa-
färgad. 

Feta fiskar på grillen.
När du grillar fi sk, är det en fördel om du 
väljer lite fetare och/eller fastare fi skar 
som t ex lax, makrill, marulk och tonfi sk. 
Grilla helst med skinnsidan nedåt.

Grilltemperaturer.
Använd en köttermometer för att kontrol-
lera innertemperaturen i större fi sk eller 
köttstycken. Vid 55°C är köttet rött, vid 
70°C genomstekt. Vid ca 59°C är köttet 
rosa. Fisk är färdigt vid ca 50°–55°C. 
Det är värmen, det vill säga avståndet till 
glöden, och din egen smak som bestäm-
mer grilltiden. Nöt- och lammkött kan 
vara rött, men kyckling och fl äskkött ska 
alltid vara genomstekt.

American BBQ Sauce.American BBQ Sauce.American BBQ Sauce.

Nyhet! 
Squeezeflaska

ost- & chiliglaserade klyftpotatisar
4 PORTIONER 

olja till formen
1 kg medelstora potatisar
Santa Maria BBQ Spices Chili
150 g riven ost, lagrad, prästost
1 påse ruccolasallad

Smörj en ugnsfast form med olja. Tvätta potatisarna och 
klyfta dem. Lägg klyftorna i formen och krydda. Baka pota-
tisarna i ugnen, ca 20 min på 200°C, tills de fått fi n färg. 
Tag ut formen och fördela osten över potatisen. Höj ugns-
värmen till 275°C och grilla potatisklyftorna i ca 3 min, tills 
osten fått en gyllene yta. Ta ut formen och krydda med 
BBQ Spices Chili. Dekorera med ruccola . Gott till kött och 
kyckling.

karibiskt kryddsmör
4 PORTIONER 

1 påse Santa Maria BBQ Rub Caribbean Style
100 g smör, mjukt
1/2 citron, saften av

Rör eller vispa samman alla ingredienser till ett krydd-
smör. Servera till grillat kött och grönsaker.

grillade grönsaker
4 PORTIONER 

1 bunt sparris
2 majskolvar, delade i bitar
1 squash, delad i skivor på längden
1/2 dl olja
Santa Maria BBQ Spices Chili

Pensla lite olja på grönsakerna och lägg dem på grillen. 
Krydda med BBQ Spices Chili. Servera som tillbehör till all 
grillad mat.

morotssallad med citrusdressing
4–6 PORTIONER 

1 kg sommarmorötter, lätt förvällda
250 g sockerärtor, förvällda
DRESSING:
1 citron, rivet skal & saft
1 dl matolja 
Santa Maria BBQ Spices Allround 
1/2 dl hackad persilja till garnering

Blanda samman rivet citronskal, saft, olja och BBQ Spices 
Allround (ca 1 msk). Tag hälften av denna dressing och mari-
nera morötterna i. Grilla sedan morötterna hastigt runt om 
så att de får fi n färg. Lägg upp dem på fat tillsammans med 
sockerärtorna och ringla resten av dressingen över grön-
sakerna. Toppa salladen med hackad persilja.

tillbehör

Glaze. Ger en glansig, vacker yta och 
en knäckig, karamelliserad smak. Pens-
las på upprepade gånger mot slutet 
av grillningen. 

Nyhet! 
open-and-shut

Fler heroiska recept påwww.santamaria.se
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