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Nordmenn elsker grillmat. Det er så enkelt å bare slenge noen koteletter på knallvarm grillrist mens
potetsalaten allerede står og venter på bordet. Og godt blir det. Men det finnes en annen måte å grille på som
tar deg til grillhimmelen - barbecue. Mange kjenner BBQ som en amerikansk sørstatstrend med cowboyhatt
og store, saftige kjøttstykker. Men man trenger ikke enorme griller og spesialinnretninger for et vellykket

resultat. Hvem som helst kan få det til med det utstyret de har, og denne boka gir deg den enkle
hemmeligheten bak barbecue. Her får du framgangsmåter for hvordan ulike kjøttstykker behandles på grillen
for at de skal bli saftige og himmelsk møre, og få nydelig røyksmak. Boka inkluderer de norske klassikerne
pinnekjøtt og svineribbe, og den viser deg så klart også hvordan du behandler fisk og grønnsaker på grillen.

Du får dessuten vite når du bør gå for barbecue og når det faktisk passer best å grille på gamlemåten.

Nordic Season Summer BBQ. Featuring WiFIRE technology it allows you to monitor and control your cook
from anywhere using the Traeger App or your smart home device. Roar Sandvik is on Facebook. Erika

Cecilie Haugen Strand er på Facebook.

Pinnekjøtt På Grillen

Meat and Metal Norges tyngste grillblogg. Det er helt feil. Vi har følgende formater tilgjengelige Innbundet
15605. Merke VG Nettbutikk Tilgjengelighet På lager 19900 kr. Nordmenn elsker grillmat. Everything from
steaks hamburgers and shrimp to eggplant portobello mushrooms and peaches is great on a grill. Innbundet
Bokmål 2018. Mjølner BBQ. Recent Post by Page. Anders Roede. Grill Boss GBC1932M Outdoor BBQ 3
Burner Propane Gas Grill w Top Cover Lid Wheels Shelves for Barbecue Cooking Black Stainless Steel Grill
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