
GRILLIBOXI
PARASTA LIHANSYÖJÄLLE

GRILLBOX

BBQ RIBS 
Nämä 100 % suomalaiset ribsit on tehty ja viimeistelty 

käsityönä. Esikypsennyksen ansiosta ne ovat heti 

valmiita grillattaviksi. Mukana tulevan glaseerauskas-

tikkeen avulla viimeistelet suussasulavat herkut.

Ainekset

Esikypsennetyt ribsit 

1 dl sinappia 

4 rkl pippurisekoitusta

2 rkl suolaa

50 g voita

Valmistus

Ota liha ajoissa huoneenlämpöön ennen grillausta. 

Sivele ribsit sinapilla ja mausta kevyesti pippurise-

koituksella ja suolalla. Grillaa lihaa kuumassa grillissä 

viidestä kymmeneen minuuttia. Sivele ribsien pintaa 

boksin mukana tulevalla glaseerauskastikkeella 

grillauksen aikana ja viimeistele kastikkeella vielä 

grillauksen lopuksi. Nosta ribsit folioon ja laita nokare 

voita niihin. Anna lihan vetäytyä miedossa lämmössä ja 

tarjoile.

GRILLATTU HERITAGE ANGUS 
ENTRECÔTE RYBEYE
Heritage Agnus on geneettisesti täysin puhdas rotu, 

jonka juuret ulottuvat aina 1500-luvulle saakka. 

Vapaat eläimet laiduntavat aina ulkona. Niiden 

pääasiallinen ravinto on ruoho. Eläimille ei ole koskaan 

annettu antibiootteja. Marmoroitunut liha on maukas-

ta, väriltään vaaleanpunaista ja rasva on puhtaan 

valkoista. Entrecôte on pihveistä paras. Lihan 

ominaisuudet sopivat parhaiten kuumaan grilliin ja 

lopputulos on herkullinen.

Ainekset

Heritage Agnus Entrecôte -pihvi 1 kpl / ruokailija

Suolaa ja mustapippuria

Öljyä 

Valmistus

Ota pihvit huoneenlämpöön tuntia ennen grillaamista. 

Sivele pihvit öljyllä ja mausta tasaisesti suolalla ja 

pippurilla. Grillaa pihvejä noin 2 min/puoli. Kun 

lihasneste alkaa nousta pihvin pintaan, nosta pihvit 

grillistä ja kääri folioon, anna vetäytyä 10 min. Tämä 

herkku ei odottele syöjiään eli tarjoile heti.

Tarjoile grillattu entrecôte salaatin, grillattujen 

kasvisten tai vaikka uusien perunoiden kanssa. 

Kastikkeeksi boksin mukana tuleva BBQ-soosi on

käyttövalmis: pelkkä lämmitys riittää.

CLASSIC BURGER
Herkullisen burgerin valmistus on helppoa. Tärkeintä 

on valita laadukas ja riittävän rasvainen pihvi ja paistaa 

se riittävän kuumalla pannulla tai grillissä meheväksi. 

Tällä huippulaadukkaalla, kotimaisesta rotukarjasta 

valmistetulla pihvillä onnistut varmasti.

Ainekset

Burgerpihvi 1 kpl / ruokailija

Suolaa ja mustapippuria

Burgersämpylä 1 kpl / ruokailija

Täytteet

Pekonia

Cheddarjuustoa

Pihvitomaattia

Romainesalaattia

Maustekurkkua 

Punasipulia

Chilimajoneesia

 

Valmistus

Leikkaa pihvitomaatti, punasipuli ja maustekurkku 

ohuiksi viipaleiksi. Pese ja kuivaa romainesalaatti.

Levitä pekonit grilliparilalle. Paista ne rapeiksi ja siirrä

parilalla sivummalle. Paista pihvit kuumassa grillissä

noin 3 min/puoli. Burgeripihviä paistettaessa on 

tärkeää kääntää liha vain kertaalleen. Kun lihaneste 

alkaa nousta lihan pintaan, kypsyys on medium. 

Suositus on, että huippuluokan liha jätetään mediu-

miksi. Tällöin pihvi pysyy mehukkaana. Levitä pihvin 

päälle cheddarjuusto ja kuumenna sämpylät jälkiläm-

möllä.

Täytä hampurilaiset. Levitä sämpyläpohjalle chili-

majoneesia. Lisää salaattia, maustekurkkuja, pihvit 

juustoineen, pekonia, tomaattiviipaleita ja punasipu-

lia. Viimeistele majoneesilla. Nosta sämpylänpuolikas 

kanneksi. Tarjoile hampurilaiset heti.

Ranskalaiset ovat klassinen hampurilaisten lisuke – 

tosin ranskalaisetkin voi perinteisten perunoiden 

sijaan tehdä vaikka bataatista tai muista tikuiksi 

leikatuista juureksista. Myös coleslaw toimii hyvin 

burgerin kanssa.



KESÄINEN VALKOINEN SANGRIA
”Janon sammuttaja”

Ainekset

1 sitruuna

1 appelsiini

4 tl sokeria

1 lime

1 vaniljatanko

1 persikka

1 päärynä

2 dl persikkajääteetä

1 pl valkoviiniä

Jäitä

Ohje

Pilko hedelmät. Lisää joukkoon loput ainekset ja anna 

maustua. 

Tarjoile kylmänä.

GRILLATUT VARRASPERUNAT
Neljälle henkilölle

Ainekset

1 kg uusia perunoita

200 g tuoretta rosmariinia

Öljyä

Suolaa ja pippuria

Valmistus

Keitä pikku perunat kypsiksi suolalla maustetussa 

vedessä. Voit käyttää varrasperunoihin myös edel-

liseltä päivältä ylijääneitä perunoita. Jäähdytä perunat 

ja pyöräytä ne öljyssä ja hienonnetussa rosmariinissa. 

Työnnä vartaaseen ja mausta suolalla ja pippurilla. 

Grillaa suoralla lämmöllä, kunnes niissä on kaunis väri. 

CHIMICHURRI-KASTIKE
Tämä perinteinen argentiinalainen maustekastike 

sopii täydellisesti grillatun lihan kanssa. Chimichurri 

on helppo ja nopea valmistaa kotonakin! Sekoitat vain 

kaikki ainekset ja annat maustua.

Ainekset

1 dl oliiviöljyä

1/2 dl punaviinietikkaa

2 valkosipulinkynttä 

1 dl lehtipersiljaa 

1 dl tuoretta korianteria 

1/2 tuore chili 

3/4 tl suolaa

1/2 tl savupaprikajauhetta 

Pilko ja sekoita kaikki ainekset keskenään kulhossa. 

Anna chimichurri-kastikkeen maustua puolisen tuntia.

YRTTIMAUSTEVOI
Maustevoilla saat ruokaan erilaisia vivahteita helpolla 

tavalla.

Ainekset

150 g voita

2 dl öljyä

2 valkosipulinkynttä

1/2 ruukkua tuoretta persiljaa

1/2 ruukkua tuoretta basilikaa

Limen mehu ja raastettua limen kuorta

Suolaa ja pippuri

Valmistus

Hienonna maustevoin raaka-aineet. Sekoita mausteet 

ja yrtit huoneenlämpöiseen voihin ja öljyyn. Lusikoi 

massa leivinpaperin päälle ja kääri rullalle. Laita rullat 

jääkaappiin ja anna voin maustua vähintään parin 

tunnin ajan. Leikkaa reilun sentin siivuiksi ja tarjoile 

lihan, kalan tai kasvisten kanssa.

GRILLITOMAATIT
Grillissä tomaatin maku voimistuu ja sen hienot 

aromit korostuvat.

Ainekset

5 isoa kypsää tomaattia

Öljyä

Suolaa ja pippuria

1 puntti timjamia

2 valkosipulinkynttä

Valmistus

Halkaise tomaatit ja sivele ne öljyllä. Mausta tomaatit 

suolalla, pippurilla, valkosipulilla ja timjamilla. Grillaa 

tomaatteihin kaunis väri ja tarjoile heti.

GRILLATTUA MAISSIA
Grillattu maissi on kesän odotetuin herkku.

Ainekset

4 tuoretta maissintähkää

Voita

1 dl öljyä

1 valkosipulinkynsi

1/2 dl vaahterasiirappia

1/2 dl sitruunamehua

Suolaa ja pippuria

Valmistus

Poista maisseista suojalehdet ja ohuet kuitumaiset 

haituvat. Keitä maisseja suolalla maustetussa vedessä 

noin 10 minuuttia. Sekoita öljy, sitruunamehu, pilkottu 

valkosipulin kynsi ja vaahterasiirappi. Mausta suolalla 

ja pippurilla. Grillaa tähkiä ahkerasti käännellen noin 

15 minuuttia välillä marinadia sivellen, kunnes väri on 

mieleisesi. Laita maissit folioon ja lisää folioon nokare 

voita. Anna kypsyä loppuun ja tarjoile.

GRILLATUT PERSIKAT
Kun hedelmiä grillataan, niiden makeus korostuu.

Ainekset

8 kypsää persikkaa 

Voita

Tummaa sokeria

Tarjoiluun vaniljajäätelöä

Valmistus

Halkaise persikat ja poista kivet. Voitele hedelmät 

voilla ja pyörittele ne sokerissa. Grillaa kauniinruskeik-

si ja tarjoile vaniljajäätelön kanssa.

VAAHTOKARKKEJA JA MANSIKOITA
Kruunaa kesän grilliateria mansikka-vaahtokarkki-

vartailla.

Ainekset

Mansikoita

Vaahtokarkkeja

Dippi

0,5 l turkkilaista jogurttia

1 prk Nutellaa

1 appelsiini

Valmistus

Pujota vartaisiin isoja vaahtokarkkeja ja mansikoita. 

Paahda grillissä, kunnes vaahtokarkit saavat vähän 

väriä. Sekoita jogurtti ja Nutella, raasta sekaan 

appelsiinin kuorta ja purista appelsiinin mehut 

mukaan. Dippaa grillattuja vartaita Nutella-kastik-

keessa.


