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IPINIUM

GERT KLÖTZKES KNAPRIGA 
JULANKBRÖST

GERT KLÖTZKES KNAPRIGA JULANKBRÖST 

MED RÖDKÅL OCH POTATIS

INGREDIENSER

Marinering för anka 
– upp till 6 bröst

6 st enbär

10 st svartpepparkorn
1 tsk senapskorn

1 pressad vitlöksklyfta

Skal av ½ apelsin rivet 
på zestjärn

Skal av ½ citron rivet på 
zestjärn
Rosta kryddorna i en 
stekpanna, mal dem fint 
i en kaffekvarn, blanda 
med zesten, och gnid in
ankbrösten. Låt marinera 
brösten 1 timme och 
salta före grillning.

Lägg in iPinium GSB med grillsidan upp på ugnens eget galler, och placera en lång-

panna klädd med aluminiumfolie under för att samla upp dropp från tillagningen.

Starta ugnen och sätt temperaturen på 250 grader.

Torka av det rumstempererade och putsade ankbrösten Marinera dem under 1 timme 

med kryddblandningen nedan. Torka av ankbrösten och salta .

Ta vanlig potatis och skär den i skivor om ca 5-8 mm. Kantskär bort skalet på skivorna 

ochsalta.

När ugnen uppnått 230 grader placeras potatisskivorna på grillsidan och timern ställs 

på 4 minuter.

Efter 4 minuter placeras ankbrösten med den feta sidan mot grillsidan och timern 

ställs på 6minuter.

När de 6 minuterna gått är allt klart. Ankbrösten vänds upp på en skärbräda med den 

knaprigagrillytan och får vila i ca 5 minuter före tranchering. Potatisskivorna med fina 

grillränder vänds också upp och hålls varma tills det härliga rosa Ankbröstet skärs 

upp. Servera tillsammans med varm klassisk rödkål (finns på burk) och gärna en 

rödvinssås.

En varmluftsugn klarar två GSB parallellt med upp till 4-6 ankbröst (eller ca 800 g) 

förutom

potatis. Med endast över- och undervärme tillåter ugnen en GSB med upp till 3-4 

ankbröst

(eller ca 600 g) förutom potatis.



IPINIUM

HET TAMARIGRILLAD KYCKLING

HET TAMARIGRILLAD KYCKLINGINGREDIENSER

4 kycklingfiléer
1 röd paprika
2 majrovor
2 majskolv
4 portabellosvamp
25 gram ruccola
Juice från 1 citron
4 msk olivolja

Flingsalt

Marinad:
1 dl tamarisoja

Skal från 1 citron

2 kvisttomater

1 tsk havssalt

1 tsk sambal oelek

Lägg in iPinium GSB med grillsidan upp i ugnen. Sätt ugnen på 
250ºC.

Finhacka tomaterna. Lägg i bunke med tamarisoja, citronskal, salt, 
och sambal oelek. Mixa hastigt med mixerstav.

Lägg i kycklingen i marinaden.

Dela paprikan i 4 delar. Halvera majskolv. Skiva majrova. Pensla alla 
grönsaker med olivolja och salta.

Lägg kyckling på den heta plattan tillsammans med grönsakerna. 
Grilla 5 minuter. Vänd och grilla ytterligare 5 minuter.

Servera med ruccola och pressa över lite citronsaft.



IPINIUM

SERRANOINLINDADE KYCKLINGLÅR

SERRANOINLINDADE KYCKLINGLÅRINGREDIENSER

 800 g lårfilé

 10 skivor serra-
noskinka

 1 lök

 0,5 chili (spansk 
peppar)

 2 klyftor vitlök

 0,5 msk olivolja
 1 citron

 salt

 peppar

Sätt ugnen på 250 grader. Vik upp lårfiléerna och låt dem bli rums-
varma. Hacka lök, vitlök och chili – fräs i panna tills löken mjuknat. 

Salta och peppra. Riv citronzest i fräset och pressa citronjuicen över 
fileerna. 

Salta och peppra. Fördela fräset på fileerna och vik ihop dem.

Linda serranoskivor runt filéerna och stek dem i ugnen på plåten i 
cirka 8 minuter. 

Vänd dem efter halva tiden.



IPINIUM

KYCKLING MED SPARRIS OCH 
MANGO YOGHURT

KYCKLING MED SPARRIS 
OCH MANGO YOGHURT

INGREDIENSER

2 Portioner, U-Panna 
20 mm, 177*325 mm 
Grillgaller 177*325 mm 
 
 2 majskycklingfiléer 
(ca 140-150 gram st) 
med skinnet kvar

 2 knippen färsk spar-
ris (4-500 gram)

 1 ½ dl matlagnings 
yoghurt

 ½ dl mango chutney

 olivolja

 Salt & Peppar

Värm ugn och redskap till 240 grader

Krydda kycklingfiléerna med salt och peppar och lägg dem på den 
förvärmda plåten och stek i 8-9 minuter, 

Tag sedan ut plåten och vänd på filéerna och låt vila i ytterligare ca 2 
minuter.

Då kycklingen varit inne i ca 4 minuter så lägges sparrisen som man 
penslat med olivolja på gallret för att grillas tillsammans med filéerna 
för återstoden av tiden (ca 5 minuter)

Lägg sedan sparrisen på värmd tallrik, skär upp filéerna och lägg 
dem på sparrisen. Rör i hop mango chutney och yoghurt,

Servera med en rejäl klick och gärna med en fräsch sallad.


