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Grillspid med kalve-/oksekød (Beef Shish Kabob) og braiseret hjertesalat 
serveret med hummus

Gem marinaden og brug den til pensling under stegningen

Braiseret hjertesalat - se næste side

Kødet marineres natten over i køleskab

Shish Kabob (eller kebab), betyder ”stykker af kød stegt på et 
spid”. Beef Shish Kabob er nok en af de mest populære kabobs.

Til tre spid er der brugt 350 - 400 gr. kød af okseinderlår!
Alt mørt kød kan bruges, og jeg tror, originalopskriften har brugt 
oksemørbrad. Jeg bruger tit mørt kalvekød.

Råvarer til spid:

350 - 400 gr. kød af okseinderlår skåret i store tern, ca. 4 cm
1 rødløg skåret i store tern så det passer til kødets størrelse
1 rød peberfrugt i store tern så det passer til kødets størrelse

Det er vigtigt, at kød og grøntsager er ca. lige store, da kødet ellers 
ikke får ordentlig kontakt med grillpanden.

Krydderblanding til kødtern:

3/4 tsk revet muskatnød
3/4 tsk grøn kardemommepulver
1/2 tsk allehånde
1/2 tsk paprika
salt og peber

Marinade:

1 rødløg skåret i strimler
1 fed hvidløg, pillet og groft hakket
2 spsk olivenolie
saften af 1 citron
2 1/2 dl tør rødvin

Fremgangsmåde:

Læg det udskårne kød i et fad og drys krydderiblandingen på.
Vend kødet grundigt rundt til krydderierne har fordelt sig.
Tilsæt marinaden og vend rundt i  blandingen. Dæk fadet til og 
mariner i køleskabet natten over. 

Tag kødet ud af køleskabet 1 time før der skal grilles. 
Læg samtidig nogle træspid i vand, fx i en bageform, så de kan 
blive gennemfugtede - så er de lettere af få ud af kødet igen og 
det forhindrer, at der går ild i dem hvis man griller på alm. grill eller 
gasgrill.

Inden man starter er det en god idé, at oliere rillerne på panden. 
Dyp et stykke sammenfoldet køkkenrulle i lidt olie og stryg let 
henover toppen af rillerne.

Fordel kødtern og de udskårne peber og løg på det ønskede antal 
grillspyd. Gem marinaden til pensling.
Man pensler på oversiden af spiddene og gentager hver gang man 
vender kødet.

På en grillpande steges der ca 4 min. på hver side og det gentages 
flere gange, til kødet er stegt.
På alm. grill eller gasgrill er den samlede stegetid ca 8 minutter.



Salat:

Salaten består af hjertesalat braiseret let på panden.

Rist en god håndfuld pinjekerner på en tør pande, til de er let 
gyldne.

Kom derefter en sjat olie og en stor håndfuld rosiner på, og lad 
det braisere lidt ved jævn varme.

Skær enden af stokken på et antal hjertesalat og skær dem over 
på midten, skil dem lidt ad og lad dem braisere med.
Tilføj en spsk hvidvinseddike og en sjat balsamico eddike og lad 
det braisere til syren er fordampet og salaten er blevet lidt blød. 
Krydr med lidt salt og peber.
Tag panden væk fra varmen og server straks.

Denne salat egner sig til alle former for grillspid og stegt kød.
Server den med Hummus!


