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Den utålmodige grillkok kan 
nemt komme til at lægge kødet 
for tidligt på grillen. Men sørg 
for at give dig god tid, så du 
undgår at ende med et måltid 
mad fyldt med kræftfremkal-
dende stoffer, advarer eksper-
ter.  

Når vi rigtig skal hygge os 
i sommermånederne, er det 
næsten uundgåeligt ikke også 
at tage grillen frem. Men pas 
på du ikke griller maden for-
kert, så den bliver direkte 
sundhedsskadelig at sætte 
tænderne i. Mange af os begår 
nemlig ofte de fejl, at vi læg-
ger maden på, før kullene er 
blevet til gløder, eller at vi har 
for lidt afstand mellem kul og 
kød, så maden bliver både hård 
og branket. Og det er langtfra 
nogen god ide, mener senior-
forsker ved DTU Fødevarein-
stituttet, Mona Lise Binderup:  

- Det er vigtigt ikke at grille 
over åben flamme, men vente, 
til der er gløder. De højeste 
mængder PAH (kræftfremkal-
dende stoffer red.) er fundet i 
kød, der er grillet på bål med 
åben flamme, siger forskeren. 

Hos Kræftens Bekæmpelse 
råder man grill-elskende dan-
skere til at placere kullene ude 
i siderne af grillen og kødet i 
midten, så der er mindre fare 
for, at fedtet drypper direkte 

SÅDAN GRILLER DU SUNDERE
Undgå at opvarme maden så hårdt, at den branker. Det 
er både dårligt for smagen og sundheden 
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SÅDAN GRILLER DU SUNDERE

ned på kullene, og de farlige 
dampe lægger sig på kødet.

- Hvis man alligevel får 
et stykke hårdt grillet kød 
på sin tallerknen, bør man 
skære de sorte skorper af og 
smide dem ud, siger forsk-
ningsleder Anne Tjønneland. 

Hun mener, det kan være 
en god ide at bruge sølvpapir, 
da det kan forhindre fedt eller 
olie i at dryppe ned på de glø-
dende kul og beskytte maden 
mod at branke. 

Ikke hver dag
På DTU Fødevareinstituttet 
forstår man godt, at dansker-

ne elsker at grille, men man 
advarer mod at tage grillen 
frem hver eneste dag: 

- Selvom det er hyggeligt at 
grille, vil jeg ikke anbefale, at 
man bruger grillen dagligt. 

Det er nemlig svært ikke 
at undgå dannelsen af de 
sundhedsskadelige stoffer, 
siger seniorforsker Mona 
Lise Binderup. 

Når man griller, skal man 
foruden at holde øje med 
forkullet kød, også være 
opmærksom, hvordan man 
håndterer grill-hygiejnen. 

Der kan nemlig godt være 
bakterier, som for eksempel 

salmonella og campylobacter, 
i det rå kød, som kan gøre os 
syge, oplyser seniorrådgiver 
på DTU Fødevareinstituttet 
Jens Kirk Andersen: 

- Det er godt nok, hvis man 
sørger for, at hele kødstykker 
er blevet stegt på overfladen, 
men hakket kød og hele fjer-
kræ skal gennemsteges, til 
temperaturen i centrum når 
75 grader. Man skal desuden 
sørge for at bruge en ren tal-
lerken, når man tager maden 
fra grillen. Ellers kan grill-
festen let ende med at give 
os diarré eller ondt i maven, 
siger han. 
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 ● Vend maden ofte. Det 
nedsætter mængden af 
stegemutagener, da tempe-
raturen ikke bliver så høj på 
overfladen.  

 ● Sørg for god lufttilførsel 
til forbrændingen. Hvis ikke 
kullene får ilt, kan de ikke 
brænde.

 ● Undgå at fedt drypper 
ned på kullene.  Når fedtet 
brænder, kan røgen danne 
tjærestoffer, der sætter sig 
på maden. Tjærestofferne 
kaldes PAH og er kræftfrem-
kaldende. 

Gode grillråd 
 ● Anvend drypbakke eller 

pak maden ind i folie. Det 
kan beskytte kødet mod at 
branke. 

 ● Brug ikke citroner sammen 
med sølvpapiret. Sølvpapir er 
fremstillet af aluminium og 
tåler ikke citronsyre. Smag i 
stedet for til med citron, når 
maden er færdig og klar til 
servering. 

 ● Hav stor afstand mellem 
mad og kul - eller anvend 
en grill, hvor varmelegemet 
sidder over eller på siden af 
maden. 
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 ● Undgå at branke kødet. 
Det er i den brankede 
overflade, de farlige stoffer 
findes. 

 ● Mariner eller forkog ma-
den i mikroovn, så grilltiden 
forkortes. 

 ● Vent til der er gløder, før du 
begynder at grille kødet. El-
lers risikerer du, at kødet ikke 
kan steges ordentligt.   
 
Kilde: Fødevarestyrelsen
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 ● Vask dine hænder grundigt, før 
du begynder at forberede maden. 
Også efter du har forberedt råt 
kød, fisk og fjerkræ. 

 ● Brug ikke hænderne til at 
lægge råt kød eller fisk på grillen. 
Brug i stedet for grill-redskaber 
for at undgå unødig spredning af 
bakterier. 

 ● Brug forskellige redskaber til råt 
og tilberedt kød. 

 ● Vask alle redskaber og fade, 
som har været i kontakt med råt 
eller delvist tilberedt kød eller fisk 
lige efter brug. 

 ● Placer aldrig den færdige mad 
på et fad, hvor der har ligget råd 
kød eller rå fisk. 

Kilde: DTU Fødevareinstitut

Hygiejnen: 
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Kokkens fif
Kok og indehaver af 
Restaurationen i Køben-
havn, Bo Jacobsen, bruger 
en dybkoger i stedet for 
briketter eller grillstarter, 
når han skal have gang i 
grillen. 

- Det lugter ikke og er 
nemt at bruge, siger han. 

En dybkoger koster om-
kring 250 kroner. 
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For at holde gang i grillen, så den ikke går ud, bruger Bo 
Jacobsen en blæsebælg. Man kan også bruge en  lille skovl, 
kost eller andet, hvis man vil holde gang i kullene undervejs, 
råder kokken.   
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- Vent med at lægge maden på grillen, til kullene er klar, 
fortæller kokken Bo Jacobsen. 

Ellers risikerer du, at kødet ikke bliver stegt ordentligt og at 
det bliver branket. Hvis flammerne bliver for voldsomme, 
kan du eventuelt bruge en vandforstøver til at dæmpe 
flammerne med. 

Sørg for at lægge 
kødet, så fedtet ikke 
drypper direkte ned 

på kullene. Det kan 
danne kræftfrem-
kaldende stoffer i 

maden. 



13

Jo langsommere, man griller, des bedre bliver smagen. Hvis 
kødet bliver stegt rigtigt, kan man vende det, uden at det 
klæber fast til grillen. Bo Jacobsen synes ikke, man behøver 
at bruge folie til at pakke fisken ind i . 

- Så kan man lige så godt stege den i ovnen. Og det ødelæg-
ger smagen af grill, siger han. 
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Vent med at putte krydderier og marinader på din mad til nogle få minutter før, 
kødet er klar. Det kan nemlig også brænde og dryppe ned på de varme kul, så der 
opstår farlige stoffer i maden. 

Det tager tid at blive en god grill-master. Men det er en 
fornøjelse at øve sige, siger kokken Bo Jacobsen. 
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Det behøver ikke kun være kød og pølser, som ryger på 
grillen. Også østers smager godt. Når de begynder at åbne 
sig, er de færdige. Også asparges og auberginer kan være 
en god ide at supplere med, siger Bo Jacobsen. Husk altid at 
lade maden trække, når den er færdig på grillen. Så får du 
den bedste smag, siger Bo Jacobsen 
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Hvis maden bliver 
branket, så er der 
ikke andet at gøre 
end at smide den ud 
og begynde forfra, 
siger Bo Jacobsen. 

...eller scan koden og åbn videon 
i din smartphone eller tablet. Du kan 
installere scannings-programmer via  
Appstore og Google Play.

Se tv med kokken Bo Jacobsen: 
Sådan griller du sundt og velsmagende.
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Husk altid at lade maden trække, når den er færdig på gril-
len. Så får du den bedste smag, siger Bo Jacobsen
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Bo Jacobsen 
mener ikke, 
man behøver 
alt for mange 
avancerede 
redskaber, 
når man skal 
grille. En grill-
tang er dog et 
uundværligt 
remedier. 


