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Vi testet griller som ikke koster mer enn  
5000 kroner. Både grillens ytelser og hvor godt 

juryen likte grillene, spilte inn på dommen.
TeksT og foTo: Peter Nagy

TesTpanel: BjørN tore teigeN og Berit ildjarNstad  
fra oPPlysNiNgskoNtoret for kjøtt

Vi Menn tester

Griller for under 5000
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GRILLkameRateR:
Berit Ildjarnstad og 

Bjørn Tore Teigen 
testet gass- og 

kullgriller for Vi Menn. 
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V  i er på Huk-stranda på Bygdøy 
en lumsk vårdag i mai. Sola 
skinner og varmer, men en 

sur, isende vind trekker opp fra 
sjøen. Det er perfekte forhold for å 
teste griller.

I likhet med skihopping er gril-
ling utendørsidrett, og forholdene 
vil alltid påvirke resultatet. En lett 
kuling kan forlenge steketiden med 
en halvtime, og du kan omtrent se 
på steika hvilken vei vinden blåser.

– Derfor må du alltid ha et skrå-
blikk på kjøttet og steketermomete-
ret underveis, eventuelt flytte litt på 
kjøttet og justere temperaturen, sier 
jurysjef Bjørn Tore Teigen, utdannet 
diplompølsemakermester, landslags-
utøver i grilling og til daglig fagkon-
sulent på Opplysningskontoret for 
kjøtt. Sammen med sin kollega Berit 
Ildjarnstad utgjør han juryen i 
dagens grilltest.

– Testen foregår ved at vi fyrer 
opp grillene skikkelig, stabiliserer 
varmen under lokkene til rundt 180 
grader og steker en ytrefilet på indi-
rekte varme, sier Bjørn Tore.

Vi har også tatt med oss noen 
hjemmelagde lammepølser for å 
teste grillenes ferdigheter ved 
direkte grilling, og for å få i oss mat 
underveis. Man blir utrolig sulten av 
å grille.

Pågående pensjonister
Du får griller til 20 og 30 000 kro-
ner, digre beist som minner om ame-
rikanske traktorer og gjør det meste 
med et kjøttstykke. Vi inviterte  
grillimportører til å stille med gril-
ler til maks 5000 kroner. Nok til at 
du får så bra redskap at du bare har 
deg selv å takke hvis steika blir  
kremert.

Den observante leser oppdager 
sikkert at den ene grillen fra Weber 
har veiledende utslagspris på nesten 
6000 kroner: Men forhandlere har 
ofte tilbud, så her er det bare å slå i 
bordet, henvise til Vi Menn og for-
lange rabatt. Weber ble tross alt bedt 
om å stille med en grill til max 
5000.

Idet vi legger på kjøttet og steke-
lukta brer seg ut over gressmattene 

på Huk, siger det folk mot oss. 
Ingen grunn til å kritisere dem, vi 
står på et offentlig sted med ni gril-
ler, så det kan være smaksprøver på 
gang.

Noen eldre damer er spesielt pågå-
ende. Sirkulerer rundt grillene som 
trippende duer og lurer indirekte fælt 
på om det vanker en bit. De blir over-
gått av en fyr som bare går rett bort 
til grillene med bestemte skritt og 
river opp et lokk. ”Hva er det som 
skjer her” river han av, på brautkling-
ende bergensk, ja. Bombe.

Ganske likt begynner ytrefiletene 
å nå ønsket temperatur, og etter hvi-
len setter vi tennene i kjøttet fra 
grillene. Da oppdager vi at et par av 
filetene er skikkelige seige. Det 
skyldes ikke grillene, men at man 
iblant får kjøtt som ikke har mørnet 
som det skal. Da hjelper ikke alle 
verdens kokkekunnskaper.

– Ingen av grillene var direkte 
dårlige. Kjøttet ble rimelig bra hele. 
Men jeg har et par favoritter her, sier 
jurymannen. Det er tid for å felle 
dommen. 

Traust  
og trygg

Grillen: Veldig  
enkel modell. litt  
kjip og kjedelig.  
et avlastningsbord  
går bort til knotter.  
kjipt å ha knottene på 
siden.

Testen: fin varmefor-
deling på kjøttet, saftig 
overflate og saftig inni. 
griller bra. Weber sco-
rer på et bra forhand-
lernett og gode garanti-
er. pluss for store hjul.

Weber Spirit Classic
Pris 5990 kroner. 

HeLt RÅtt: 10 kilo ytrefilet skal  
være forsøkskaniner i Vi Menns 
grilltest. 
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Elsk  
og hat

Sunwind 
Trend 

Pris 4990 kroner.
 

Grillen: annerledes 
design. enten elsker du 

den eller så hater du 
den. ser voldsom ut. 

lite forbrukervennlige 
knotter. Veldig bra vo-

lum på grillen og pluss 
for skuffer. Bra med  

sidebrenner. små hjul.
 

Testen: litt hard på  
vamen, mye under- 

varme på kjøttet.

Test-vinneren!

Landmann 
Avalon
Pris ca.  
4999 kroner.
 
Grillen: likte desig-
nen, ikke minst bryter-
ne som er kjempefine, 
lette å bruke og gode å 
ta i. Bra underskap 
med godt rom for lag-
ring. sidebrenner som 
er kjekk å ha og grill-
rister av støpejern, som 
magasinerer varme.
 
Testen: kjøttet ble 
saftig og fint på toppen, 
rødt og fint inni og ikke 
for hardt stekt.
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Hytte-
grillen

Grillen: liker løsnin-
gen med en rist og en 
stekeplate, og at det er 
støpejern, som gir fin 
varmefordeling. enkel 
og tradisjonell, ikke for 
ihuga grill-entusiaster. 

lite for pengene.  
stødig og kjekk med 
store hjul.
 
Testen: Ujevn varme 
på kjøttet. sidebord 
som bare er sidebord.

Grillen: enkel, klassisk 
design, ikke den mest 
spenstige grillen. pluss 
for egen stekeplate på 
sidebrenneren, som 
innbyr til egg og bacon-
steking samt vaskekar. 
store hjul gjør den mer 

fleksibel. Traust og 
trygg og fleksibel.  
gjør seg på hytta.
 
Testen: fint og jevnt 
stekt inni, men litt hardt 
stekt under.

Futur Trio De Luxe
Pris 4895 kroner.

Beef Eater Discovery 900
Pris 3879 kroner.
 

ytrefilet 
med grillet 
rødløk og 
gule 
tomater
(4 porsjoner)

n 600 g ytrefilet

…

n 4 rødløk
n smør
n karse

…
 
n 4 gule tomater
n grillkrydder

kutt et dypt snitt i hver 
løk, legg en klatt smør i 
hver, pakk inn i folie og 
grill på indirekte varme 
i en halv time. Del 
tomater i to, krydre og 
grill på direkte varme i 
et par minutter.
 
grill ytrefileten på indi-
rekte varme under lokk 
til ønsket kjernetempe-
ratur (60–65 grader). 

Enkel  
og grei
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Konas 
drøm

Grillen: kjempekul. 
skikkelig design-ikon. 
en drøm for dem som 
bryr seg om hva som 
står på terrassen. Det 

er vanskelig å etterfylle 
kull og 49 cm diameter 
er liten grillflate. Model-
len med 59 cm rist kos-

ter 10 300 kroner, så 
dette er kostbare griller.

 
Testen: griller veldig 

bra med lokket på 
plass. fargerik, fin saftig 

overflate. Jevnt stekt.

SmaRt LOkk: 
Håndtaket på 
lokket til grillen fra 
Eva Trio er utrolig 
nok ikke varm. 

EVA Trio
Pris 3900 kroner. 

(629 kroner 
for lokket, 

539 kroner for 
bordbena.)
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Kull- 
revolusjon

Weber 
Performer 
med gass-

tenning 
Pris 3995 kroner.

 
Grillen: aldri prøvd 

gasstenning og ble po-
sitivt overrasket. Tente 
raskt, så kullgrillen blir 

nesten like rask som 
gassgrillen. klassisk de-

sign og stort og kjekt 
avlastningsbord. Denne 
vil jeg ha. kjekk søppel-

bøtte også. lett grill  
– store hjul. lett å trille. 

kull er gull – kommer til-
bake. alvorlig utfordrer 

til gass. Boksen som tar 
opp kul er kjekk. god 

Weber-kvalitet.
 

Testen: fin stekeover-
flate, saftig overflate  

og saftig inni. 

n  600 g ytrefilet

…
 
n 250 g friske jordbær 
n 1 ts hakket rød chili 
n 2 ss frisk mynte 
n 2 ss frisk koriander 
n  2 stk lime – saften av 

disse 
n 3 ss sukker

…

n 1 pk majones 
n 1 båt presset hvitløk 
n 2 ss sitronsaft 
n ½ ts salt 
n ½ ts grovmalt pepper 

skjær jordbær i små 
terninger. Hakk chili 
meget fint (mengden 
avpasses styrken). 
Mynte og koriander 
finhakkes også. 
Bland det hele 
sammen. 

smak til med salt, suk-
ker, limesaft og chili.
 
Rør majones, hvitløk 
sammen til en jevn dip 
og smak til med sitron-
saft, salt og pepper.
 
grill ytrefileten på indi-
rekte varme under lokk 
til ønsket kjernetem-
peratur (60 – 65 
grader).
 

 

 
 

PeRFekt  
INNI: Eksempel 
på perfekt stekt biff. 
Noen minutter for 
lenge under grillen 
og den blir tørr og 
trist. 

ytrefilet med urte-jordBær 
og aioli (4 porsjoner)
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Utforsker-
grillen

Trend - 
grillen

Weber 
Q300 
Pris 4295 kroner.
 
Grillen: Jeg liker de-
signet. en kul, innova-
tiv, trendy grill. lett å 
transportere. fin på 
små terrasser og bal-
konger. artig med lykt 
på kjøttet. kjekt med 
stor gassflaske, de 
mindre Q-modellene 
har små flasker og det 
kan bli upraktisk.
 
Testen: griller veldig 
bra. fargerikt, fint kjøtt.

Outdoor 
Chef 
Ascona 570 
Pris 4290 kroner.
 
Grillen: Mange finesser 
og muligheter, for de 
nysgjerrige og ambisiø-
se. Trakt inni kan snus 
for mer konsentrert var-
me og større effekt.  
liten og kompakt, kjekk 
i små hager. Veldig mye 
energi og kul design. 

Testen: kjøttet er  
saftig, og godt stekt. 

kJeRNekaR: Selv 
en grillmester bruker 
steketermometer 
for å få riktig 
kjernetemperatur. 


