Grillet banan
Gør grillaften til en flerretters menu og tilbered desserten mens
der stadig er gang i grillen og den
sidste pølse spises.
Ingredienser:
1 moden banan (den med brune
pletter er faktisk bedst)
1-2 stk. pålægschokolade
1 digestive kiks
1 spsk. flødeskum
1. Læg bananen på den varme
grill (eftervarmen er nok) og vend
den løbende til den er sort på alle
sider. Ja sort!
2. Flæk bananen på langs og læg
pålægschokoladen inden i så den
smelter.
3. Knus kiksen og drys den over
bananen og afslut med en skefuld flødeskum oven på.
Bananen kan også flækkes inden
den grilles og fyldes med chokolade - så skal den pakkes ind i et
stykke folie inden den lægges på
grillen.

Velbekomme

Grillet fersken eller
nektarin
Fuldend grillaften med en lækker
dessert.
Ingredienser:
1 moden fersken eller nektarin
-dem fra dåse kan også bruges.
Lidt honning
1 spsk. flødeskum eller is.
1. Ferskenen eller nektarinen
skæres ud i halve eller både. Det
er nemmest at give frugten et snit
rundt på midten og twist/dreje
frugten fra hinanden
2. Læg frugten på grillen med
”kødsiden” mod varmen til den er
mør og har fået ”striber”
3. Anret de grillede frugter på en
tallerken og hæld lidt honning på
for at forstærke sødmene.
4. Server dem med kold flødeskum, is eller lidt ymer rørt med
sukker og vaniljesukker.

Velbekomme

Grillet ananas
Hvis skuffen gemmer på en dåse
ananas så læg dem på grillen og
afslut måltidet med lidt til den søde tand.
Ingredienser:
1 ds. ananas
-de friske kan også bruges.
Lidt honning eller sirup
1 spsk. is.
1. Bruger du frisk ananas skal
den skrælles og skæres ud i skiver.
2. Læg skiverne på grillen og
vend dem når de har fået ”striber”
3. Anret de grillede ananas på en
tallerken og hæld lidt sirup eller
honning over dem.
4. Server dem med is og evt. lidt
ekstra sirup.
Prøv også andre typer frugter på
grillen, så som vandmelon, pærer, æbler og jordbær.

Velbekomme

