
 

Vejledning CUBY Grill 

Samling: 

Underdelen samles med de medfølgende bolte og møtrikker (+skiver til den lakerede model). Grillen skal 

placeres helt vandret på solidt fast underlag. 

Vær opmærksom på at beskytte underlag for afsmitning f ra Cortenstål (rust), mad - og olierester – fx med en 

grillmåtte. Særligt olierester kan være rigtig svære at f jerne igen. 

Sørg for at sikre underlag mod gløder der med lille risiko kan falde igennem bålfad hjørner og drænhul. 

Bålfad ilægges løst, så det støtter på alle 4 kanter. Grillpladen løf tes på plads af  min. 2 personer.  

Spildbakken, der tilkøbes særskilt, placeres løst mellem bålfad og grillplade. 

 

Første brug: 

Vi anbefaler en langsom opvarmning af  grillpladen første gang den benyttes. Langsom opvarmning de første 

gange sikrer at grillpladen ikke deformerer. 

Ved levering vil grillplade og rist være olieret med et tyndt lag beskyttende madolie. Ved første opvarmning 
skrabes det øverste lag af  med en paletspartel i rustf ri stål. Når risten er ren og varm, er den klar til første lag 
oliering. Vi anbefaler at benytte en madolie som solsikkeolie eller rapsolie - en olie med en høj 

brandtemperatur. Påføres i tynde lag med klud eller papir. Stille og roligt vil du kunne se det beskyttende 

non-slip mørke olielag danne sig. Husk også at oliere siderne på grillplade og rist.  

Træ: 

Det vigtigste ved træet er, at det skal være helt tørt for at undgå røgudvikling. Brug aldrig trykimprægneret 

træ eller træ med malerrester eller lign. til at tænde op med. 

Olie:  

Til behandling af  grillplade og rist anbefaler vi madolier af  god kvalitet og med høj brandtemperatur som fx 

solsikkeolie og rapsolie. Olien sikrer at overf laden ikke danner korrosion (rust).  

Det er vigtigt at grillpladen og risten løbende bliver olieret for at opnå den mørke, non-stick overf lade og for 

at undgå korrosion (rustdannelse). 

Til madlavning er der f rit valg af  olier eller smør. De vil ikke skade grillens overf lade.  

 

Fortsættes på bagsiden 



 

 

Opvarmningstid:  

I løbet af  30-60 minutter er du klar til at imponere dine gæster og familie med lækker grillet mad.  

Temperatur/temperaturzoner:  

Der vil være forskellige temperaturzoner på din stegeplade. 

Længst inde vil den være varmest – op til 300 grader celsius. Yderst i hjørnerne er temperaturen optimal til 

at opvarme brød og lign. 

Du vil kunne stille en gryde ovenpå grillristen til fx sammenkogte retter.  

Rengøring:  

Når grillen er faldet i temperatur – til omkring lunken - kan du rengøre stegepladen med paletspartel. Skidt 

og stegerester kan let skrabes ind i bålfadet mod midten.  

Sørg for at give den olie ef terfølgende. Har du tilkøbt låg, lægges dette på, når grillen er kold. 

 

Efterbehandling og vedligehold: 

Sørg for at oliere din grillplade og grillrist of te, når de ikke bruges. En løbende oliering sikrer at korrosion ikke 

opstår. 

Den løse grillrist opbevares varmt og tørt, når den ikke er i brug. 

Hvis man spilder olie ned ad siderne på cortenstål kassen, kan man smøre det ud på hele pladen for at opnå 
den samme farve overalt. Det vil dog gøre kassen lidt mørkere. De øvrige varianter, galva og lakeret, kan 

rengøres med alm. opvaskemiddel og vand. 

 

Sikkerhed:  

Grillen skal altid være under opsyn, når den er varm. 

Det er levende ild og høje temperaturer – vær ALTID opmærksom på at børn og dyr 

ikke kommer tæt på. Stegepladen kan blive op mod 250-300 grader varm. 

Brug aldrig kemikalier eller brandbare væsker i nærheden af  f lammerne.  

 

 

HUSK LØBENDE OLIERING AF GRILLPLADE OG RIST! 

 

 

Grillen er godkendt til fødevarekontakt.  

Overensstemmelseserklæringer kan rekvireres på info@byjema.com 

 


