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Undersøgelse: Så mange minutter sparer du med gasgrill
Hvor lang tid bruger du egentlig på at tænde op i din grill? Det svar afhænger i meget høj
grad af, hvilken grilltype du har stående. En stor kortlægning af danskernes grillvaner
viser, at danskerne med gasgrill bruger hele tyve minutter mindre på at tænde op end dem
med kulgrill.
Hver grill til sin tid. Mens danskerne med kulgrill bruger i gennemsnit en halv time på at tænde
op, hver gang de skal grille, kan gasgrillbrugere nøjes med knap ti minutter – og tyve minutter
mere til at slappe af på terrassen. Det fortæller respondenterne i en større kortlægning af
danskernes grillvaner foretaget af Analyse Danmark på vegne af Kosan Gas.
Tid er afgørende
Tyve minutter er en stor del af en families hverdag. Det ved Christian Stenbak Larsen,
madsociolog og lektor ved Global Nutrition and Health, Professionshøjskolen Metropol:
- 30 minutter er tilsyneladende det, en familie afsætter til at lave mad. En besparelse på 20
minutter på den tidskonto betyder utrolig meget. Det er netop her, at en gasgrill har sin
tiltrækningskraft, fortæller Christian Stenbak Larsen og fortsætter:
- I Danmark har mad lavet fra grunden en stor værdi. Grill er hjemmelavet mad, der tager tid og
er sådan en form for ’back-to-basics’-måde at lave mad på. Men vi har en opfattelse af at have
mere og mere travlt, så netop her kan gasgrillen hjælpe os med at speede madlavningen lidt op
og samtidig holde fast i at lave maden selv.
Gas til hverdagsmad
Gasgrillejerne tager dobbelt så ofte grillen i brug i hverdagen sammenlignet med kulgrillejere.
Bekvemmelighed og tidsbesparelse er nogle af årsagerne til, at hver tredje grillejer i Danmark nu
sværger til gas.
− Jeg har tidligere grillet med kul, men faktisk aldrig blevet helt fortrolig med det - det har været
lidt af en åbenbaring for mig at bruge gasgrill, fortæller Ditte Ingemann, der har bloggen The
Food Club. Nu har hun også kastet sin kærlighed på gasgrillen.
− Gasgrill er utrolig nemt at gå til. Det er nemt at kontrollere varmen, hvilket giver mig et bedre
resultat og dermed en bedre smagsoplevelse. Når jeg griller, prøver jeg så vidt muligt at grille alle
elementerne til mit måltid, så jeg på den måde undgår at bruge ovn og komfur - det betyder, at
jeg ikke skal rengøre en masse gryder og pander, og jeg ikke har en masse oprydning efter
maden.
Kosan Gas samarbejder med Ditte Ingemann og andre udvalgte bloggere om at udvikle opskrifter
til nem og lækker hverdagsmad til gasgrillen.
Om undersøgelsen fra Kosan Gas
Undersøgelsen er foretaget af Analyse Danmark på vegne af Kosan Gas og baseret på
besvarelser fra 2.139 repræsentativt udvalgte respondenter over 18 år vægtet på køn, alder og
geografi.
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Hvor lang tid bruger du typisk på at tænde op i din grill? (gennemsnit af besvarelser)
Grilltype
Kul
Gas
Forskel ca.

28 minutter og 15 sekunder
8 minutter og 20 sekunder
20 minutter

Hvilke udfordringer har afholdt dig fra at grille, selvom du havde lyst?
Grilltype
Det har været for dårligt vejr
Det tager for lang tid
Jeg kommer for sent i gang
med at tænde op

Kul
67%
32%
26%

Gas
58%
6%
7%

Andre resultater fra undersøgelsen
 30 procent af danskerne foretrækker gasgrill. Det er en fordobling over fem år
 65 procent svarer, at de mener, at det er mere hyggeligt at grille end at tilberede et
almindeligt måltid i køkkenet
 Hver femte dansker griller 2-3 gange om ugen uden for sommermånederne
Kilde: Analyse Danmark for Kosan Gas
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