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Tendens:

Dobbelt så mange danskere tænder for gasgrillen
Flere danskere foretrækker at grille på gas fremfor kul end for fem år siden, viser en ny
kortlægning af danskernes grillvaner. Sparet tid og bekvemmelig tilberedning lokker
danskerne over på gas.
Så griller vi igen. Og bøfferne bliver i stigende grad tilberedt over gas. Det viser den
befolkningsundersøgelse af danskernes grillvaner, som Analyse Danmark har gennemført for
Kosan Gas. På fem år er antallet af danskere, der foretrækker en gasgrill, nemlig mere end
fordoblet, så det nu er hver tredje grillejer, der foretrækker gas under bøfferne.
Produktchef hos XL-BYG, Doris Larsen, genkender tendensen og fortæller om en opbremsning i
salget af kulgrill, som bliver fravalgt til fordel for sin gasdrevne fætter.
− Vi sælger stort set kun gasgrill i vores butikker. En del af dem bliver selvfølgelig solgt til folk, der
allerede har en kulgrill, men når begge dele står i haven, er det gasgrillen, der bliver tændt.
Danskerne har bedre tid til en gasgrill, som er hurtig at tænde op, så kulgrillen bliver kun brugt en
sjælden gang i weekenden, siger hun.
Nem og tidssparende gas
Netop tiden, som det tager at tænde grillen, er en væsentlig barriere for at få mad på risten. Hele
44 procent af danskerne svarer i undersøgelsen, at det er for tidskrævende for dem at tænde op
med kul. Afhængigt af kultype tager det omkring tyve minutter mindre at gøre en gasgrill klar til
kød og grøntsager.
I byggemarkedet er der heller ingen tvivl om, at gasgrillen bliver valgt, fordi den sparer tid til
madlavning:
− Danskerne bruger deres gasgrill som et udekøkken. Med en gasgrill er det hurtigt at tænde op,
og temperaturen kan skrues op og ned, så maden er færdig, når familien sætter sig til bords. Det
er nemt, og alle kan lave lækker mad med spændende opskrifter på en gasgrill, siger Doris
Larsen.
Om undersøgelsen fra Kosan Gas
Undersøgelsen er foretaget af Analyse Danmark for Kosan Gas og baseret på besvarelser fra
2.139 repræsentativt udvalgte respondenter over 18 år vægtet på køn, alder og geografi.
Hvilken type grill bruger du oftest?
Grilltype
Gasgrill
Kulgrill
Andet
Griller ikke

2011
12,3%
70%
3,3%
14,4%
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2016
29%
40%
3%
28%
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Andre resultater fra undersøgelsen
 30 procent af danskerne foretrækker gasgrill. Det er en fordobling sammenlignet med
2011
 65 procent af danskerne svarer, at det er mere hyggeligt at grille end at tilberede mad i
køkkenet
 Hver femte dansker griller to til tre gange om ugen uden for sommermånederne
 Tidsforbrug afholder hver femte dansker fra at grille
Kilde: Analyse Danmark for Kosan Gas
Fakta: Gasgrill til glæde for miljøet
 En gasgrill kræver ikke optændingsblokke eller tændvæske og udleder derfor mindre CO2
til atmosfæren end en kulgrill
 Samtidig bliver kokkens CO2-aftryk lavere, for hvor en kulgrill ofte brænder et godt stykke
tid før og efter brug, bliver gasgrillen tændt, kort før maden skal på og slukket, når maden
er færdig
 Gas udleder næsten ingen sod, som er en stor klimasynder. Ifølge forskningen er sod
årsag til hele 16 procent af den globale opvarmning

Kosan Gas
Hasselager Centervej 19-21
8260 Viby J

T. 8948 7700
www.kosangas.dk

Download
www.kosangas.dk/presse

Kosan Gas
Hasselager Centervej 19-21
8260 Viby J

T. 8948 7700
www.kosangas.dk

