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JOHAN JURESKOG PRESENTERAR STOLT KAMADO SUMO SIGNATURE PRO
”Vi har utvecklat nästa generation Kamado Sumo för den professionella grillmästaren 
som inte nöjer sig med annat än det bästa. Jag tycker själv att den har ett exklusivt 
och elegant uttryck med keramikens fantastiska design med flertusenårig historik, i 
kombination med detaljerna i rostfritt och krom. Vi har lagt till ett antal funktioner 
och uppgraderade features för att uppnå den allra högsta kvalitetskänslan. 
Detta är min grill! Detta är Signature Pro!”  

Johan Jureskog



TEKNOLOGI
Moderna kamadogrillar görs numera av en mängd olika material som värmebeständig keramik och andra eldfasta material, traditionell ter-
rakotta och en blandning av Portlandcement och krossad lavasten. Kamadons ytbehandling kan också variera från högblank keramisk glasyr, 
färg, eller keramiska plattor. Modern keramik och brandsäkra material skyddar grillen från sprickbildning som tidigare kunde vara vanligt. 
Förutom det yttre skalet i keramik finns det också en keramisk behållare för träkol inuti enheten. Det finns 
en öppning i den undre delen av kamadon för tilluft och en reglerbar frånluftsventil i toppen av 
locket. Temperaturen regleras genom att justera dessa två ventiler. Som tillagningsytor 
för maten används ett eller flera grill- galler på olika nivåer.

ANVÄNDNING 
En kamado är väldigt mångsidig. De kan användas till grillning och rökning, för pizzabakning och för att grädda bröd med mera. Det är på 
grund av de värmebevarande egenskaperna hos det keramiska skalet som grillen kan ge temperaturer på över 400 °C. Med en kamado-
grill kan man exakt justera luftflödet och temperaturen, mycket likt en vedeldad ugn och man kan baka och steka mat på samma sätt 
som i en vanlig ugn. Kamadogrillar är tillverkade i ett keramiskt material, vilket ger grillen en optimal isolering och effektivitet. För-
mågan att kunna hålla både mycket höga och mycket låga temperaturer gör dessa grillar perfekta att både grilla och röka i. Köttet blir 
supermört och väldigt saftigt på grund av att vätskan stannar kvar i köttet när det värms sakta. Eftersom grillen även går att få upp i 
väldigt höga temperaturer så går det även att baka bröd eller pizza i den.

UPPVÄRMNING 
I en kamado använder man kol och inte briketter. Ett av syftena med att använda en keramisk konstruktion är att det inte ska finnas 
några ämnen som förorenar smaken (metallsmak) i den tillagade maten. Enligt samma resonemang är vanligt träkol det enda valet för 
användning i en kamado. Träkol lämnar inte mycket aska, till skillnad från briketter så innehåller de heller inte några kemikalier eller 
tillsatser som kan förändra eller snedvrida smaken på maten. Träkol framställs på ett miljömässigt hållbart sätt genom användning av 
rotskott. Viktigast av allt är att mat som tillagats över kol ger en naturlig god arom och smak. För bästa resultat används ett grillkol av 
stora bitar som ger en lång brinntid. Av samma anledning så använd heller inte tändvätska eller andra föremål som innehåller kemikalier 
för att tända kolen. Vi rekommenderar att använda elektroniska tändrör eller organiska tändkuber för att tända upp grillen. För att rensa 
ut askan använder man askrakan och drar ut askan genom bottenventilen.

HISTORIA
Arkeologer har hittat lerkastruller och spisar använda för matlagning i alla delar av världen. En av de äldsta – mer än 3000 år gammal – 
lerkrukorna har påträffats i Kina. Vissa hade, precis som en kamado, spjäll och dörrar för bättre värmereglering. Lerspisar har använts på 
många olika sätt över hela världen, i Japan användes ”mushikamado” vid högtidsceremonier för att ånga ris. Dessa runda lerkrukor är den 
moderna kamadogrillens föregångare. En kamado är traditionellt en japansk träkolseldad spis eller ugn. Bokstavligt översatt betyder det 
“plats för kitteln.” En flyttbar kamado kallas i Japan för “mushikamado” och upptäcktes av amerikanerna efter andra världskriget. Efter 
kriget tog de med ”mushikamados” hem och numera används dessa flitigt i USA som en kamado  eller utomhusgrill.



temperaturreglering
Först och främst - grilla inte med locket öppet! Anledningen är att du förlorar kontrollen över luftflödet och just det är en av de verkliga 
fördelarna med en Kamado Sumo. Med riktigt träkol och genom att tända kolet på rätt sätt uppnår du tillräcklig temperatur för att grilla 
redan efter 15 minuter, vilket är fullt jämförbart med en gasolgrill. 

För att starta kamadon börjar du med att rengöra alla ventiler och luftningshål i kamadon från aska och att fylla upp kamadon med 
träkol. Öppna sedan både topp- och bottenventilerna helt och placera en organisk tändkub i mitten av kolet alternativt använd ett 
tändrör. När tändkuben är tänd och ligger i kolet, lämnar du locket på din Kamado Sumo öppet i ca 10 minuter eller tills kolet har fått 
fyr. För att öka temperaturen lämnar du ventilerna helt öppna och när grillen börjar närma sig önskad temperatur ställer du ned båda 
ventilationsöppningarna till c:a en halv till tre fjärdedelar öppna. Detta gör att temperaturökningen minskar i hastighet. När din kamado 
når önskad temperatur stänger du ventilerna ytterligare.

Hur gör man då för att hålla en jämn temperatur i sin Kamado Sumo?
Topp- och bottenventilerna fungerar som reglage för att styra temperaturen. Ventilerna ska vara nästan helt stängda för att hålla en 
jämn låg temperatur, önskar man högre temperatur låter man ventilerna vara öppna. Att reglera temperaturen lär man sig fort efter 
några försök, när du har blivit van kan du med enkelhet uppnå din måltempereratur utan ansträngning.

SLÄCKNING
För att släcka din kamado stänger du båda ventilerna helt och låter locket vara stängt. Då tillförs inget mer syre och glöden kommer att 
kvävas. Använd inte vatten för att släcka då detta kan skada keramiken i kamadon. Askan bör avlägsnas regelbundet för att ge eldstaden 
tillräckligt med ventilation. Kamado Sumo är lackad med en glasyr som lätt torkas rent utan kemiska rengöringsmedel. Inuti bränner 
restvärmen bort överblivet fett – precis som en självrengörande ugn. Annat än att ta bort aska, torka utsidan och borsta grillgallret, är 
inte nödvändigt som regelbunden rengöring. Som en del av det årliga underhållet och för optimal funktion rekommenderas att ta bort 
och borsta de inre delarna. ANVÄND INTE kemiska rengöringsmedel i kamadon. 

SKÖTSEL
För korrekt luftflöde och bättre grillning ska aska och kolrester tas bort med jämna mellanrum. Om din grill 
används i en särskilt tuff miljö, bör du rengöra den på utsidan oftare. Föroreningar i regn, kemikalier och 
saltvatten kan orsaka rost på utsidan av din Signature Pro. Vi rekommenderar att du rengör utsidan av grillen 
med varmt vatten och milt rengöringsmedel. Skölj de yttre ytorna och låt dem torka ordentligt. Använd inte 
vassa föremål eller slipande rengöringsmedel för att rengöra utsidan av din grill.



signature pro FEATURES

FIREBOX
Den här modellen har den senaste innovationen med en delad inre keramikbox för att 
säkerställa förbättrad hållbarhet och optimerat luftflöde. Kolkorg i rostfritt stål ingår 
som standard i denna professionella modell för en förenklad hantering av kolrester. 
Bottendelen innehåller en asklåda där rester av aska och mindre kolrester smidigt kan 
tas om hand och rensas ut vid rengöring av grillen. Keramikboxen har ett hål för kon-
trolluckan. 

SIDOBORD
Sidoborden är designade i rostfritt stål med ett klassiskt elegant formspråk. De är 
utrustade med hängare på respektive sida för att ha verktyg och övriga tillbehör vid 
grillningen lättillgängliga. De fungerar som avställningsyta när du arbetar vid grillen, 
eller så kan du lägga cowboyhatten och ställa ölen där när du vill koppla av.

TOPPVENTIL
Toppventilen i rostfritt stål är designad för att kunna få ett optimerat luftflöde för för-
bättrad temperaturkontroll. Den innovativa designen ger obegränsade möjligheter där 
hela toppen kan öppnas upp för maximalt luftflöde för de riktigt höga temperaturerna. 
Samtidigt kombinerar den eleganta designen möjligheten till precisionsinställning av 
luftflödet på mycket noggrann nivå för att reglerera temperaturen till exakt önskade 
nivåer vid rökning och low-and-slow. 



signature pro FEATURES

STATIV
Våra stabila keramikgrillar kännetecknas av dess tyngd och stabilitet. Det är verkligen 
den tjocka keramiken som gör att en kamadogrill är en så fantastisk produkt. Får att 
få ihop helhetsintrycket med en exklusiv designkänsla följer den eleganta linjen kon-
sekvent med i alla delar av Signature Pro. Det klassiskt eleganta stativet i rostfritt stål 
med kromade detaljer säkerställer även funktionen att grillen ska stå stabilt och säkert, 
samtidigt som det är enkelt att flytta runt den vid behov med hjul som är väl anpassade 
för produkten. 

FJÄDRING
Det gedigna keramiklocket kräver en pålitlig konstruktion och upphängning för att ska-
pa en bra balans. Med en konstruktion med fem fristående fjädrar säkerställs en optimal 
balans för en enkel hantering när du använder grillen. Ett formspråk och design som 
smälter in med grillen i övrigt. Den solida konstruktionen garanterar att din Signature 
Pro kommer att hållas välbalanserad och tät under lång tid. 

KONTROLLUCKA
Signature Pro är försedd med en kontrollucka som även fungerar som chip feeder i de 
fall man skulle behöva fylla på med mer rökspån under processen. Fördelen är att kunna 
kika in i glöden för att kontrollera hur det ser ut, utan att behöva öppna locket, vilket 
gör att du kan undvika stora temperaturvariationer under tillagningen. Med en elegant 
design i rostfritt stål bidrar det till hela grillens exklusiva uttryck. 



RÖKNING
En allt tydligare trend inom grillning och framförallt keramiska grillar är att röka på grillen. För amerikaner är rökning en självklarhet 
och ett måste på grillfesten och nu börjar fler och fler upptäcka rökning på grillen. Röken tillför både smak och mörhet och gör dina 
köttstycken till riktiga mästerverk. Vid grillen handlar rökning om smaken, resultatet och upplevelsen, en helt ny värld som öppnar sig. 
Möjligheterna att experimentera med en kamado är många då den verkligen passar för rökning och “low and slow”. På grund av dess 
isolerande keramikkonstruktion är det inga problem att grilla och röka i 8-10 timmar utan att fylla på kol. Använder du ett mer premium 
kol kan du till och med röka i upp till 20 timmar. För att börja röka tänder du helt enkelt upp din Kamado Sumo, när kolen fått glöd så 
lägger du på rökflisen eller wood chunksen. Genom att ställa in luftventilerna på kamadon håller du temperaturen jämn kring 120 
grader. Köttet absorberar bara röken i början när köttet är kallt, ca 1,5 timme in i en grillning. Efter det tar köttet inte upp mer 
röksmak, så det är bara i början av en low and slow barbecue som man använder trä. Formen på kamadon gör att man får hög luftfuk-
tighet inuti vilket ger ett mörare och bättre slutresultat. Sedan är det bara att luta sig tillbaka och njuta. Läckert och superenkelt!

temperaturguide
Rätt innertemperatur är A och O för ett bra resultat på kött, fisk och kyckling. För kyckling och fläsk är det viktigt att veta när köttet är 
ordentligt genomstekt. Här hittar du en lista på innertemperaturer för olika köttdetaljer, grilltips och råd för godare och mörare kött.
Olika detaljer tar olika lång tid och ofta varierar även storleken på köttbiten. Innertemperaturen är därför det bästa måttet på när köttet 
är klart. Stick in en digital termometer i mitten av den tjockaste delen. Om köttet har ben sticker du in termometern i mitten av den 
tjockaste delen, intill benet. Nedan finns detaljerade listor på innertemperaturer för olika köttdetaljer och allmänna temperaturer för 
blodigt, medium och välstekt kött.

Kamado Sumo grilltips

NÖT
• Blue rare 43-46 C
• Rare 48-50 C
• Medium rare 51-54 C
• Medium 55-58 C
• Medium well 60-65 C
• Well done 67+ C

KYCKLING
• Helgrillad kyckling och kalkon 80 C
• Kycklingben, lår och vingar 82 C
• Kycklingfile och bröst 72 C

FISK 
• Lax 48 C 
• Torsk 45 C  
• Tonfisk 46 C 
• Aborre 50 C

FLÄSK
• Medium 58-60 C
• Medium Well 65-68 C 
• Well 72-75 C



För att du ska få ut maximalt av din Kamado Sumo tillhandahåller vi ett stort sortiment av tillbehör. 
De olika tillbehören ger möjlighet att tillaga maten på flera olika sätt och ger inspiration att hela tiden 
utveckla din grillning. 

Upptäck vårt fantastiska gjutjärnssortiment
Passa på att njuta av grillningen året runt, där gjutjärnsserien är ett perfekt tillskott för grillningen 
under hösten och vintern. Boeuf Bourguignon, Thanksgiving Turkey eller rostad kyckling.

• En riktigt solid kycklinghållare i gjutjärn, The Cast Iron Chicken Roaster, att köra kyckling 
  eller kalkon direkt på grillen.

• Vår nya sizzling plate är ett otroligt bra komplement som ger nya möjligheter att enklare 
  grilla tillbehör eller dina signature fajitas direkt från grillen till en smakfull servering.

• Gjutjärnswoken är heavy duty där du kan utveckla grillningen med asiatisk inspiration.

• Alla burgarälskares dröm! Smasha burgaren med vår solida Burger Smash Tool! Denna 
  rejäla press gör att du kan laga ditt kött mer effektivt och enkelt får den perfekta ytan.

• Vårt sortiment inkluderar även gjutjärnsgaller och gjutjärnsplatta som är uppgraderade 
  till premium kvalitet. Cowboy Grill Grid passar perfekt i det flexibla grillgallersystemet 
  för att köra grillningen med riktigt hög temperatur precis ovanför elden och skapa den 
  perfekta ytan.

napolitanska pizzor direkt från GRILLEN
Vår dubbla pizzasten garanterar riktigt härliga pizzor från din Kamado Sumo. Den dubbla 
pizzastenen med en isolerande luftkanal emellan skapar de perfekta pizzorna utan risk att 
de bränns vid i botten. Napolitanska pizzor direkt från grillen! Komplettera med pizzaspade 
och pizzaskärare så har du allt du behöver för härliga sommarkvällar som om du vore i Italien. 

våra tillbehör



MARABú
En riktigt bra grill blir ännu bättre med riktigt bra kol. Vi rekommenderar framförallt 
Marabú vid rökning och low-and-slow, då det har väldigt lång brinntid och ger en 
mycket stabil temperatur under lång tid. 

Marabú är ett högkvalitativ träkol med utmärkta egenskaper för kamadogrillar. 
Marabú har hög densitet och brinner med hög värme, med mycket liten doft eller 
rök och med lång brinntid. Marabú träkol har sitt ursprung från Kuba och är tillverkat 
utan tillsatta kemikalier.

Marabú tillverkas traditionellt från grenar och av stammen från Marabúbuskarna, en 
vild och invasiv art. “El marabú” importerades från Afrika till Karibien på 1800-talet. 
Det är en växt som utvecklas till buskar och träd med upp till 10m höjd. På grund 
av ekonomisk kris på Kuba på under 1990-talet lämnades många jordbruksområden 
obrukade vilket gjorde att “el marabú” sakta spred sig över stora delar av de tidig-
are jordbruksområdena. El Marabú är listad i “Global Invasive Species Database” där 
alla namngivna växter måste avverkas om de börja växa på andra ställen än på deras 
naturliga förekomst. Avverkningen av El Marabú på Kuba skyddar den naturliga bio-
sfären på Kuba och är även därför ett utmärkt val av grillkol.

välj rätt grillkol

quebracho
Quebracho Blanco är det optimala valet när du vill ha en värmekurva som kan hålla 
sig vid höga temperaturer under lång tid. Den har en mycket mild, nästan obefintlig 
smakprofil. Quebracho Blanco avger endast lite gnistor och lämnar väldigt lite aska. 
Detta kol tänds mycket snabbt och är redo att grilla inom 15 minuter.

Quebracho kommer från de spanska orden “quebrar” och “hacha”, som i grunden 
översätts till “yxbrytare”. Trädet växer i Gran Chaco, en något kuperad region med 
torr skog mitt i Sydamerika, som omger norra Argentina, västra delen av Paraguay och 
sydöstra Bolivia. Quebracho Blanco rekommenderas därför för dem som till exempel 
gör pizza eller grillar med hög temperatur. 



Det flexibla grillgallret är det mest användbara tillbehöret till din Kamado. Med detta tillbehör kan du grilla på två olika nivåer 
samtidigt, röka, baka eller grädda bröd med mera. Det innehåller två halvmåneformade grillgaller, två halvmåneformade 

deflektorplattor, ett flernivågallerstöd samt en hållare för olika tillbehör.

4 konfigurationer 

Direkt grillning är vad de flesta tänker på när man talar om grillad 
mat. Vill man använda hög och låg värme samtidigt vid direkt-
grillning kan det flexibla grillgallret användas på båda nivåerna. 
Observera att även vid direktgrillning ska locket vara stängt under 
tillagningen. Detta gör att vätskan stannar kvar i köttet som blir 
mört och saftigt. Kolet förbränns effektivare och köttet blir klart 
snabbare och med ett jämnare resultat genom hela köttbiten.

direkt grillning indirekt grillning

Den indirekta matlagningskonfigurationen gör att din Kama-
do Sumo fungerar som en ugn. Genom att använda deflek-
torplattorna, hindras den direkta värmen från kolet att nå 
köttbiten direkt. Värmen överförs sedan indirekt till köttet 
som i en konvektionsugn. Detta möjliggör jämn och långsam 
matlagning och hela köttbiten blir jämnt tillagad. I denna kon-
figuration ska köttbitarna alltid placeras i mitten av grillen 
för bästa resultat. För att uppnå det saftigaste och möraste 
resultatet är detta rätt sätt.

direkt och indirektbaka

Denna konfiguration gör att du i din Kamado Sumo kan baka nästan 
vad som helst som du vanligtvis bakar i en ugn som t.ex. pizza, 
paj eller bröd. Den unika designen av Kamado Sumo skapar varma 
luftströmmar som gör att kamadon fungerar som en konvektions-
ugn. Detta skapar den jämna värmefördelningen som behövs för 
att baka. Samma design som gör din Kamado Sumo till den perfek-
ta pizzaugnen, gör den också väldigt bra till brödbak. Vid brödbak-
ning är en ren grill viktigare än vid annan matlagning. Om du har 
rökt eller grillat mycket kan du behöva rengöra grillen genom att 
“bränna av” den på hög temperatur.

Den direkt/indirekta konfigurationen gör att du kan växla 
mellan flera matlagningsmetoder samtidigt. Det undre grill-
gallret kan användas för en stek med direktvärme och det 
övre grillgallret kan användas tillsammans med en deflektor-
platta för indirekt matlagning för att tillaga köttet långsamt.

grillgaller konfiguration



garanti

Alla Kamado Sumo modeller säljs med begränsad livstidsgaranti för 
material- och tillverkningsfel på alla keramiska komponenter (inklu-
sive den keramiska basen, kupolen med skorsten, eldstaden och eld-
ringen) till den första köparen. Metallkomponenterna, rostfritt stål 
och gjutjärnskomponenter på din Kamado Sumo (inklusive metall-
ringar, gångjärnsmekanism, grillgallret, eldgallret och spjället) täcks 
av tre års garanti för den ursprungliga köparen. 

- Livstidsgaranti på hela den keramiska kroppen
- 3 års garanti på alla metalldelar inklusive termometern



KAMADOSUMO.SE


