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Witamy

OD REDAKCJI

Z NOWYM WYDANIEM MAGAZYNU GRILL
ON ROZPOCZNIESZ KOLEJNY SEZON
GRILLOWY Z MNÓSTWEM INSPIRACJI
I ZAPAŁU. ZNAJDZIESZ TAM TEŻ
WSKAZÓWKI I PORADY, DZIĘKI KTÓRYM
POPRAWISZ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
MISTRZA OGRODOWEJ KUCHNII.

Przez wieki pieczenie na otwartym ogniu było najczęściej stosowanym sposobem przygotowywania posiłków. Jednak dzięki firmie Weber sztuka ta ewoluowała do niespotykanego wcześniej poziomu. Dzięki 60-letniemu doświadczeniu w branży unikalna technologia, wysoka jakość i uniwersalne rozwiązania firmy Weber
umożliwiają zastosowanie różnych technik kulinarnych, co pozwala na przygotowanie doskonałych potraw. W
tym sezonie zostaniesz mistrzem grillowania i będziesz przygotowywać niezliczone rodzaje przystawek, dań
głównych oraz deserów. W końcu chodzi przede wszystkim o pyszne jedzenie i świetną zabawę!
Weber to marka stworzona z myślą o Tobie. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby ustanawiać standardy w
świecie grillowania, niezależnie od czasu i miejsca. Stale pracujemy nad rozwijaniem kultury grillowania poprzez
innowacje i pasję. W Weber wszyscy lubimy grillować, a wszystko, co robimy, robimy dla miłośników grillowania!
W tym wydaniu naszego magazynu z dumą przedstawiamy nowatorski grill umożliwiający obróbkę termiczną
z wykorzystaniem impulsów elektrycznych. To idealne rozwiązanie dla potrzebujących wygody mieszkańców
miast i miłośników grillowania o dużych wymaganiach. Jeśli przepadasz za tradycyjnymi metodami grillowania, mamy dla Ciebie wspaniałe wiadomości. Zobacz, jak nowe modele serii Master-Touch i inne grille węglowe
zapewniają zupełnie nowy wymiar przyjemności.
Nie możemy się doczekać, aby wszystko to Wam przedstawić, ponieważ to właśnie o to chodzi w marce Weber.
Naszym zadaniem jest wyposażanie klientów w najwyższej klasy urządzenia i akcesoria, dzięki którym przeżyją oni niezapomniane chwile wspólnie z bliskimi.
Dlatego wspólnie z resztą rodziny Weber doceniamy, że zdecydowaliście się poświęcić nam czas, czytając ten
magazyn i poznając wszystkie nasze sekrety. Odetchnij od zabieganej codzienności, poczytaj nasze porady i
wczuj się w rolę mistrza ogrodowego grillowania. Czas zaczynać!

Wszelkie zapytania dotyczące magazynu należy przedstawić pisemnie i wysłać na adres Weber-Stephen Polska Sp. z o.o., Ul. Mieczysława Pożaryskiego 32, 04-703, Warszawa,
info-pl@weberstephen.com. Firma Weber zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy pojawiające się w cennikach lub specyfikacjach produktów, błędy drukarskie lub redakcyjne.
Żadne z artykułów bądź zdjęć w magazynie „Świat grillowania” nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji Weber-Stephen Polska Sp. z o.o..
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JACEK WOJCIECHOWSKI
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OD PIECZENIA NA WOLNYM OGNIU DO DUŻYCH PŁOMIENI — TEMPERATURA
TO KLUCZ DO UZYSKANIA IDEALNYCH REZULTATÓW GRILLOWANIA
Grillowanie polega na czymś więcej niż tylko na wytworzeniu
wysokiej temperatury. Różne potrawy wymagają różnych jej
poziomów, np. baranina może wymagać wolnego pieczenia,
a przegrzebki — szybkiego opiekania. W związku z tym dużą
część grillowania stanowi odpowiednie przygotowanie. Czy
masz wystarczająco dużo paliwa, i czy wszystkie przybory
masz w zasięgu ręki? Czy masz do dyspozycji wystarczającą ilość miejsca, aby wszystko było od siebie oddzielone? Czy
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wiadomo jest, jaka jest idealna temperatura przygotowania
potraw, które masz zamiar przyrządzić? Tych kilka czynności
przygotowawczych sprawi, że grillowanie pójdzie jak z płatka. Począwszy od łagodnego ciepła przez umiarkowany żar,
aż po intensywny ogień — postępując zgodnie z naszym przewodnikiem po temperaturach, z pewnością wydobędziesz
wszystko, co najlepsze z pieczonych składników. Nie ma na
co dłużej czekać!

NISKA TEMPERATURA — 90–160° C
Najbardziej niedoceniana strefa grzewcza na grillu. Większość ludzi kojarzy grillowanie z wysoką temperaturą, jednakże dzięki
niższej temperaturze oraz odrobinie cierpliwości i czasu można uzyskać najbardziej spektakularne wyniki. Aby to zrobić, wcale
nie jest konieczne korzystanie z grilla węglowego. Technikę pieczenia na małym ogniu można stosować również w przypadku
grilli gazowych i elektrycznych, dzięki czemu nawet najtrudniejsze do przyrządzenia mięso będzie delikatne i miękkie.

USTAWIENIE TEMPERATURY
Grill węglowy: 1/3 komina

Grill gazowy: niska temperatura

Grill elektryczny: niska temperatura

ŚREDNIA TEMPERATURA — 160–230° C
Mnóstwo możliwości z umiarkowaną temperaturą! Jest to odpowiednie ustawienie dla wszystkich potraw, które wymagają
czasu na odpowiednie wypieczenie, ale które mogą wyschnąć na skutek działania zbyt wysokiej temperatury. Najlepszym
wyborem do tej strefy jest kurczak, w przypadku którego wymagany jest dłuższy czas pieczenia bez przypiekania. Jest
to także idealna temperatura, aby wypróbować nowe techniki, takie jak pieczenie ciast na grillu. W ten sposób można
przygotowywać jedzenie, tak jakby wyszło z piekarnika, o delikatnym, dymnym posmaku i zachwycić tym samym gości
nieoczywistym deserem.

USTAWIENIE TEMPERATURY
Grill węglowy: pół komina

Grill gazowy: średnia temperatura

Grill elektryczny: średnia temperatura

WYSOKA TEMPERATURA — 230–290° C
Zwiększ temperaturę, aby przygotować ulubioną przez wszystkich potrawę. Należy jednak pamiętać, że wysoka temperatura
nie zawsze oznacza najlepsze rezultaty. Wysoką temperaturę należy kontrolować, w przeciwnym razie najlepsza porcja
mięsa może zostać zwęglona i nie nadawać się do zjedzenia. Tak więc nie spuszczaj oka z grillowanych przysmaków!
Pamiętaj też, że ślady przypieczenia nie tylko zapewniają dobry wygląd jedzenia, lecz również nadają mu dużo smaku.

USTAWIENIE TEMPERATURY
Grill węglowy: pełny komin

Grill gazowy: wysoka temperatura

Grill elektryczny: wysoka temperatura
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NISKA TEMPERATURA 90–160° C

ODKRYJ RADOŚĆ
PIECZENIA W NISKICH
TEMPERATURACH
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Łatwo sobie wyobrazić, że do przygotowania pysznych uczt z wykorzystaniem grilla
potrzebna jest wysoka temperatura. Nie
jest to jednak prawdą. W rzeczywistości
łagodna temperatura może być najlepszą
opcją dla wielu posiłków i technik. Weźmy na
przykład wędzenie, dzięki któremu można
uzyskać niesamowity smak przy minimalnym wysiłku. Wraz z nowym modelem iGrill,
a także naszymi poradami i wskazówkami
pomagającymi w jak najlepszym wykorzystaniu możliwości pokrywy, nadszedł czas na
zmianę stylu życia. Zwolnij!
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Kluc pokrywa

NISKA TEMPERATURA 90–160° C

KLUCZ DO SOCZYSTEGO MIĘSA? POWOLNE PIECZENIE W NISKIEJ TEMPERATURZE
PRZY ZAMKNIĘTEJ POKRYWIE.
Masz wolny dzień, szeroki wybór świeżo krojonego mięsa i chęć na jedzenie z grilla. Przyjaciele i rodzina przygotują sałatki, pokroją
melona i rozleją napoje. To, co Ty musisz zrobić, to zapewnić soczyste, pełne smaku danie
główne. Może się wydawać, że to dużo pracy,
ale prawda jest taka, że do Ciebie może należeć potencjalnie najłatwiejsze zadanie w ciągu
dnia — pod warunkiem, że zastosujesz jedną
prostą zasadę: nie podnoś pokrywy.
Niezależnie od tego, czy grillujesz, korzystając z grilla gazowego, węglowego czy elektrycznego — grillowanie z zamkniętą pokrywą jest kluczem do uzyskania delikatnego,
niezwykle soczystego mięsa, które samo
odchodzi od kości. Niezależnie od tego, czy
grillujesz w niskiej, średniej czy wysokiej
temperaturze, stosując metodę bezpośredniego lub pośredniego pieczenia — trzymanie
zamkniętej pokrywy jest kluczem do sukcesu.
Pomaga to w ustabilizowaniu temperatury
wewnątrz grilla, dzięki której potrawa jest
pieczona równomiernie i która pomaga dłużej
utrzymać jej wilgoć. Ciepło wznosi się od dolnej do górnej części grilla, po czym pokrywa
odbija je z powrotem. Dzięki temu żywność
jest pieczona zarówno od dołu, jak i od góry.
Genialne, prawda?

IDEALNA MIESZANKA
Pod zamkniętą pokrywą występuje ponadto dym,
który nadaje żeberkom, burgerom i mostkom
wyjątkowo mocnego, grillowego aromatu. Mieszanka do wędzenia wieprzowiny firmy Weber
została stworzona specjalnie z myślą o dużych,
soczystych kawałkach mięsa wieprzowego i stanowi połączenie drewna twardego z owocowym,
dzięki czemu potrawy zyskują bogaty, dymny
smak grilla. Doskonałe rozwiązanie pomagające
w uczynieniu potrawy gwiazdą wieczoru.
10

Przed zamknięciem pokrywy na kilka godzin
w celu zajęcia się przystawkami należy pamiętać, aby prawidłowo rozmieścić mięso na grillu.
Pamiętaj, aby ułożyć mięso swobodnie! Każdy
kawałek mięsa potrzebuje wystarczającej ilości
miejsca wokół siebie do upieczenia i uwędzenia ze wszystkich stron. Nie oznacza to jednak,
że musisz piec mniej kawałków mięsa na raz.
Wystarczy z wyprzedzeniem przygotować kilka
stojaków. Dzięki stojakom do pieczenia, takim
jak stojak do grillowania żeberek Weber Rib
Rack, mięso będzie piec się bardziej równomiernie, a ponadto pozwoli Ci to piec większą ilość
mięsa na raz bez przepełniania grilla. W ten sposób może podać potrawę dla wszystkich w tym
samym czasie. Nikt nie będzie czekał..

WEBER BEST CHOICE:

MISTRZOWSKIE

ŻEBERKA

ZE SŁODKIM SOSEM BARBECUE O SMAKU JABŁKOWYM

PORCJE: 8
CZAS PRZYGOTOWANIA: 45 minut
CZAS GRILLOWANIA: 5–6 godzin
POTRZEBNE: Butelka ze sprayem,
pięć kawałków drewna hikorowego o
wielkości pięści
4 płaty żeberek, każdy o wadze 1,1–1,6 kg
175 ml niesłodzonego soku jabłkowego
60 ml octu jabłkowego
Nacierka
2 łyżki stołowe soli kuchennej
2 łyżki stołowe sproszkowanej papryki chili
ancho
2 łyżki stołowe brązowego cukru
2 łyżki stołowe granulowanego czosnku
1 łyżka stołowa startego kuminu
2 łyżeczki zmielonego czarnego pieprzu

Innowacyjne funkcje i klasyczny styl łączą się w
nowym modelu MASTER-TOUCH GBS PREMIUM,
tworząc wszechstronny grill 3 w 1.

1/3 komina

Niska temperatura

Niska temperatura

3. Do małej butelki z rozpylaczem wlej 175 ml
soku jabłkowego i 60 ml octu jabłkowego.

gotuj przez 15–20 minut, mieszając od czasu
do czasu.

4. Wyczyść szczotką ruszt do pieczenia. Do węgla dodaj dwa kawałki drewna. Rozpocznij wędzenie żeberek, stroną z kością do dołu, stosując
metodę pieczenia pośredniego w niskiej temperaturze, przy zamkniętej pokrywie, aż mięso
skurczy się o co najmniej 1 cm, np. przez 4 do
5 godzin. Po upływie każdej godziny w razie potrzeby dodawaj więcej rozpalonych brykietów,
aby utrzymać ciepło, dodawaj po jednym kawałku drewna do węgla (dopóki się nie wypali)
i spryskuj żeberka po obu stronach mieszanką
soku jabłkowego. W międzyczasie przygotuj sos.

6. Gdy żeberka będą już gotowe, wyjmij je z wędzarki. Natrzyj płaty po obu stronach sosem i
owiń każdy z nich wilgotnym papierem do pieczenia. Następnie zawiń je w folię aluminiową o
dużej wytrzymałości. Umieść owinięte płaty żeberek z powrotem w wędzarce, układając je na
górnym ruszcie do pieczenia. Kontynuuj pieczenie metodą pośrednią w bardzo niskiej temperaturze, z zamkniętą pokrywą, aż mięso będzie wystarczająco miękkie, aby można było je rozerwać
palcami, np. przez 45 minut do 1 godziny. Wyjmij
żeberka z wędzarki i ponownie lekko natrzyj płaty po obu stronach sosem. Umieść zamarynowane płaty z powrotem na grillu na kolejne 15 minut
(110° C). Potnij płaty na pojedyncze żeberka. Podawaj na ciepło z pozostałym sosem.

5. W średniej wielkości rondlu połącz składniki
sosu i doprowadź do wrzenia, stosując średnią
temperaturę. Zmniejsz temperaturę na niską i

Sos
475 ml keczupu
120 ml niesłodzonego soku jabłkowego
60 ml octu jabłkowego
60 ml żółtej musztardy
2 łyżki stołowe czarnej melasy
2 łyżki stołowe sosu Worcestershire
1 łyżeczka granulowanego czosnku
¼ łyżeczki sproszkowanej papryki chili
chipotle
1. Przygotuj wędzarkę do pieczenia metodą pośrednią w bardzo niskiej temperaturze
(110–120° C).

Aby uzyskać dymny posmak, trzymaj pokrywę grilla
Weber zamkniętą.

Po zamarynowaniu wieprzowiny, ustawieniu
niskiej, równomiernej temperatury wewnątrz
grilla i odpowiednim ułożeniu kawałków mięsa
na ruszcie nadszedł czas, aby zamknąć pokrywę i cieszyć się wspólnymi chwilami ze znajomymi. Rozsiądź się wygodnie i rozkoszuj się
perspektywą otwarcia pokrywy i rozdzielania
całej rodzinie niezwykle soczystych, zapierających dech w piersiach żeberek.

Wydobywaj to, co najlepsze w daniach wieprzowych, dzięki specjalnie dobranej mieszance
drewnianych zrębków firmy Weber.

W stojaku do grilla Premium zmieści się wiele
płatów żeberek, a ponadto może on służyć jako
solidny uchwyt soczystej pieczeni.

2. W średniej wielkości misce wymieszaj składniki nacierki. Umieść żeberka (stroną z mięsem
do góry) na desce do krojenia. Podążaj wzdłuż
linii tłuszczu, która oddziela mięsiste żeberka
od twardszych końcówek u podstawy każdego
płatu i odetnij końcówki. Obróć wszystkie płaty. Odetnij partię mięsa znajdującą się w części
środkowej każdego płatu. Odetnij również partię
mięsa, która wisi poniżej krótszego końca żeberek. Wsuń koniec tępego noża stołowego pod
błonę pokrywającą tylną część każdego płatu żeberek. Podnieś i poluzuj błonę, aż pęknie,
następnie złap za jej róg, korzystając z ręcznika papierowego, i ściągnij ją. Natrzyj dokładnie
wszystkie żeberka nacierką, stosując większą
jej ilość w częściach z mięsem.
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NISKA TEMPERATURA 90–160° C
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POTRAWY WĘDZONE NA GRILLU MAJĄ NIEZWYKLE WYRAZISTY AROMAT I SMAK.
OBALAMY MITY DOTYCZĄCE TEJ POPULARNEJ TECHNIKI GRILLOWANIA.
Nie istnieje wiele rzeczy, które w większym stopniu przywołują wspomnienia niż zapach. Zapach konkretnego sosu lub mięsa ma tę magiczną, nostalgiczną moc, która przypomina nam o szczególnych posiłkach i
miejscu, w którym je jedliśmy.
Jest to jeden z powodów, dlaczego wędzona żywność stanowi tak atrakcyjny trend w gotowaniu: większa część ich smaku kryje się w aromacie. Mimo
to, podobnie jak w świecie grillowania, wędzenie jest niedocenioną techniką
— i taką, którą można wykorzystywać w o wiele szerszym zakresie zastosowań, niż mogłoby się wydawać. Rozstawmy więc nasze grille i obalmy
niektóre z mitów na temat tej wszechstronnej techniki grillowania.

MIT #1: JEST TYLKO JEDEN „WĘDZONY” SMAK
Nawet wśród zapalonych miłośników grilla pokutuje często błędne
przekonanie, że wszystkie wędzone produkty — czy to mięso, ryby czy
warzywa — smakują tak samo. To, co w wędzeniu jest najbardziej ekscytujące, stanowi całkowite przeciwieństwo — wędzenie może stworzyć

całą gamę doznań smakowych! Zmiana gatunku drewna do wędzenia
jest najprostszym sposobem, aby zmieniać smak. Każdy rodzaj drewna
uwalnia wyjątkowy aromat — pieczenie mięsa na desce cedrowej Weber doda potrawie subtelnej woni dymu, podczas gdy nasz asortyment
aromatycznych zrębków (z takiego drewna jak jabłoń lub pekan) może
wydobyć zupełnie nowe pokłady pysznych smaków z potrawy. Innym
narzędziem jest doprawianie. W przypadku wędzenia obejmuje to trzy
metody nadawania smaku — od solanki po nacierania i sos. Nie bój się
eksperymentować i sprawdź, która metoda najbardziej Ci odpowiada.

MIT #2: WYŁĄCZNIE DLA PROFESJONALISTÓW
Chociaż wędzone produkty mają złożony smak, nie oznacza to, że sam
proces wędzenia musi być złożony. Dzięki nowemu modelowi grilla Master-Touch Premium lub Genesis® firmy Weber wędzenie jest dostępne
dla wszystkich i (nie boimy się tego powiedzieć) łatwe: Wystarczy dodać
kawałki drewna do wędzenia bezpośrednio do brykietu, aby uzyskać wyśmienity, pełny smak, a w przypadku grilla Weber Genesis® II należy dodać
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WĘDZONY

ŁOSOŚ PIEPRZOWY

Z AWOKADO I SALSĄ KOPERKOWĄ

RUMSZTYK WOŁOWY

PORCJE: 4
CZAS PRZYGOTOWANIA: 30 minut
CZAS GRILLOWANIA: 1 godzina
TEMPERATURA WEWNĄTRZ MIĘSA: 58° C
POTRZEBNE: deska z drewna cedrowego,
namaczana w wodzie przez co najmniej 30 minut

PORCJE: 10
CZAS PRZYGOTOWANIA: 30 minut
CZAS GRILLOWANIA: 90–120 minut
TEMPERATURA WEWNĄTRZ MIĘSA: 57° C
POTRZEBNE: pojemnik do wędzenia,
zrębki do wędzenia wołowiny

1/3 komina
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1 kg półtuszy łososia, ze skórą

pojemnik do wędzenia i włożyć do niego wiórki
firmy Weber. Następnie należy zamknąć grill na
taki czas, aby wiórki zaczęły się palić, po czym
ponownie otworzyć pokrywę i umieścić na ruszcie potrawę. Dym zajmie się resztą. Pozostawia
to dużo miejsca na eksperymentowanie — w
końcu możesz spróbować przygotować słodką
balsamiczną marynatę lub przybranie z cienko
pokrojonych plasterków jesiennych jabłek!

MIT #3: WĘDZENIE ZACZYNA SIĘ I
KOŃCZY NA MOSTKU
Wszyscy znamy chrupiącą skórkę wędzonego
mostka, mocne smaki wędzonych żeberek i
zmysłową gładkość wędzonego łososia. Są to
produkty najbardziej związane techniką wędzenia i nie bez powodu. Nie tracą na popularności

i zadowalają rzesze ludzi. Na następnej stronie
możesz zapoznać się z klasycznymi przepisami
na wędzone mięso i wędzonego łososia.
Warto jednak pamiętać, że wędzone żeberka,
mostek, i łosoś to dopiero początek — mały
zakątek wielkiego, pysznego świata wędzenia.
Podstawowa zasada wędzenia — „powoli i w
niskiej temperaturze” — gwarantuje wydobycie unikalnych smaków i tekstur we wszystkich rodzajach mięsa, ryb i warzyw. Wędzone
karczochy w połączeniu z czosnkowym sosem
jogurtowym; pomidory koktajlowe wędzone aż
do momentu niemal rozerwania i wrzucone do
ciepłej sałatki z ziarnem; brukselka wędzona
wraz z soczystymi kawałkami boczku wieprzowego. Wędzenie umożliwia to wszystko.
Nie daj się oszukać mitom!

Marynata
1 łyżka stołowa mieszanki
ziaren pieprzu
½ pęczka koperku
3 łyżeczki soli
3 łyżki stołowe brązowego
cukru

WEBER BEST CHOICE:

Nowy model GENESIS® II to najlepszy sprzęt do
wędzenia. Unikalna, dwuścienna pokrywa firmy
Weber w połączeniu z potężnymi palnikami pomaga w precyzyjnym regulowaniu i utrzymywaniu
odpowiedniej temperatury.

PIKANTNY, WĘDZONY

Salsa
1 świeża czerwona papryka
chilli
3 dojrzałe pomidory średniej
wielkości
½ ogórka
Skórka i sok z 1 cytryny
2 cebule dymki
1 mała garść koperku
1 awokado
1 łyżka stołowa dobrej jakości
oliwy z oliwek
2 łyżeczki czerwonego octu
winnego
Sól
Pieprz
Cukier

Niska temperatura

Ziemniaki
250 g młodych ziemniaków
2 łyżki stołowe dobrej oliwy z
oliwek
Sól i pieprz
1. Wymieszaj wszystkie składniki marynaty. Nasmaruj nią rybę i
zawiń ją szczelnie w folię spożywczą. Odstaw na co najmniej 1–2
godziny, a najlepiej na całą noc.

1/3 komina
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2,5 kg rumsztyku wołowego
20 g kolorowych, całych ziaren
pieprzu
5 g ziela angielskiego, całego
10 g imbiru
10 g czosnku
2 g płatków chilli, do smaku
30 g soli morskiej, grubej
10 g cukru, brązowego
80 g masła
60 ml wina Madera

2. Rozgrzej grill do 150° C. Umieść
łososia na nasączonej desce z
drewna cedrowego w grillu, zamknij pokrywę i wędź przez jedną
godzinę, aż do osiągnięcia temperatury 58° C we wnętrzu ryby.

1. Namocz zrębki w wodzie przez
co najmniej 30 minut.

3. W międzyczasie ugotuj ziemniaki i przygotuj salsę — wymieszaj
wszystkie składniki i odstaw na bok
do momentu, aż ryba będzie gotowa.

3. Upraż kolorowe ziarna pieprzu
i ziele angielskie na patelni w
niskiej temperaturze, aż wydobędzie się z nich pachnąca woń,
a następnie dodaj je do pasty
czosnkowo-imbirowej i ubijaj do
uzyskania średnio drobnej konsystencji. Wymieszaj, dodając
płatki chilli, sól morską i cukier.

4. Podawaj rybę z salsą koperkową,
gotowanymi ziemniakami, sporą
ilością wyciśniętego soku z cytryny
oraz odrobiną soli i pieprzu.

2. Obierz imbir i czosnek i grubo
je pokrój, a następnie zrób z nich
pastę, korzystając z moździerza.

Niska temperatura

4. Roztop masło na patelni, wlej
je do moździerza i dobrze wymieszaj całość.
5. Natrzyj stek z polędwicy mieszanką przypraw.
6. Przygotuj grill do pracy w cieple
pośrednim w temperaturze 140–
160° C. Odsącz zrębki i umieść je
w pojemniku wędzarki. Dodaj pojemnik wędzarki do szyn aromatyzujących Flavorizer bars (patrz
instrukcja obsługi).
7. Umieść stek z polędwicy na ruszcie stosując metodę pośrednią.
8. Wetknij sondę do mięsa w środek steka, zamknij pokrywę grilla
i piecz do osiągnięcia temperatury
57° C wewnątrz mięsa.
9. W celu uzyskania bardziej wyrazistego, dymnego zapachu można z
powrotem dodać namoczone zrębki.
Od czasu do czasu natrzyj stek winem Madera, aby pozostał wilgotny.

PRZYGOTOWANIE GRILLA DO WĘDZENIA
1. Wybierz odpowiednie zrębki do wędzenia
firmy Weber, które najlepiej będą pasować do
Twojego przepisu. Do wyboru jest wiele smaków — przed dokonaniem wyboru dobrze jest
się zapoznać ze wszystkimi.
2. Włóż garść wybranych zrębków do wody na
30 minut do namoczenia.
3. Rozgrzej grill do temperatury co najmniej
250–260° C.
4. Wytrząśnij nadmiar wody ze zrębków i
umieść je od razu w pojemniku do wędzenia.
14

Umieść pojemnik na ruszcie nad jednym z palników, tak aby był on wystawiony na działanie
bezpośredniego ciepła.

DREWNO HIKOROWE: klasyczny, bogaty dymny
smak, idealne do wędzenia wołowiny.

5. Zamknij pokrywę. Przed umieszczeniem
jedzenia na ruszcie pozwól nagromadzić się dymowi. Teraz można zmniejszyć temperaturę do
130° C, która doskonale nadaje się do wędzenia.
Uwaga: garść zrębków wystarczy, aby uzyskać
pożądany dymny smak. Nie przesadzaj z
wędzeniem na początku: 20 minut w zupełności
wystarczy, aby nadać potrawie wspaniałego
dymnego smaku.

DESKA Z DREWNA CEDROWEGO firmy Weber
nadaje wspaniałego, dymnego smaku i zapobiega
przywieraniu delikatnych filetów.
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Mostek
ROZMAWIAMY Z RZEŹNIKIEM GINGER PIG, JESSICĄ WRAGG, O OPTYMALNYM
WYKORZYSTANIU KUPOWANEGO MIĘSA ORAZ O TYM, DLACZEGO MOSTEK JEST
IDEALNY DO PIECZENIA NA GRILLU.
Rola rzeźnika w sektorze spożywczym XXI wieku jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Chociaż
w większości przypadków kupujemy obecnie
wstępnie zapakowane mięso, prawidłowy rozbiór tusz jest złożoną działalnością, której miejsce jest gdzieś pomiędzy rzemiosłem a sztuką.
Mostek jest przykładem tego, co można zyskać,
kupując u rzeźnika. Jessica Wragg — rzeźnik
renomowanego londyńskiego dostawcy mięsa The Ginger Pig, autorka przygotowywanej
książki Girls on the Block — wyjaśnia dlaczego.
Czym dokładnie jest mostek i dlaczego ktoś
mógłby chcieć go przyrządzić?
Jessica Wragg: Mostek to pierś zwierzęcia.
Pochodzi z dolnej części klatki piersiowej z
ćwierćtuszy wołowej i jest niezwykle wytrzymały; jego mięśnie są używane gdy krowy
chodzą lub pasą się. Mięśnie te są twarde,
ale tłuszcz wokół nich sprawia, że ich smaki idealnie komponują się podczas przyrządzania. Mostek wymaga powolnego gotowania, co oznacza, że ten rodzaj mięsa jest
zwykle o wiele tańszy. Wysiłek jednak popłaca —
mięso jest niezwykle bogate w smaku.

Rzeźnik Jessica Wragg wyjaśnia, jak
znaleźć odpowiedni kawałek mięsa
16

Czy rezultat, jaki chcemy osiągnąć przyrządzając mostek, wpływa na sposób jego krojenia?

JW: Sposób, w jaki gotujemy mięso, niewątpliwie wpływa na sposób, w jaki rzeźnicy je
kroją. Tradycyjnie brytyjscy rzeźnicy przycinali
mostek do najcieńszego mięśnia. Jednak wraz
z rozwojem trendów w gotowaniu i wędzeniu
z użyciem grilla, klienci chcą, aby mostek był
krojony w całości.

Jakie jeszcze narzędzia są ważne?
JW: Ostre noże kroją piękne plastry wołowiny.
Najważniejsza jest jednak ostrzałka do noży. W
przypadku braku ostrzałki można użyć grzbietu innego noża. Są one wykonane z tego samego materiału i pomagają w prosty sposób
naostrzyć narzędzie pracy.

Czy sposób obróbki mięsa wpływa na
jego jakość?
JW: Jeśli rzeźnik przykłada nienależytą wagę
do krojenia, odkostniania lub przycinania,
wówczas może dojść do uszkodzenia partii
mięsa. Naszym obowiązkiem jest szanować
tuszę i dbać o to, aby każdy kawałek mięsa był
jak najlepiej wykrojony.
W jaki sposób można uzyskać najlepszy
kawałek mięsa od rzeźnika?
JW: Rzeźnicy wiedzą dokładnie, jak znaleźć
kawałek mięsa, który odpowiada potrzebom
klientów, mogą go wyciąć w profesjonalny sposób, a nawet dostarczyć instrukcji gotowania.
Wiemy również, skąd pochodzi nasze mięso —
niektórzy z nas mogą nawet znać hodowcę
osobiście. Kupując mięso ze sklepowej półki,
nie wiesz nic o jego pochodzeniu i co gorsza, co
zostało użyte do jego przygotowania.

RZEŹNICTWO NA ŚWIECIE:
Amerykańska branża rzeźnicza dzieli tuszę na 13
podstawowych partii. Są one znacznie większe niż
w większości innych krajów — zwłaszcza w porównaniu z Francją, gdzie tuszę dzieli się na 29 partii!
Nazwa danej partii może oznaczać różne części
zwierzęcia w zależności od miejsca przebywania.
Na przykład brytyjska nazwa „sirloin” oznacza
to samo co amerykańska nazwa „porterhouse”,
podczas gdy amerykańska nazwa „sirloin” oznacza
to samo co brytyjska nazwa „rump steak”.
Włoskie podstawowe partie, takie jak głowa (testa),
brzuch (pancia) i klatka piersiowa (petto), są podzielone na niezliczone złożone „partie podrzędne”,
które obejmują język.
Niezależnie od miejsca, im dalej dana partia mięsa
jest położona od najciężej pracujących części krowy
(nogi i szyja), tym jest ona delikatniejsza, a tym
samym droższa.
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MOSTEK DLA POCZĄTKUJĄCYCH
PORCJE: 10
CZAS PRZYGOTOWANIA: 30 minut
CZAS GRILLOWANIA: 6–8 godzin
TEMPERATURA WEWNĄTRZ MIĘSA:
90–95° C
POTRZEBNE: wędzarka wodna; butelka z rozpylaczem wypełniona wodą,
od sześciu do ośmiu dużych garści
drewienek do wędzenia z jadłoszynu,
dębu lub jabłoni; termometr do błyskawicznego pomiaru temperatury;
wytrzymała folia aluminiowa; sucha,
izolacyjna chłodziarka
Do przyrządzenia od początku do końca mostka o wadze 6,5 kg potrzeba około 16 godzin.
Mając na uwadze fakt, że nie zawsze ma się
do dyspozycji taką ilość czasu, chciałem zaproponować stosunkowo łatwy przepis, którego realizację można zacząć z rana i cieszyć się
gotową potrawą podczas kolacji. Oto on. Przepis wymaga dość małego mostka (4,5–5,5 kg),
który trafia do wędzarki na 6–8 godzin, a następnie do izolacyjnej chłodziarki na kolejne
2–4 godziny. Jeśli okaże się, że plasterki z części „płaskiej” są nieco suche, nie ma powodów
do zmartwień. Wystarczy posiekać wszystkie
suche plastry z niewielką ilością wilgotnego
mięsa z części „wypukłej” i podawać na bułkach — w razie potrzeby z dodatkiem sosu

1/3 komina

1 cały, nieprzycięty mostek wołowy,
w tym zarówno części płaskie, jak i wypukłe,
4,5–5,5 kg
70 g soli kuchennej
25 g świeżo zmielonego czarnego pieprzu
475 ml ulubionego sosu barbecue
10 bułek do hamburgerów rozkrojonych na
pół
barbecue w celu uzyskania dodatkowego
smaku i wilgoci.
1. Za pomocą bardzo ostrego noża przytnij
tłuszcz po tłustej stronie mostka, tak aby miał
ok. 5 mm grubości, ale nie mniej. Po stronie mięsa usuń siatkową błonę, aby odsłonić
znajdujące się pod nią grubowłókniste mięso.
Pamiętaj, aby usunąć wszelkie twarde grudki
tłuszczu po obu stronach mostka.
2. Wymieszaj sól z pieprzem, a następnie natrzyj mostek równomiernie z obu stron. Włóż
mostek do lodówki do czasu przyrządzania.
3. Przygotuj wędzarkę do pieczenia metodą pośrednią w bardzo niskiej temperaturze (110° C).
4. Spryskaj mostek po obu stronach wodą, aby
zwilżyć powierzchnię. Dodaj połowę kawałków drewna do węgla. Gdy pojawi się dym,
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połóż mostek tłustą stroną do dołu na górnym
ruszcie do pieczenia, zamknij pokrywę i piecz
w pośrednim cieple w bardzo niskiej temperaturze, aż na powierzchni mostka pojawi się
ładna, ciemna skórka, tj. przez około 4 godziny.
Po upływie pierwszej godziny dodaj pozostałe
kawałki drewna do węgla. Kolor powierzchni
mięsa wskazuje na utworzenie odpowiedniej
skórki i że mostek nie będzie już wchłaniać dużej ilości dymu, przez co nadszedł czas, aby go
owinąć. Chociaż kolor jest podstawowym wyznacznikiem, należy również sprawdzić temperaturę wewnątrz mięsa. Powinna ona wynosić
od 65° C do 70° C w najgrubszej części mięsa.
5. Wyjmij mostek z wędzarki i spryskaj go po
obu stronach wodą. Następnie owiń go wilgotnym papierem do pieczenia, po czym zrób
to samo z wykorzystaniem wytrzymałej folii
aluminiowej.
6. Umieść owinięty mostek tłustą stroną do dołu
na górnym ruszcie wędzarki i kontynuuj pieczenie w cieple pośrednim w bardzo niskiej temperaturze i z zamkniętą pokrywą do momentu, aż
mięso będzie tak delikatne, że po naduszeniu na
nie przez folię palcami jego konsystencja będzie
sprawiać wrażenie gigantycznej pianki marshmallow, a temperatura w jego wnętrzu będzie
wynosić 90–95° C — czas pieczenia od 2 do
4 godzin lub więcej (delikatność mięsa w większym stopniu wskazuje na jego gotowość niż
temperatura). Ilość wymaganego czasu zależy
od danej rasy bydła i innych cech mięsa.
7. Przenieś mostek, wciąż zawinięty w folię, do
suchej, izolacyjnej chłodziarki. Zamknij chłodziarkę i zostaw mięso na 2–4 godziny.
8. Odwiń mostek i umieść go na desce do krojenia, uważając, aby z folii nie wydostały się
cenne soki z mięsa.
9. Rozgrzej sos barbecue na kuchence w
średniej temperaturze — ok. 5 minut. Pokrój
mostek w poprzek włókien w cienkie plasterki i podawaj z dowolną ilością sosu. W razie
potrzeby dodaj sok z mięsa do sosu. Jeśli mięso z płaskiej części jest nieco suche, grubo je
posiekaj i wymieszaj z dowolną ilością sosu.
Podawaj na ciepło na bułeczkach.
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Niech Cię
iGrill
poprowadzi
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Odpowiednie wypieczenie potrawy za każdym razem
dzięki termometrowi iGrill łączącemu się aplikacją

NIEZAPOMNIANE I UDANE KOLACJE DZIĘKI TERMOMETROWI ŁĄCZĄCEMU SIĘ Z
APLIKACJĄ FIRMY WEBER.
Istnieje przepis na zorganizowanie dobrej kolacji. A składniki? Ciekawe rozmowy między gośćmi, lista nastrojowych utworów, pełne kieliszki,
a przede wszystkim pyszne jedzenie. Ten plan
łatwiejszy w realizacji, gdy możesz uczestniczyć
w przyjęciu — w końcu jesteś gospodarzem! Jeśli wyzwaniem jest pogodzenie tej roli z grillowaniem, pieczeniem i wędzeniem, termometr
iGrill łączący się z aplikacją firmy Weber, który
umożliwia pilnowanie żywności z oddalonego
miejsca, może to zmienić.
Od samozwańczych mistrzów grillowania do
nowicjuszy — każdy może zyskać na korzystaniu z dobrego termometru. Jeśli szukasz
jednego z najlepszych i najinteligentniejszych
rozwiązań, odpowiedzią jest termometr iGrill
firmy Weber łączący się z aplikacją. Sondy
iGrill firmy Weber, umieszczone w dowolnym
pieczonym produkcie, są zsynchronizowane z
aplikacją iGrill i od początku do końca monitorują żywność, powiadamiając użytkownika o
osiągnięciu idealnej temperatury. Dzięki temu

każdy może dostać swój stek dokładnie tak
wypieczony, jak lubi.
Interfejs aplikacji jest łatwy w obsłudze i obejmuje duży wybór gotowych ustawień — od
różnych rodzajów mięs po ryby. Wszystkie
temperatury wnętrza mięsa są dostępne do
wyboru. Temperatura jest wyświetlana w czasie rzeczywistym, a postęp jest rejestrowany
w sposób wizualny, dzięki czemu wiadomo, ile
czasu pozostało do końca. Niezależnie od tego,
czy szybko pieczemy łososia, czy też przez wiele godzin wędzimy mostek wołowy, termometr
iGrill umożliwia pieczenie bez ryzyka przypalenia i pozwala cieszyć się czasem z dala od grilla.
Trzy typy termometrów iGrill — iGrill Mini, iGrill
2 oraz iGrill 3 — mogą łączyć się z aplikacją,
mają wstępnie ustawione temperatury, funkcję monitorowania temperatury, a także sondy,
które są odporne na temperaturę do 380° C. Co
najważniejsze, wszystkie trzy modele dokładnie wiedzą, kiedy potrawa jest wypieczona do

perfekcji, zapewniając bezproblemowe grillowanie. Chcesz wiedzieć więcej? Szczegółowe
informacje na temat funkcjonalności aplikacji
iGrill można znaleźć na stronie weber.com.

WEBER BEST CHOICE:
Termometr iGRILL 3 jest
przeznaczony do użytku
z grillami gazowymi
SPIRIT® II i GENESIS® II

Termometr iGRILL MINI z
pojedynczą sondą i podstawą
magnetyczną jest idealny dla
„niedzielnego” szefa kuchni

Termometr iGRILL 2
może obsługiwać do
czterech sond, z których
każda jest odporna na
temperaturę do 380° C
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NISKA TEMPERATURA 90–160° C

OD WIENEREK PO WURSTY
— NIEMIECKI SZEF KUCHNI
MARTIN BAUDREXEL
OPOWIADA, JAK WYDOBYĆ TO,
CO NAJLEPSZE W KIEŁBASACH

Zatapianie zębów w skwierczącą kiełbasę prosto z grilla to sama przyjemność. Od słodkich i
dymnych nut włoskiej salsicci po brytyjską klasyczną potrawę bangers and mash — ciepło
tlącego się żaru na grillu wydobywa najlepsze
smaki z każdego mięsa.
„Autentyczność jest wspaniała: sprawia, że
wracamy do korzeni grillowania” — mówi
Martin Baudrexel. Jako jeden z najlepszych
niemieckich szefów występujących w telewizji, cieszący się uznaniem najważniejszych
sieci tv w kraju, Baudrexel potrafi odróżnić
wienerki od wurstów. Jest to zarówno sztuka, jak i nauka. Jeśli chodzi o przygotowanie,
grillowanie i serwowanie kiełbasek, wiele
kultur w całej Europie ma wiekowe tradycje
i regionalne specjały. Baudrexel podzielił
się swoimi radami jak najlepiej wykorzystać
grilla. „W przypadku kiełbasek należy zacząć
od niskiej temperatury i zakończyć pieczenie
wyższą temperaturą, dzięki której kiełbaski się spieką, uzyskując charakterystyczny
smak i kolor” — radzi. „Rozpal kilka brykietów i pozwól im stopniowo rozpalać otaczające je brykiety, jak w przypadku efektu domina. Ogranicz do minimum ilość powietrza
dostającą się do grilla, ponieważ zbyt duża
jego ilość podniesie temperaturę”.
Sekret doskonale przygotowanej kiełbasy rozpoczyna się od odpowiednich przygotowań.

WEBER POLECA:

Nasz KOMIN DO ROZPALANIA RAPIDFIRE to najszybszy i najwygodniejszy sposób na rozpalanie
węgla drzewnego

BRYKIETY firmy Weber palą się długo i mocno, a
ponadto są w 100% naturalne
Szef kuchni Martin Baudrexel ma oko do szczegółów
20
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EUROPEJSKIE KIEŁBASKI
Z ogromnej gamy kiełbasek z kontynentu
europejskiego wybraliśmy te najlepsze.

1. NÜRNBERGER (Niemcy)

4

Mięso: wieprzowina
Przyprawy: majeranek
Podawać z: lekko podsmażaną kapustą
kiszoną

2. CHIPOLATA (Francja)

3

1

5

Merguez à la Baudrexel
Aby zapoznać się z wersją pikantnego francuskiego klasyku autorstwa Martina Baudrexela, odwiedź naszą stronę internetową.
Znajdziesz tam jego ulubiony przepis na
kiełbasę merguez oraz sposób jej wyrobu.
Wielu z nostalgią korzysta z węgla drzewnego,
ale wysokiej jakości brykiety zapewniają długie
spalanie, przez co ciepło jest rozprowadzane
równomiernie, bez uszczerbku dla świeżego,
dymnego smaku pikantnej kiełbaski merguez
lub dużej, polskiej kiełbasy. Od Anglii po Włochy; od Polski po Hiszpanię — atrakcyjność
grilla węglowego jest uniwersalna. Baudrexel
przyznaje: „W dzisiejszych czasach dostępne
są wspaniałe grille gazowe, które pozwalają
uzyskać niesamowite efekty, ale uwielbiam
dymny smak kiełbasy, który można uzyskać,
grillując na brykiecie".
„Lubię używać komina do rozpalania podczas
przygotowywania brykietu, ponieważ jest to
szybkie i skuteczne rozwiązanie” — mówi. Napowietrzane komory w kominie do rozpalania
Rapidfire podtrzymują ogień pod brykietami
podczas ich rozpalania, a solidny uchwyt chroni dłonie podczas przenoszenia węgli z komina
do grilla. „W przypadku chęci zorganizowania
dłuższej sesji grillowania, np. w celu uwędzenia kiełbasek, należy użyć paliwa dobrej jakości, które spala się równomiernie przez długi
czas”, mówi Baudrexel. A teraz czas rozpocząć
grillowanie!

Mięso: wieprzowina
Przyprawy: sól, pieprz
i zioła
Podawać z: ziemniakami, sałatkami,
tabbouleh, surowymi warzywami

3. SALSICCIA (Włochy)
Mięso: wieprzowina
Przyprawy: koper włoski i okazjonalnie
płatki chilli
Podawać z: ziemniakami lub kapustą

4. RØD PØLSE (Dania)
Mięso: głównie wołowina, choć niekiedy
może występować baranina dla
dodatkowego smaku
Przyprawy: pieprz, gałka muszkatołowa,
ziele angielskie
Podawać z: bułką do hot doga z
plasterkami ogórka kiszonego,
musztardą i sosem remoulade

5. CUMBERLAND (Wielka Brytania)
Mięso: wieprzowina
Przyprawy: szałwia, tymianek i
pieprz cayenne
Podawać z: kremowymi tłuczonymi
ziemniakami z sosem własnym,
udekorować rzeżuchą

6. KIEŁBASA (Polska)
Mięso: w zależności od regionu, ale
tradycyjnie wieprzowina
Przyprawy: wędzone z czosnkiem,
pieprzem i zielem angielskim
Podawać z: smażonymi na patelni
ziemniakami i smażoną cebulą

7. BOTIFARRA (Hiszpania)
Mięso: wieprzowina
Przyprawy: niewielka ilość pieprzu,
czasem odrobina trufli
Podawać z: białą fasolką z olejem i
czosnkiem sauté
21
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ROZGRZEWKA
Podwiń rękawy, bo robi się gorąco. Wraz ze wzrostem temperatury na grillu możesz wybierać spośród
wielu pysznych, rozpływających się w ustach przepisów. Po przekroczeniu granicy 160° C możemy zacząć
mówić o szaszłykach w stylu ulicznym, makaronie prosto z woka, a nawet doskonałym kurczaku na
puszce, wypieczonym do perfekcji przy użyciu specjalnego narzędzia firmy Weber. Grillowanie w średniej
temperaturze może nie wydawać się czymś nadzwyczajnym, za to smak właśnie taki jest.

22
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„Kurczak na puszce od piwa jest jedną z najlepszych potraw do grillowania, gdy dopiero zaczynasz” — mówi Simon Rimmer, brytyjski szef
kuchni. Jako kucharz-samouk wie, jak ważne
jest, aby zacząć od przepisów, które odpowiadają umiejętnościom kucharza. Znany z występów wraz z Timem Lovejoyem w programie
BBC Something for the Weekend oraz Sunday
Brunch na Channel 4, jest autorem wielu książek i nadal pojawia się na ekranie — ostatnio
w programie Britain’s Favourite Food. Jeden z
jego ulubionych przepisów? Klasyka grilla —
kurczak nasycony smakami słodowego piwa.
„Nie uwierzysz w rezultaty, jakie uzyskasz —
kurczak jest soczysty, bogaty w smak, a dzięki dodatkom można stworzyć swoją własną

ZAPYTALIŚMY SZEFA KUCHNI
Z TV, SIMONA RIMMERA,
W JAKI SPOSÓB NAJLEPIEJ
PRZYRZĄDZIĆ KURCZAKA
NA GRILLU.

PIWNY

KURCZAK

Z MASŁEM ESTRAGONOWYM

PORCJE: 4–6
CZAS PRZYGOTOWANIA: 10 minut
CZAS GRILLOWANIA: 1 godzina
i 10 minut
TEMPERATURA WEWNĄTRZ MIĘSA: 75° C
POTRZEBNE: Stojak do opiekania
drobiu GBS

wersję tego przepisu”. Jego ulubione smaki tej
wszechstronnej potrawy to masło, zioła i mocne piwo. „Możesz zrobić dowolne masło smakowe; jednym z moich ulubionych jest masło
z estragonem i cytryną”. „Wszystko, co należy
zrobić, to odłączyć skórę kurczaka od mięsa i
wysmarować ją masłem ziołowym, przez co
zrobi się bardzo wilgotna. Lubię też mocno
przyprawiać skórę solą i pieprzem, aby stała
się chrupiąca Jeśli chodzi o płyny — lubię używać jasnego lub ciemnego piwa, co nadaje kurczakowi dużo smaku i wspaniałego aromatu”.
Przepis ten można teraz łatwo odtworzyć za
pomocą stojaka na drób firmy Weber. „To akcesorium jest bardzo proste w użyciu; pośrodku
znajduje się pojemnik, do którego należy wlać
dowolną ciecz, a następnie nałożyć na niego
kurczaka, tak aby siedział na nim wyprostowany. Wygląda to dziwnie, ale jest to genialne
rozwiązanie!” Wybór cieczy do wlania do pojemnika jest nieskończony. „Zwykle danie to
nazywa się kurczakiem na puszce piwa, ale tak
naprawdę chodzi o sam płyn — można użyć
wody smakowej, piwa lub wina". Tackę wokół
pojemnika można wykorzystać do pieczenia

Nacierka
½ łyżeczki nasion kopru włoskiego
1 łyżeczka suszonego rozmarynu
1 łyżeczka suszonego tymianku
1 łyżeczka granulowanego czosnku
1 łyżeczka różowych ziaren pieprzu
½ łyżeczki zmielonego czarnego pieprzu
½ łyżeczki miękkiego cukru brązowego
½ łyżeczki soli morskiej
1. Przygotuj nacierkę do kurczaka, drobno mieląc wszystkie składniki w moździerzu.

dowolnych warzyw. Rozpoznawanie momentu, w którym kurczak jest gotowy, jest zawsze
trudne, gdy próbujemy nowego przepisu. Rimmer sugeruje, aby obserwować wewnętrzną
temperaturę kurczaka, a nie skupiać się na
ustalonym czasie jego przygotowania. „Aby
mieć pewność, że mięso będzie całkowicie
upieczone, jego temperatura powinna wynosić
75° C” — mówi. „Termometr iGrill firmy Weber
jest doskonałym rozwiązaniem, ponieważ wykonuje całą pracę za Ciebie”. Wystarczy kilka
akcesoriów i wskazówek od profesjonalistów,
aby uzyskać soczystego, chrupiącego kurczaka o wyjątkowym smaku.

WEBER POLECA:

Konstrukcja 2 w 1 Gourmet BBQ System
STOJAK DO OPIEKANIA DROBIU umożliwia grillowanie drobiu i dodatków w tym samym czasie

opiekania drobiu GBS ciemnym piwem typu stout.
Dodaj czosnek i pozostałą gałązkę estragonu.
6. Mocno nałóż kurczaka na pojemnik stojaka
do opiekania drobiu GBS, upewniając się, że jest
on stabilny i wyprostowany. Odetnij kawałek z
pozostałej części cytryny i zatkaj nim otwór szyi
kurczaka. Zatrzyma to parę wewnątrz kurczaka.
7. W razie potrzeby w stojaku (na zewnątrz
kurczaka) można umieścić lekko naoliwione i
przyprawione małe warzywa korzeniowe.

Połowa komina
Średnia temperatura
Średnia temperatura

2-kilogramowy cały kurczak z wolnego
wybiegu
1 łyżka stołowa oleju rzepakowego
1 puszka ciemnego piwa typu stout
(takiego jak Guinness)
2 ząbki czosnku, obrane

Kurczak, który jest wilgotny ORAZ chrupiący?
Zdaj się na rady Simona Rimmera
24

Masło estragonowe
15 g świeżego estragonu
50 g niesolonego masła
½ cytryny
Sól i świeżo zmielony czarny pieprz

2. Przygotuj masło ziołowe, drobno siekając
estragon. Zachowaj jedną gałązkę na później.
Zetrzyj skórkę z połowy cytryny. Dodaj sól i
pieprz. Mieszaj masło, aż wszystkie składniki
będą połączone.
3. Palcami ostrożnie wprowadź masło w przestrzeń między skórą a mięsem surowego kurczaka. Uważaj, aby nie rozerwać skóry.
4. Nasmaruj niewielką ilością oleju zewnętrzną
powierzchnię kurczaka i równomiernie pokryj
ją nacierką.
5. Napełnij połowę pojemnika pośrodku stojaka do

8. Przygotuj grill do pracy metodą pośrednią,
w temperaturze ok. 180° C. Jeżeli masz grill
węglowy, wystarczy, że komin do rozpalania
napełnisz brykietami tylko do połowy.
9. Umieść kurczaka w obszarze działania pośredniego ciepła i zamknij pokrywę. Piecz
kurczaka przez ok. 1 godzinę i 10 minut lub do
momentu, gdy temperatura wewnątrz mięsa
osiągnie 75° C. Temperaturę możesz sprawdzić za pomocą termometru Weber do natychmiastowego odczytu temperatury lub iGrill.
10. Odstaw kurczaka na 10 minut przed pokrojeniem.
25
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Na rożnie zmieści się nawet duży drób:
wystarczy zdjąć z grilla ruszt do pieczenia i miskę ociekową, a resztą zajmie się
system odprowadzania tłuszczu.
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Minimalny nakład pracy: nadziej jedzenie
na rożen, zablokuj widelcami i pozwól,
aby silnik wykonał resztę pracy.

Widelce ze stali nierdzewnej
utrzymują zarówno duże, jak
i małe porcje mięsa.

ROŻEN WEBER UMOŻLIWIA POWOLNE PIECZENIE DOWOLNEGO MIĘSA
BEZPOŚREDNIO W PRZYDOMOWEJ KUCHNI.
Możliwości są nieskończone podczas korzystania z rożna — kurczak lub indyk z chrupiącą
skórką, delikatne żeberka, noga jagnięca, porchetta z chrupiącą skórką i wędzona łopatka
wieprzowa to tylko kilka przykładów. Proces
pieczenia zapewnia niesamowite smaki, których po prostu nie da się uzyskać w inny sposób. Rożen delikatnie obraca żywność powyżej

zdejmowanego rusztu do pieczenia, równomiernie rozprowadzając ciepło i gwarantując
uzyskanie za każdym razem soczystego mięsa. W ofercie firmy Weber znajdują się rożny do
każdego grilla Weber; Q, Pulse, Spirit, Genesis
oraz pierścień do rożna do grilla węglowego.
Niezależnie od tego, który z grilli posiadasz,
wynik Cię przekona.

ZASADA DZIAŁANIA
• Zdejmij ruszt i zamocuj pierścień/tarczę, jeśli korzystasz z grilla węglowego
lub modelu Weber Q
• Umocuj silnik w uchwycie
• Umieść pierwszy widelec na rożnie.
Następnie nadziej jedzenie na rożen
i zablokuj za pomocą widelca. Wsuń
drugi widelec na rożen, wciśnij go w
jedzenie i zablokuj.

t

Wiele osób do nakarmienia? Wszystkie rożna i silniki mogą pomieścić
porcje mięsa o wadze do 9 kg.

• Włóż szpic rożna do napędu i umieść
rożen w miejscu do tego przeznaczonym

Klasyczny kurczak z rożna — teraz można go przyrządzić
łatwiej niż kiedykolwiek!
26

Własna wieprzowina z rożna przy minimalnym nakładzie
pracy.

• Podłącz zasilanie, uruchom rożen aby
mięso obracało się i nałóż pokrywę
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KEBABY ZE STEKÓW I POMIDORÓW

Połowa komina

Średnia temperatura

Średnia temperatura

Z SOSEM AWOKADO

Sos
1 awokado
1 porcja ogórka (5 cm długości)
4 łyżki stołowe kwaśnej śmietany
1 cebula dymka pokrojowa
4 łyżki posiekanego świeżego kopru
Sok z 1 limonki
Około ⅛ łyżeczki ostrego sosu pieprzowego
Sól morska

Poczuj ten
smak w domu!

Niezwykły smak ulicznego jedzenia
odtworzony w domowej scenerii

Przyprawy
1 łyżeczka czosnku przeciśniętego przez
praskę
1 łyżeczka musztardy i czystego chili w
proszku
Po ½ łyżeczki papryki, mielonej kolendry,
mielonego kminku i gruboziarnistej soli
morskiej
1 kg steku z polędwicy (3 cm grubości),
usunąć nadmiar tłuszczu, pokroić w kostki
o boku 3 cm, 24 pomidory koktajlowe, olej

PORCJE: 4
CZAS PRZYGOTOWANIA: 15 minut
CZAS GRILLOWANIA: 8 minut
POTRZEBNE: Szpikulce
1. Usuń miąższ z awokado. Obierz ogórek i pokrój go w grubą kostkę. Zmiksuj w blenderze
na gładkie purée awokado, ogórek, kwaśną
śmietanę, cebulkę dymkę, koper i sok z limonki. Zmiksuj sos chili i sól do smaku.
Wlej sos do miski i odstaw pod przykryciem do
lodówki do czasu, aż będzie go można podać.
Przed podaniem wyjmij sos z lodówki chwilę
wcześniej, aby osiągnął temperaturę pokojową.
2. Rozłóż metalowe, drewniane lub bambusowe
szpikulce. Szpikulce z drewna i bambusa należy
namoczyć w wodzie przez co najmniej 30 minut.
3. Przygotuj grill do pieczenia metodą bezpośrednią w średniej temperaturze (175–230° C).

4. Wymieszaj składniki mieszanki przypraw w
misce. Dodaj kostki steku i mieszaj je, aż będą
równomiernie pokryte przyprawami. Nadziej
mięso na szpikulce, na przemian z pomidorami. Równomiernie pokryj mięso i pomidory
cienką warstwą oleju.
5. Wyczyść szczotką ruszt do pieczenia. Grilluj kebaby metodą bezpośrednią w średniej
temperaturze, z zamkniętą pokrywą, aż do
osiągnięcia żądanego poziomu upieczenia, ok.
8 minut na kolor różowo-czerwony (średnio
wysmażony). Od czasu do czasu obróć kebaby.
Zdejmij je z grilla.
6. Podawaj gorące z sosem.

OD BUŁEK Z SIEKANĄ WIEPRZOWINĄ PO SZASZŁYKI WOŁOWE NA JEDEN RAZ —
NAJLEPSZĄ RZECZĄ W JEDZENIU ULICZNYM JEST TO, JAK ŁATWO MOŻNA JE
ODTWORZYĆ W DOMU.
W dużych i małych miastach na całym świecie
pojawia się coraz więcej budek ze street food,
które serwują nie tylko przeciętne burgery z dodatkiem rozmiękłych frytek. Każdy papierowy
talerz, który opuszcza te budki, niesie ze sobą
opowieść. Czasami jest to dosłowna opowieść,
przekazywana za pośrednictwem zabawnej
wymiany zdań pomiędzy szefem kuchni a głodnym klientem — typowe dla kuchni ulicznej.
Czasami jest to opowieść dotycząca samego
jedzenia: w którym gospodarstwie hodowano
krowę oraz w jaki sposób dana przyprawa dotarła ze wzgórz Indii na ulice Londynu. Tak czy
inaczej, w street food nigdy nie chodzi wyłącznie o naładowanie baterii przed powrotem do
biura. Chodzi o doświadczanie swojego posiłku.
Richard Johnson, założyciel European Street
Food Annual Awards i autor bestsellera Street
Food Revolution, uważa, że to właśnie nadaje
28

temu ruchowi uniwersalnego uroku. „Najważniejsze jest doświadczanie”, mówi. „Patrzenie,
jak ktoś dobrze gotuje, od zera, wykorzystując
znane mu produkty, ze zrozumieniem, z pasją, jest bardzo inspirujące”. Tak inspirujące,
że często wystarczy jeden posiłek w scenerii
ulicznej, aby ludzie zaczęli myśleć o tym, w jaki
sposób przenieść trend street food do swoich
domów, na własne grille i stoły.

WE WŁASNYM OGRÓDKU
Na szczęście dzięki odpowiednim składnikom
(i odpowiednim narzędziom z oferty grilli i akcesoriów do grillowania firmy Weber) jest to
możliwe. Street food kieruje się zasadą: tanio,
sezonowo i świeżo. Z wysokiej jakości mięsem
i świeżymi warzywami street food jest na wyciągnięcie ręki. Teraz chodzi głównie o smak
dymu, karmelizację cukrów i palące ciepło

metalu. Nie ma potrzeby tworzenia fantazyjnych frykasów ani dziwacznych dekoracji. Jest
to jedzenie dla ludzi. „Zostało stworzone dla
wszystkich”, mówi Johnson, dodając: „Street
food w najlepszym wydaniu powinno stać ponad podziałami płci, wieku i rasy. Powinno w
nim chodzić o ludzi stojących w grupie i spędzających razem czas”. Najlepiej z zimnym
napojem w dłoni, czekając na swoje jedzenie —
parujące, świeże i przyprawione historią, którą
można opowiadać jeszcze przez wiele lat. Nie
chcesz dłużej czekać, aby wprowadzić atmosferę street food w swoim domu? W takim razie
wypróbuj nasz popisowy przepis na soczyste
szaszłyki wołowe lub zapisz się na specjalny
kurs grillowania Weber. Dowiedz się więcej na
weber.com lub zapytaj o kurs w autoryzowanym punkcie sprzedaży Weber. Zdobędziesz
na nich wiedzę o różnych sposobach wykorzystania grilla.
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ŚREDNIA TEMPERATURA 160–230° C

STREET FOOD ZE WSCHODU PRZYCHODZI W EGZOTYCZNYCH DANIACH PEŁNYCH
SMAKÓW.
Prawdziwe azjatycki street food charakteryzuje
się prostotą i dużą ilością smaku. W najbardziej
znanych potrawach, od indonezyjskiego Nasi
Goreng po niezwykle bogate w smak Phad Thai
podawane na stoiskach w Tajlandii, podstawy
azjatyckiego street food są generalnie głębokie i
można w nich znaleźć szum ciepła z dodatkiem
odrobiny czegoś ostrego.
Przede wszystkim chodzi o świeżość. Nie są to
dania, które cały dzień spędzają na czekaniu na
klienta. Przeciwnie, zostały przygotowane dosłownie w blasku płomieni i niewiarygodnej temperaturze — szczególnie jeśli chodzi o klasyczną
chińską potrawę przyrządzoną na ulicy, smażoną
potrawkę.
Każdy doświadczony użytkownik woka wie, że
tajemnicą prawidłowego smażenia metodą Stir-Fry są dwa kluczowe czynniki: wysoka temperatura i odpowiednie przygotowanie. I chociaż

możliwe jest osiągnięcie dobrych wyników na
płycie kuchennej, nie da się uzyskać prawdziwej
mocy woka znajdującego się nad jednym z palników, ponieważ potrzebuje on również ciepła,
które będzie go otaczać.
Równie ważne jest niezawodne, silne źródło
ciepła i różnorodność świeżo przygotowanych
składników. Magia metody Stir-Fry polega na
szybkim gotowaniu składników w woku, co nadaje im wspaniałych smaków chińskiej kuchni
przy jednoczesnym zachowaniu chrupkości i
delikatności. W prawidłowym stosowaniu metody Stir-Fry chodzi o błyskawiczną szybkość gotowania. Właśnie dlatego istnieje prawda, którą
dobrze znają azjatyccy sprzedawcy street food:
wok i warstwa rozgrzanego do białości węgla
pod nim stanowią nierozłączną całość.
Jednakże wyprodukowanie tej warstwy węgla
wymaga czasu, dlatego też, aby móc odtworzyć w

domu środowisko do gotowania metodą Stir-Fry,
warto zastosować połączenie grilla gazowego
Weber Genesis® II z ciężkim, okrągłym wokiem
żeliwnym. Taka konfiguracja pozwala użytkownikowi osiągnąć zarówno wyjątkowe ciepło dzięki
grillowaniu z użyciem woka, jak i stabilność oraz
kontrolę dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji. Połączenie to jest również idealne do
innych azjatyckich klasyków street food— bez
względu na to, czy jest to chude, w błyskawicznym tempie smażone mięso, chrupiący smażony
ryż czy bogate zupy japońskie.

CZYM JEST SOS SOJOWY?
Sos sojowy jest jedną z najstarszych i najbardziej
ulubionych form fermentacji w historii ludzkości.
Jego głęboki, słodki i kwintesencjonalny smak Umami pochodzi głównie z długo fermentowanej (tradycyjnie pod ziemią) soi. Sos sojowy stanowi podstawę
smaku dla niezliczonych potraw w Chinach – jego
miejscu pochodzenia – oraz w całej Azji Wschodniej.

PIKANTNE DANIE SMAŻONE METODĄ
Z TOFU I GOTOWANYM RYŻEM Z SEZAMEM
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PORCJE: 4
CZAS PRZYGOTOWANIA: 20 minut
CZAS GRILLOWANIA: 15 minut
POTRZEBNE: Wok GBS
1 czerwona cebula, pokrojona w cienkie
plasterki
3 ząbki czosnku, pokrojone w cienkie
plasterki
7-centymetrowy kawałek imbiru, starty
4 cebulki dymki, pokrojone na 2-centymetrowe kawałki
350 g twardego tofu, pokrojonego w
drobną kostkę
100 g groszku cukrowego, w połówkach
50 g świeżych grzybów Shitake, w
plasterkach
1 czerwona lub żółta papryka, pokrojone w
cienkie plasterki
1 świeża czerwona papryka chilli, pokrojona w cienkie plasterki
½ pęczka świeżej kolendry, grubo posiekanej
100 g niesolonych orzechów nerkowca

STIR-FRY

Olej roślinny
2 łyżki stołowe sosu sojowego o niskiej
zawartości soli
1 łyżka stołowa oleju sezamowego
1 limonka
Sól, Pieprz, Cukier
1. Rozgrzej grill w cieple bezpośrednim do
temperatury 200–230° C. Wymieszaj ze sobą
czosnek, imbir, chili, cebulkę dymkę i czerwoną
cebulę. Wymieszaj ze sobą wszystkie pozostałe
warzywa, zachowując kolendrę po jednej stronie. Nie łącz obu mieszanek.
2. Umieść wok na grillu w celu rozgrzania. Wlej
odrobinę oleju i poczekaj, aż zacznie dymić, a
następnie dodaj tofu, dopraw dużą ilością soli i
pieprzu. Wyłóż na talerz.
3. Ponownie wlej odrobinę oleju. Dodaj mieszankę chili i cebuli. Przemieszaj, po czym
dodaj drugą mieszankę. Jeśli jest to możliwe,
podrzucaj warzywa w woku. Utrzymuj warzy-

Połowa komina
Średnia temperatura
Średnia temperatura

wa w ruchu za pomocą drewnianej łyżki, obracając je co kilka sekund, aby wszystkie miały
kontakt z ciepłem w dolnej części woka. Dopraw dużą szczyptą cukru, soli i pieprzu.
4. Po minucie lub dwóch warzywa powinny
zacząć mięknąć. Dodaj tofu, sos sojowy i olej
sezamowy i wymieszaj. Po około 30 sekund
warzywa są gotowe. Przełóż warzywa do półmiska, posyp je orzechami nerkowca oraz kolendrą, wyciśnij na nie trochę soku z limonki i
gotowe! Podawaj z ugotowanym ryżem jaśminowym i prażonymi nasionami sezamu.

WEBER BEST CHOICE:

Eksperymentuj z nowymi smakami na świeżym
powietrzu dzięki WOKOWI GOURMET BBQ SYSTEM
firmy Weber
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NAJLEPSZE DESERY POCHODZĄ
PROSTO Z GRILLA. WIĘCEJ NA TEN
TEMAT DOWIADUJEMY SIĘ OD
RENOMOWANEGO DUŃSKIEGO SZEFA
KUCHNI, THOMASA HERMANA.
Thomas Herman, szef kuchni z Arriba Nacional odznaczony gwiazdką Michelin zna się na deserach.
W trakcie swojej kariery duński szef kuchni był wielokrotnie nagradzany, pracował w jednych z najlepszych kuchni na świecie, przy okazji przenosząc swoją kreatywność na europejską scenę gastronomiczną.
Teraz Herman podjął się nowego wyzwania w Arriba
Nacional, sklepie z wyrobami czekoladowymi przy
słynnym deptaku Strøget w Kopenhadze, który wieczorami przekształca się w kameralny, ośmioosobowy klub gastronomiczny. Dla szczęśliwych gości
Herman z powrotem staje za kuchenką — lub grillem
— i tworzy specjalne doznania kulinarne, zarówno te
wytrawne, jak i słodkie.
Za sprawą wyjątkowych smaków i aromatów desery
z grilla prezentują szereg ekscytujących możliwości
każdemu kucharzowi. „Większość ludzi prawdopodobnie nawet nie bierze pod uwagę przygotowywania deserów na grillu. Stanowi to wyzwanie polegające na nieszablonowym myśleniu i wykazaniu
się kreatywnością, uwzględniając zapach dymu,
odpowiednie ustawienie temperatury i inne ekscytujące czynniki”. Na przykład roztopiona, bogata w
intensywne nuty czekolada stanowi wspaniały sos
dla truskawek, czy topper na pyszny tort, doskonale wyrośnięty na grillu w kociołku Dutch Oven firmy
Weber.
Herman szczególnie lubi robić podpalane naleśniki,
delikatnie smażąc je na grillu przy użyciu patelni z
asortymentu Gourmet BBQ System firmy Weber. Jest
to kreatywne podejście do klasyka, który może być
podawany z dowolną ilością dodatków, chociaż szef
kuchni Herman zaleca luksusowe towarzystwo jeżyn
i mokki z lekko prażonymi, posiekanymi orzechami
laskowymi. „Bardzo wysoka, bezpośrednia temperatura żeliwa nadaje naleśnikom bardziej wyrazistego,
karmelowego smaku w porównaniu do naleśników
smażonych na zwykłej patelni”.
Jak podkreśla szef kuchni, grillowane desery tworzą
doznania, które wykraczają poza to, co oczywiste.
„Przyrządzanie deseru na grillu węglowym pozwala
nadać mu dużo aromatu i wyjątkowego, organicznego smaku” — wyjaśnia. „Wspólne chwile z ludźmi, na
których Ci zależy, spędzone przy grillu na świeżym
powietrzu są bezcenne”. Nie gaście więc ognia, ponieważ w menu są wyjątkowe, pyszne desery z grilla.
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WEBER BEST CHOICE:

Desery są niezwykle łatwe do przygotowania
dzięki GOFROWNICY GBS

Tort z grilla? To możliwe z kociołkiem DUTCH
OVEN GBS

Perfekcyjnie opalone naleśniki dzięki PATELNI
GBS

KLASYCZNE

NALEŚNIKI
Z MOKKĄ, WANILIĄ I JEŻYNAMI

PORCJE: 4
CZAS PRZYGOTOWANIA: 15 minut
CZAS GRILLOWANIA: 15 minut
POTRZEBNE: Płyta GBS
Połowa komina
Średnia temperatura
Średnia temperatura

Naleśniki
200 g mąki
30 g cukru
1 laska wanilii
Szczypta soli
½ łyżeczki kardamonu
Starta skórka z ½ cytryny
3 jaja
300 ml pełnego mleka
50 ml piwa
Masło do smażenia

Sos
80 g cukru
30 g masła
200 ml łagodnej kawy
(świeżo parzonej)
40 g brązowego cukru
1 laska wanilii
100 g jeżyn
50 g jagód
50 g posiekanych orzechów laskowych,
lekko prażonych
Garść czerwonych kwiatów szczawiu
Lody waniliowe

1. Pokrój w plasterki laskę wanilii i wydłub z
nich nasiona; odłóż laskę wanilii na później.
2. Wymieszaj w misce mąkę, cukier, cukier
waniliowy, sól, kardamon i skórkę cytrynową.
Dodaj mleko, piwo, cały czas mieszając.
3. Dodawaj po jednym jajku, jednocześnie ubijając. Dokładnie wymieszaj ciasto — nie może
być żadnych grudek. Wstaw ciasto do lodówki
na jedną godzinę.

4. Przygotuj grill do pracy w cieple bezpośrednim w temperaturze 200° C. Umieść płytę GBS
na ruszcie GBS i podgrzej ją.
5. Posmaruj płytę masłem i smaż naleśniki jeden po drugim, jednokrotnie je obracając. W razie potrzeby dodaj więcej masła. Kiedy naleśniki będą już gotowe, złóż je w trójkąty i przykryj.
6. Skarmelizuj nieco cukier na płycie, dodaj
masło i laskę wanilii i mieszaj do momentu
skwierczenia masła. Dodaj kawę i brązowy
cukier i gotuj na wolnym ogniu aż do rozpuszczenia się cukru. Pozwól karmelowi się nieco
skurczyć, aby zyskał gęstszą konsystencję.
7. Dodaj do sosu karmelowego osiem złożonych naleśników i ostrożnie je podgrzewaj, jednokrotnie obracając. Gdy naleśniki będą gorące,
dodaj jeżyny i jagody i szybko podgrzej.
8. Udekoruj naleśniki jeżynami, jagodami i
czerwonym szczawiem na talerzu lub podawaj
bezpośrednio na płycie. Przed podaniem posyp
naleśniki posiekanymi orzechami laskowymi.
Podawaj z lodami.
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WYSOKA TEMPERATURA 230–290° C
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PIECZENIE I SMAŻENIE

Gdy grill osiąga temperaturę przekraczającą 230° C, można rozpocząć realizację przepisów wymagających szybkiego smażenia.
Nie chodzi jednak o przepisy wymagające ognia na patelni, lecz o
wypróbowane i prawdziwe klasyki, które zadowolą całą rodzinę.
Soczysty, delikatny stek, upieczony dokładnie tak, jak chcą tego
goście. Skwiercząca ośmiornica, szybko rzucona na rozgrzaną
do czerwoności patelnię, a może najbardziej popularny klasyk ze
wszystkich: pizza w stylu neapolitańskim.
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WYSOKA TEMPERATURA 230–290° C

Ocena stopnia
wysmażenia
ABY UPIEC ULUBIONY STEK — I TO ZA KAŻDYM RAZEM — NALEŻY NIEUSTANNIE
KONTROLOWAĆ PODCZAS GRILLOWANIA TEMPERATURĘ WEWNĄTRZ MIĘSA.

BEZ WZGLĘDU NA TO, JAKI STEK PREFERUJESZ, NASZE GORĄCE WSKAZÓWKI
SPRAWIĄ, ŻE ZA KAŻDYM RAZEM OSIĄGNIESZ WYMARZONY REZULTAT.
Idealny stek jest często postrzegany jako nieuchwytny cel — coś, co najlepiej pozostawić
wysoko wykwalifikowanym profesjonalistom.
Na szczęście rzeczywistość wygląda o wiele
lepiej. Z odrobiną wiedzy i odpowiednim sprzętem usmażenie na grillu doskonałego steka
jest zaskakująco łatwym zadaniem. Postępuj
zgodnie z naszymi wskazówkami, a posiłek
wart pięciogwiazdkowej restauracji będzie
Twój — i to bez rezerwacji.
Najpierw wybierz odpowiedni kawałek mięsa.
Cieńsze plastry szybko się pieką, pozostawiając małą przestrzeń pomiędzy surowym a
zbyt mocno wysmażonym stekiem. Szukaj kawałków mięsa o grubości co najmniej 2,5 cm.
Zwróć też uwagę na jego wygląd. Kawałek
mięsa z niewielką ilością tłuszczu będzie po
wysmażeniu twardy i pozbawiony smaku.
Zamiast tego, szukaj wzorków — białych żył
tłuszczu, dzięki którym mięso będzie delikatne i soczyste. Szczególnie lubimy steki T-bone,
stanowiące smaczne połączenie polędwicy i
36

rostbefu. Innym wyborem może być stek Ribeye, Filet Mignon lub Hanger. Jeśli nie wiesz, na
co się zdecydować, w podjęciu decyzji pomoże
Ci lokalny rzeźnik.
Przyprawiać, czy nie przyprawiać? Istnieje
wiele łatwych do przygotowania mieszanek
przypraw, które nadadzą Twojemu stekowi
wyjątkowych smaków. Marynaty — mieszanki
oleju, kwasu (np. z cytrusów lub octu) i innych
składników, takich jak zioła lub cukier — znakomicie nadają się do zmiękczania, ale wymagają zamoczenia w nich mięsa na co najmniej
godzinę. Jeśli się spieszysz, posyp obie strony
steku dużą ilością soli i pieprzu i voilà!
Po przygotowaniu mięsa nadchodzi pora na
rozpalenie grilla. Wykonany z żeliwa ruszt
do przypiekania Gourmet BBQ System firmy
Weber zatrzymuje ciepło, przez co stek piecze
się równomiernie. Najpierw umieść stek bezpośrednio na dużym ogniu, który opiecze go z
zewnątrz, zatrzymując wilgoć w środku. Piecz

przez 1–2 minuty lub dopóki stek nie będzie
przyklejał się już do rusztu, jednokrotnie obracając go, a następnie przenieś mięso w obszar
ciepła pośredniego. Dzięki temu mięso będzie
nadal się piec i osiągnie wymaganą temperaturę wewnętrzną bez zwęglania powierzchni
zewnętrznej. Gdy mięso będzie już w pełni wysmażone, zdejmij je z grilla i odstaw je na kilka
minut przed podaniem.
Skąd wiadomo, kiedy stek jest gotowy? Użyj
termometru iGrill firmy Weber. Ta odporna na
temperaturę sonda do mięsa monitoruje temperaturę wewnątrz steku, eliminując konieczność snucia domysłów. Niektórzy preferują
steki wysmażone od zewnątrz i ciemnoczerwone w środku, podczas gdy inni wolą jednolity, brązowy kolor, co oznacza, że idealny stek
jest kwestią gustu. Bez względu na to, czy wolisz steki bardzo słabo, czy też bardzo dobrze
wypieczone, a może coś pomiędzy, termometr
iGrill pomoże Ci uzyskać idealny stek za każdym razem.

WEBER BEST CHOICE:

Nasz TERMOMETR
SNAPCHECK w ciągu 3
sekund wyświetla cyfrowy
odczyt temperatury potrawy

SŁABO WYSMAŻONY
(RARE)
52–55° C

Uzyskaj profesjonalne ślady przypieczenia dzięki
RUSZTOWI SEAR
GRATE GBS

Dzięki termometrowi iGRILL każdy
dostanie taki stek,
jaki lubi

BARDZO SŁABO WYSMAŻONY
(ULTRA-RARE)
46–49° C

ŚREDNIO WYSMAŻONY
(MEDIUM-RARE)
55–60° C
DOBRZE WYSMAŻONY
(MEDIUM-WELL)
65–69° C
BARDZO DOBRZE
WYSMAŻONY (WELL DONE)
POWYŻEJ 71° C
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WYSOKA TEMPERATURA 230–290° C
Przystawki zamieniają czas kolacji w coś wyrafinowanego, prawdziwe wydarzenie i nadają
ton wieczorowi. Szef kuchni Denny Imbroisi,
głównodowodzący w znanej paryskiej restauracji IDA, wie wszystko o wyrafinowaniu. Choć
pochodzi z Kalabrii w południowych Włoszech,
przeszedł pełne szkolenie z wyrafinowanej
elegancji francuskiej kuchni, pracował nawet u
Alaina Ducasse’a w jego restauracji Jules Verne
— najprawdopodobniej szczyt galijskiej doskonałości. Nie lada wyczyn! Jak mówi przysłowie:
„Je się oczami”, więc przede wszystkim należy
zadbać o dobry wygląd jedzenia, mówi Imbroisi.

ZNANY PARYSKI SZEF KUCHNI,
DENNY IMBROISI, WYJAŚNIA
FENOMEN PŁYTY UMOŻLIWIAJĄCEJ STWORZENIE IDEALNEJ
PRZYSTAWKI.
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wyjątkowe utrzymanie ciepła i jego równą dystrybucję gwarantującą równomierne pieczenie.
„Weźmy na przykład nasz przepis na smażoną
ośmiornicę z awokado i pomidorami – ośmiornica miała równomierne, piękne zabarwienie. Ta
płyta umożliwia przyrządzanie cieńszych, bardziej wartościowych składników na grillu i pracę
z sokami powstającymi podczas gotowania. Płyta
umożliwia zrobienie o wiele większej liczby rzeczy w porównaniu ze zwykłym grillem”.
Powierzchnia płyty zajmuje połowę grilla, dzięki czemu można jednocześnie smażyć warzywa i grillować mięso, drób — co tylko chcesz!
Aby usmażyć składniki przystawki z tego przepisu, Imbroisi użył płyty na grillu elektrycznym
Pulse. „Wyświetla on aktualną temperaturę
gotowania i utrzymuje ją na stałym poziomie.
Domowym kucharzom polecam zaopatrzyć się
w grill elektryczny ze względu na jego precyzję
i łatwość obsługi”. Jest to również doskonały towarzysz grilli węglowych i gazowych firmy Weber: wystarczy pamiętać o odpowiednim rozgrzaniu płyty przed rozpoczęciem smażenia.
Płyta jest jednym z najbardziej uniwersalnych
akcesoriów firmy Weber, jakie są dostępne.
Niezbędny element zestawu do grillowania!

OŚMIORNICA Z PŁYTY DO SMAŻENIA

Pełny komin

Wysoka temperatura

Wysoka temperatura

Z GRILLOWANYM AWOKADO I SMAŻONYM POMIDOREM

PORCJE: 4
CZAS PRZYGOTOWANIA: 20 minut
CZAS GRILLOWANIA: 9 minuty
POTRZEBNE: Płyta żeliwna
360 g marynowanej ośmiornicy
(przygotowanej do grillowania)
1 pomidor befsztyk
3 awokado, przepołowione
2 surowe buraki
1 cały kolorowy kalafior (żółty lub fioletowy)
2 brzoskwinie Saturn
100 g białego octu balsamicznego
50 g oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
Sok z 2 cytryn
Rzeżucha lub bazylia
Sól, pieprz

Denny Imbroisi przed swoją restauracją
IDA w 15. dzielnicy Paryża.
38

„Przystawki muszą stanowić najlepszą część
posiłku, również pod względem wizualnym, tak
aby ludzie od razu byli pod wrażeniem”. Zaleca
przygotowywanie przystawek przy użyciu płyty
firmy Weber, idealnego narzędzia do żywności,
która wymaga uwagi. „Proces pieczenia należy
cały czas nadzorować, a ta płyta to ułatwia, nawet domowemu kucharzowi”. Dwustronna powierzchnia płyty jest idealna do grillowania delikatnych potraw, których nie dałoby się upiec na
ruszcie do pieczenia, szczególnie gdy mają one
wyglądać okazale. Płyta jest wykonana z pokrytego emalią porcelanową żeliwa zapewniającego

1. Umyj, obierz i przygotuj składniki: pokrój
awokado na pół, usuń pestki i odłóż je na bok w
celu przyrządzenia na płycie. Pokrój brzoskwinie na ćwiartki i pozostaw je do zamarynowa-

nia w białym occie balsamicznym na około
15–20 minut. Pokrój pomidory w grube, okrągłe plastry. Oderwij małe kwiaty kolorowego
kalafiora i pokrój je na cienkie plasterki. Za pomocą mandoliny do warzyw pokrój buraki na
wstążki i schłódź je w misce z wodą i lodem
(od 2 do 10° C) wraz z ziołami dla zachowania
koloru i tekstury.
2. Przygotuj grilla do pracy w cieple bezpośrednim w temperaturze 240° C i rozgrzej płytę.

około 5 minut, pamiętając o odpowiednim obsmażeniu ze wszystkich stron.
5. W przypadku każdej porcji ułóż pomidora pośrodku (kolorowego, okrągłego) talerza, dodaj
połowę grillowanego awokado wypełnionego
domowym Guacamole, a następnie umieść
na nim kawałek ośmiornicy. Na koniec dodaj
wstążki z buraków, ćwiartki brzoskwiń, rzeżuchę i plasterki kwiatów kolorowego kalafiora, po
czym dodaj odrobinę oliwy z oliwek do smaku.

3. Gdy płyta będzie w pełni rozgrzana, opiecz
sześć połówek awokado przez około 2 minuty z
każdej strony. Odłóż cztery połówki do podania
na talerzach i zgnieć widelcem pozostałe dwie
połówki, z dala od grilla, na Guacamole; wmieszaj jedną łyżeczkę (5 ml) oliwy z oliwek, szczyptę soli i pieprzu i utrzymuj odpowiednią objętość.
4. Wlej na płytę odrobinę oliwy z oliwek, połóż
na niej ośmiornicę i pomidory i grilluj je przez
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WYSOKA TEMPERATURA 230–290° C

e
i
k
s
o
ł
W
smaki

WPROWADŹ TRÓJKOLOROWY SMAK
DO SWOJEGO OGRODU ZA SPRAWĄ
DOSKONAŁEJ PIZZY Z GRILLA.

Od oszałamiającej naturalnej scenerii po legendarną kuchnię — nic dziwnego, że Włochy są
jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych na świecie. Chociaż nie ma możliwości przeniesienia Koloseum z Rzymu lub gondolierów z Wenecji, to istnieje jeden prosty sposób
na przeniesienie kawałka włoskiego stylu życia
do własnego domu. Grillując prawidłowo przygotowaną pizzę — z cienką, chrupiącą skórką,
roztopionym serem i przepysznymi pomidorami — sprawisz, że Twój ogród będzie przypominać ulice Neapolu. Słowo „pizza” prawdopodobnie pochodzi z X wieku, ale początki dzisiejszej
pizzy przypisuje się płaskim chlebkom pokrytym serem sprzedawanym w XVIII-wiecznym
Neapolu. Obecnie jest jednym z najbardziej znaczących kulinarnych towarów eksportowych
Włoch, który zwyciężył nawet z twórcami sztuki
Haute Cuisine. Każdy Francuz zjada około 10 kg
pizzy rocznie, co w 2015 roku stanowiło to oszałamiającą liczbę 819 milionów zjedzonych pizz
w całym kraju. Pizza wymaga tylko kilku składników, przez co jakość każdego z nich jest nie-

PIZZA W STYLU

NEAPOLITAŃSKIM

PORCJE: 4 pizze
CZAS PRZYGOTOWANIA: 30 minut plus
6–8 godzin wzrostu ciasta
CZAS GRILLOWANIA: 4–8 minut
POTRZEBNE: łopatka do pizzy, kamień
do pizzy
360 ml wody
18–20 g soli
2 g drożdży
620–650 g mąki
250–320 g sosu pomidorowego
4 łyżki stołowe oliwy z oliwek z pierwszego
tłoczenia
320–400 g mozzarelli lub fior di latte
1 łyżka stołowa oregano
20 liści świeżej bazylii
Sól, w razie potrzeby
1. Pracuj w temperaturze pokojowej wynoszącej 20–25° C. Wlej wodę do miksera, rozpuść
sól, dodaj 10% całkowitej ilości mąki, a następnie dodaj drożdże. Uruchom mikser, a następnie stopniowo dodawaj resztę mąki, aż do uzyskania pożądanej konsystencji ciasta.
Włosi są w tym najlepsi:
poznaj klasyczny smak tricolore.
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zwykle ważna. Klasyczna pizza neapolitańska
jest pokryta mozzarellą, pomidorami i bazylią z
dodatkiem oliwy z oliwek oraz przypraw, ale nic
nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować inne
składniki. W końcu to Ty ją zjesz. Różni szefowie
kuchni używają różnych mieszanek sera, aby
uzyskać bardziej wyszukany smak i konsystencję. Ricotta sprawi, że ser będzie bardziej kremowy, a Asiago doda ostrości. Gruyère, Provolone i Parmezan są również popularnymi opcjami.
Jesteś maksymalistą? Połóż na pizzy trochę
mięsa (pepperoni, szynka prosciutto, kiełbasa) i

2. Mieszaj ciasto z małą prędkością przez 20 mi-

warzyw (cebula, karczochy, jarmuż). W celu uzyskania prawdziwie włoskiej, chrupiącej skórki
prawdziwy mistrz grilla skorzysta z kamienia
do pizzy Gourmet BBQ System firmy Weber.
Kamień pochłania wilgoć, tworząc doskonale brązową pizzę, która jest lekka i chrupiąca,
ale nie przypalona. Kamień nadaje się również
do pieczenia chleba, ciastek, a nawet frytek i
czipsów. Jaki jest sekret zrobienia wyśmienitej
pizzy neapolitańskiej? Idealny czas pieczenia
pizzy to 90 sekund w temperaturze 450° C, a im
wyższa temperatura, tym lepszy wynik i krótszy
czas pieczenia. W przypadku używania brykietu czas pieczenia będzie dłuższy (około 8 minut
dla pizzy), ale może on się palić nawet do kilku
godzin. W przypadku węgla czas pieczenia pizzy
można skrócić do 4–5 minut, ponieważ temperatura osiągnięta przez grill będzie wyższa, za
to co 20 minut będzie trzeba dodawać pół kosza
węgla. W przypadku grilla gazowego wystarczy
zwiększyć ustawienie palnika po przeciwnej
stronie kamienia do maksymalnej wartości.
Buon appetito!

Pełny komin

nut, aż ciasto utworzy jednolitą masę w kształcie kuli. Aby uzyskać optymalną konsystencję
ciasta, kontroluj ilość wody. Mieszanina powinna być lepka, miękka i elastyczna w dotyku.
3. Wyjmij ciasto z miksera i połóż je na powierzchni. Pozostaw na 2 godziny w temperaturze pokojowej wynoszącej 28° C. Następnie
pokrój masę na małe kulki lub „panetti”, z których każda musi ważyć od 170 do 230 g.
4. Umieść kulki w pojemniku lub na blasze na
czas drugiej fazy wzrostu (od 4 do 6 godzin).

Wysoka temperatura

(z wyjątkiem części około 1 cm od zewnętrznej
krawędzi). Rozłóż mozzarellę równomiernie
na wszystkich pizzach, a następnie dodaj kilka listków bazylii i odrobinę oliwy z oliwek z
pierwszego tłoczenia.
7. Posyp łopatkę do pizzy niewielką ilością
mąki, aby powierzchnia była bardziej śliska. Za
pomocą łopatki umieść pizzę na kamieniu i natychmiast zamknij pokrywę grilla. Piecz pizzę
w cieple pośrednim.

WEBER BEST CHOICE:

5. Przygotuj kosz pełen brykietów lub węgla
drzewnego, wsyp kosz brykietu lub węgla do
grilla i zamknij pokrywę.gdy nadejdzie czas
wypieku, umieść kamień do pizzy na grillu i
rozgrzewaj go do wysokiej temperatury w cieple pośrednim przez 30–40 minut.
6. Dopraw sos pomidorowy oregano i solą. Posiekaj mozzarellę. Rozwałkuj kulki ciasta na
dyski — grubość pośrodku dysku nie powinna
przekraczać 4 mm. Nałóż łyżką ćwierć ilości
sosu pomidorowego na środku każdej podstawy pizzy, a następnie za pomocą ruchu spiralnego pokryj powierzchnię podstawy sosem

Wysoka temperatura

Dzięki ŁOPATCE
DO PIZZY ze stali
nierdzewnej
przenoszenie pizzy
jest dziecinne łatwe

KAMIEŃ DO PIZZY
firmy Weber
gwarantuje
powodzenie za
każdym razem
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TOM FULLER, DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI W FIRMIE WEBER
NA OBSZARZE EMEA, WIE WSZYSTKO O GRILLACH. ZAPYTALIŚMY GO O ROZWÓJ
NOWEGO I WSZECHSTRONNEGO MODELU MASTER-TOUCH PREMIUM.

Tom Fuller przyczynił się do
opracowania nowego modelu
MASTER-TOUCH PREMIUM
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Klasyczny grill dzielnie stawia czoła próbie
czasu. Chociaż jest on uwielbiany przez wielu użytkowników już od ponad 65 lat, najtęższe umysły w zespole ds. rozwoju produktu,
w firmie Weber znalazły sposób na zmodernizowanie klasyka. Nowy model Master-Touch
Premium, określany jako grill 3 w 1, ma wiele innowacyjnych funkcji, które m.in. zwiększają wygodę jego użytkowania, ułatwiają
wejście do świata grillowania firmy Weber
i osiąganie fantastycznych rezultatów kulinarnych. Poprosiliśmy Toma Fullera – zwolennika
spędzania wolnego czasu na powietrzu, aby
opowiedział nam, w jaki sposób ewoluował ten
klasyczny grill.

Jaką rolę odegrałaś w rozwoju grilla
Master-Touch Premium?
Tom Fuller: Jestem związany z firmą Weber
już od blisko ośmiu lat i w tym czasie widziałem, jak model Master-Touch ewoluował.
W 2013 roku dodano do niego nowatorski ruszt
GBS Gourmet BBQ System, a teraz nowy model
Master-Touch Premium zyskał wiele funkcji,
które przenoszą i tak już znakomite doznania
z grillowania na jeszcze wyższy poziom. Jednym z rozwiązań, które uważam za bardzo
przydatne, jest sprężynowy zawias pokrywy
ze stali nierdzewnej, który jest niezwykle pomocny, gdy obiema rękami trzyma się tacę

z jedzeniem. Można go również wyjąć, aby móc
korzystać z różnych akcesoriów do grillowania, na przykład z rożna.
Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat
rusztu Gourmet BBQ System (GBS)?
TF: Master-Touch Premium jest wyposażony w
ruszt GBS ze stali nierdzewnej z zawiasami po
bokach ułatwiającymi dodawanie brykietu lub
węgla drzewnego. Co najważniejsze, zdejmowany element rusztu GBS można zastąpić dowolnymi akcesoriami z naszego asortymentu,
np. żeliwnym rusztem do steków Sear Grate,
kamieniem do pizzy, stojakiem do opiekania
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Środkową część rusztu ze stali
nierdzewnej można zastąpić
dowolnym wkładem GBS

WYWIAD

PIĘĆ INNOWACYJNYCH FUNKCJI, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE
MASTER-TOUCH PREMIUM TO NOWY PUNKT ODNIESIENIA DLA
GRILLI WĘGLOWYCH

1. POKRYWA NA ZAWIASIE
Zawias sprężynowy ułatwiający otwieranie i
zamykanie pokrywy; możliwość jej zdjęcia w
przypadku chęci użycia rożna.

2. PIERŚCIEŃ WĘGLOWY CHAR
RING I SYSTEM DYFUZYJNY
DIFFUSER SYSTEM
Umożliwiają łatwe dopasowanie paliwa
na potrzeby różnych metod grillowania,
jednocześnie pozwalając kontrolować
ciepło podczas grillowania w niższych
temperaturach.

3. ULEPSZONA
WENTYLACJA MISY
Z konfigurowalnymi ustawieniami
dla różnych metod grillowania, w tym jedno
dla powolnego przyrządzania potraw, w
niskiej temperaturze.

4. UCHWYT NA
TERMOMETR iGRILL
Umieść termometr iGrill 2 lub mini
w uchwycie — gdy jedzenie będzie
perfekcyjnie wypieczone, dostaniesz
powiadomienie.

drobiu, kociołkiem Dutch Oven — mnóstwo możliwości w
ramach jednego grilla!
To dlatego określa się go mianem grilla 3 w 1?
TF: Określenie 3 w 1 odnosi się do trzech funkcji grilla:
grillowania, pieczenia i wędzenia. Od lat tradycyjne grille
bardzo dobrze radzą sobie z grillowaniem i pieczeniem.
Aby jednak nadawały się do wędzenia, dodaliśmy inne
elementy. Jednym z nich jest pierścień węglowy, który
utrzymuje całe paliwo razem, zapewniając bardzo wydajne i powolne spalanie. Innym elementem jest płyta
dyfuzyjna ze stali nierdzewnej, która jest umieszczona na
pierścieniu węglowym i która tłumi wszelkie ciepło, które
dostaje się do żywności. Technika ta idealnie się nadaje
do powolnego pieczenia żeberek, łopatki wieprzowej, a
nawet kurczaka — do wszystkiego, co powinno być pieczone w bardzo niskiej temperaturze przez długi czas.
Zoptymalizowaliśmy ponadto układ wentylacji misy,
a dzięki nowemu ustawieniu na pierścieniu popielnika
można odpowiednio go ustawić do wędzenia, tak aby
do wnętrza misy dostawała się tylko niewielka ilość powietrza. Dla mnie, osoby, która lubi wędzić duże kawałki
mięsa, jest to kluczowa zaleta w ramach asortymentu
firmy Weber i, mam nadzieję, również całej branży.
Jakie inne cechy sprawiają, że ten grill jest
tak ekscytujący?
TF: Kolejną zaletą jest uchwyt na termometr iGrill, dzięki
któremu można zdalnie monitorować temperaturę grilla
i przyrządzanych potraw. Wystarczy umieścić sondę na
ruszcie lub w potrawie. Sonda ta będzie komunikować
się bezpośrednio ze smartfonem, dzięki czemu jedzenie
już nigdy nie będzie niedopieczone lub spalone. Wiedząc,
jak ważny jest termometr iGrill dla sukcesu firmy Weber, przygotowaliśmy uchwyt ze stali nierdzewnej, który zaczepia się po boku rączki misy, a w którym można
umieścić termometr iGrill 2 lub mini iGrill. Warto dodać,
iż istnieje możliwość umieszczenia do czterech różnych
sond w jednym uchwycie. Termometr iGrill to sposób na
połączenie tradycyjnego grilla węglowego z technologią,
który wyznacza nowe, często nieodkryte kieruneki przyrządzania potraw z użyciem grilli Weber.
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Możliwość kontrolowania temperatury potrawy z wykorzystaniem
uchwytu termometru iGrill

Niezawodność klasyka i
innowacyjne funkcje zupełnie
nowej konstrukcji

Ostatnie pytanie — jaki jest Twój ulubiony sposób
grillowania i jakie ulubione danie z grilla?

5. RUSZT GBS
ZE STALI NIERDZEWNEJ
Zdejmowaną część środkową można
zastąpić jednym z wielu akcesoriów
Gourmet BBQ System (GBS) firmy Weber.
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TF: To tak, jakbym miał wybrać swoje ulubione dziecko,
a mam czworo dzieci! Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że
największą satysfakcję daje mi wędzenie. Wielokrotnie
korzystałem z nowego modelu Master-Touch Premium
i byłem bardzo zadowolony z łatwości jego konfiguracji
oraz z tego, jak jest on w stanie utrzymywać temperaturę
przez kilka godzin. Działa on dokładnie tak, jak chce tego
użytkownik.
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WYGODA W NAJLEPSZYM WYDANIU

WYSOKA POKRYWA
Korzystaj z możliwości grillowania
całych kurczaków i dużych pieczeni
pod wysoką pokrywą!

ŻELIWNE RUSZTY DO PIECZENIA
POKRYTE EMALIĄ PORCELANOWĄ
Ruszt równomiernie i efektywnie zatrzymuje
ciepło, tworząc atrakcyjne ślady przypieczenia.

WEBER PULSE TO ELEKTRYCZNY, PEŁNOWARTOŚCIOWY GRILL,
KTÓREGO MOŻNA UŻYWAĆ NA BALKONIE
Z początkiem każdego sezonu grillowego mieszkańcy miast często nie mogą używać grilla. Nowy grill
Weber Pulse przenosi klasyczne hobby na nowy poziom dzięki innowacyjnej technologii oszczędzającej przestrzeń. Niektórzy pragną dymnego smaku
mięsa powolnie pieczonego nad węglem drzewnym,
podczas gdy inni tęsknią za wypalonymi na stekach
śladami zostawianymi przez żeliwny ruszt — Weber
Pulse zapewnia to wszystko w rekordowym tempie.
Wyposażony w łatwe do czyszczenia elektryczne
elementy grzejne, grill Weber Pulse obchodzi ograniczenia związane ze stosowaniem grilli gazowych i
węglowych w określonych miejscach, które często
obejmują balkony i tarasy w budynkach mieszkalnych. Nie trzeba się też martwić zapasami paliwa
— do przygotowania świeżych, grillowanych potraw
Pulse potrzebuje tylko gniazdka zasilania.
Bogaty profil smakowy potrawy świeżo zdjętej z
grilla tworzony jest stopniowo w miarę wypełniania
dymem przestrzeni pomiędzy elementem grzejnym,
jedzeniem i pokrywą. Podczas gdy inne grille elektryczne opiekają jedzenie bezpośrednio na elemencie grzejnym, grill Weber Pulse jest wyposażony w
żeliwne ruszty do pieczenia zapewniające dużą ilość
miejsca na wytworzenie warstwowego, dymnego
aromatu. Same ruszty są również podzielone na
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dwie oddzielne strefy temperaturowe, dzięki czemu
można grillować stek w wysokiej temperaturze i
równocześnie powoli przyrządzać dodatki. Nie trzeba się też martwić o zbyt szybkie wychłodzenie grilla
w momencie podniesienia pokrywy w celu np. obrócenia jedzenia — ruszt pokryty emalią porcelanową
utrzymuje ciepło, wypalając w jedzeniu klasyczne
ślady grilla, zanim trafi ono na talerz. Pokrywa grilla
Pulse charakteryzuje się efektownym wyglądem, ale
nie tylko tym. Została zaprojektowana w przemyślany sposób, zapewniając optymalną odległość między
jedzeniem a górną częścią pokrywy w celu wytworzenia prawdziwego smaku grilla, którego wszyscy
pragniemy. A wszystko to w niewielkim rozmiarze.
Co więcej, grill Weber Pulse jest gotowy do pracy
w ciągu kilku minut. Przez cewkę przepływa prąd
stały w celu równomiernego rozprowadzania ciepła bez ryzyka nagłych wahań temperatury innych
elektrycznych elementów grzejnych. Jedzenie jest
monitorowane za pomocą zdejmowanego cyfrowego panelu sterowania termicznego, który zapewnia
dokładne odczyty temperatury, eliminując konieczność snucia domysłów. Termometr iGrill mierzy
również temperaturę we wnętrzu żywności i wysyła powiadomienia bezpośrednio do telefonu, gdy
tylko jedzenie jest gotowe, pozwalając użytkownikowi się zrelaksować.

ZINTEGROWANA TECHNOLOGIA iGRILL

GRILLOWANIE DWUSTREFOWE

Zintegrowana funkcja iGrill od początku do końca
monitoruje temperaturę jedzenia.

Możliwość jednoczesnego grillowania różnych
rodzajów potraw w dwóch strefach temperatury.
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WYSZUKIWARKA GRILLI

MOŻESZ WYBRAĆ WIELE
ODPOWIEDZI W
TEJ KOLUMNIE!

TWOJE UPODOBANIA

TYP PALIWA
...jesteś miłośnikiem
kiełbas?

...chcesz grillować
steki?

10

...grillujesz dla siebie,
czy dla małej
grupki?

...na
balkonie?

3
...lubisz też grillować
warzywa?

30

15

25
CZY...

0

...lubisz jeść surowe mięso?
W jaskini?
(Nie potrzebujesz grilla.
Przykro nam.)

10
25

...lubisz codzienne,
łatwe grillowanie?

...w swoim ogrodzie?

...lubisz grillować na
tarasie, na dachu?
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B

...uwielbiasz jeść
ryby?

...zawsze podłączony?
Wybierz elektryka!

5

...nie boisz się nowych
wyzwań, takich jak
deserów z grilla?

20
...chcesz grillować
kurczaki?

A
...preferujesz węgiel?
Czysta klasyka!

4

...interesujesz się
zaawansowanym
grillowaniem?

...na małym patio?

...grillujesz dla większej
grupy ludzi w tym
samym czasie?

Na koniec wybierz opcję A, B lub C, aby poznać ostateczny wynik. Niezależnie od rodzaju
interesującego Cię paliwa, Weber ma dla ciebie odpowiedni grill.
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...grillujesz gdzie
popadnie?
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Zacznij od lewej kolumny i notuj wyniki liczbowe opcji, które najbardziej Ci odpowiadają. W
czwartej kolumnie możesz wybrać tyle opcji, ile chcesz. Następnie dodaj do siebie wszystkie
wyniki liczbowe.
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ZASTANAWIASZ SIĘ, KTÓRY GRILL WEBER
ROZPALI TWÓJ ŚWIAT? ODPOWIEDŹ
POZNASZ Z NASZEJ PRAKTYCZNEJ TABELI

JAK DOBRAĆ GRILLA?
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C

...szukasz szybkości
w postaci
natychmiastowych
płomieni? Wybierz
gaz!

KONIEC!
TWÓJ WYNIK:
Sprawdź swój wynik
na następnej stronie
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WYSZUKIWARKA GRILLI

20

A
GRILL
WĘGLOWY

B
GRILL
ELEKTRYCZNY

C
GRILL GAZOWY

SMOKEY JOE PREMIUM
Wystarczająco mały, aby podróżować z Tobą podczas największych przygód, z miejscem do grillowania, na którym można przyrządzić ulubione
potrawy. Wygodny uchwyt do przenoszenia
na pokrywie sprawia, że podróżowanie
z tym grillem jest bezproblemowe
i wygodne.

Q 1400
Otwórz drzwi balkonu, podłącz grill do zasilania
i ciesz się grillową atmosferą bez wychodzenia z domu. Używanie grilla w mieście
nie jest już pobożnym życzeniem.

GO ANYWHERE GAS
Wystarczy umieścić grill Go-Anywhere w bagażniku i ruszyć w drogę. Jest wyposażony w
zapłon na przycisk i wystarczająco duży,
aby wykarmić kilku przyjaciół na
kempingu.

TWÓJ WYNIK TO:
5
25

Sprawdź poniżej dostępne możliwości, aby w oparciu o Twój
wynik znaleźć idealnego towarzysza grillowania, uwzględniając
opcje dla każdego rodzaju paliwa.
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GRATULACJE!
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ORIGINAL KETTLE E-5710
Pozostań wierny nowoczesnej wersji grilla
z pokrywą, od którego wszystko się
zaczęło – Original Kettle. Opracowany
przez założyciela firmy Weber i
uwielbiany na całym
świecie.

MASTER-TOUCH GBS E-5750
Klasyczne grillowanie na węglu połączone z innowacyjnymi funkcjami grilla Master-Touch.
Przestrzeń do grillowania kilku steków
i nieograniczone możliwości za
sprawą systemu GBS.

Q 2400
Organizuj imprezy w środku rozświetlonego miasta, w otoczeniu wieżowców
i najlepszych przyjaciół – miłej
zabawy!

PULSE 1000
Pulse jest pierwszym tego rodzaju grillem, który
łączy inteligentną technologię z wydajnością
najnowocześniejszych rozwiązań cyfrowych,
rewolucjonizując tradycyjne podejście
do grilla w zaciszu własnego
balkonu.

Q 2200
Wystarczająco mały, aby zmieścił się na każdym
patio, ale odpowiednio mocny do przyrządzenia
pełnego posiłku. Dzięki wygodnym stolikom
bocznym do umieszczania przypraw i lekkiej
wadze ułatwiającej przenoszenie, grill Q
będzie Twoim nowym ulubionym
towarzyszem.

SPIRIT II E-210 GBS
Ten grill z dwoma palnikami zapewnia dużą
przestrzeń do grillowania, wystarczającą aby
wykarmić całą rodzinę. Dzięki wydajnemu systemowi grillowania o dużej mocy GS4 oraz
możliwości zastosowania termometru
iGrill, sukces jest gwarantowany.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym partnerem handlowym firmy Weber lub odwiedź stronę weber.com.
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MASTER-TOUCH PREMIUM SE E-5770
Zmodernizowana wersja klasyka obejmuje wszystkie innowacyjne rozwiązania, które są niezbędne
do zostania grillmasterem. W komplecie m.in.
uchwyt do IGrilla, zawias pokrywy, Char Ring
i Diffuser System idealny do wędzenia i
powolnego grillowania oraz ruszt
Sear Grate.
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SUMMIT CHARCOAL
Twój ogród będzie zaskoczony: Innowacyjny
design grilla i jego nieograniczone możliwości
sprawiają, że Summit jest klasą samą w sobie. Zapłon gazowy na przycisk sprawia,
że rozpalanie węgla jest dziecinnie
łatwe.

PULSE 2000 WITH CART
For the balcony pro, dual zone grilling areas are
a must for consistent heat. Dodatkowo zintegrowany termometr iGrill monitoruje
temperaturę grilla, co pozwala się
zrelaksować.

GENESIS II SP-310 GBS
Trójpalnikowy grill gazowy, idealny na rodzinne
posiłki lub spotkania z przyjaciółmi, pozwala w
pełni wykorzystać potencjał rusztów Gourmet
Barbecue System, umożliwiając przyrządzanie nieskończenie wielu potraw, w
tym deserów i pieczeni z rożna.

GENESIS II EP-435 GBS
Grill umożliwiający tworzenie kulinarnych arcydzieł.
Cztery palniki i obszerna przestrzeń do pieczenia
pozwalają przygotować rustykalne danie główne pośrodku grilla, opiekać warzywa z jego
boku, a na bocznym palniku ugotować
makaron lub sos.

Przedstawione tutaj produkty są jedynie propozycjami firmy Weber, a ich dostępność może się różnić w zależności od kraju i partnera handlowego
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WEBER.COM
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