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SMOKELESS GRILL

®

Az időjárástól független beltéri grill
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A spárga szárának erős végeit vágja le A szalonnaszeleteket tekerje ki, és helyezze egy 
munkafelületre. Egy spárgát enyhén átlósan helyezzen egy szalonnaszelet egyik végéhez, 
majd tekerje bele a szalonnába, hogy a spárga a lehető legjobban be legyen csomagolva, 
de a hegye még kilátszódjon (ha a spárgák túlságosan nagyok, talán néhány szalonnaszelet 
még meg is marad egy másik fogás elkészítéséhez). A betekert spárgát tegye egy tálcára 
vagy egy kis sütőpapírra, majd a folyamatot ismételje meg a többi spárgával is. Takarja le, és 
1 óra hosszára tegye be a hűtőbe (így a szalonnak jobban odatapad a spárgához). A grillt 
melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). Egy kis tálban keverje össze egymással a 
narancshéjat, a narancslevet és a mustárt. Keverje tovább, és addig öntsön hozzá olívaolajat, 
míg az egész emulgeálódik, és sima öntetet nem ad. Sóval és borssal ízesítse, majd tegye 
félre. A spárgát tegye rá a grillre, és időközönként megforgatva addig süsse, míg meg nem 
puhul, és a szalonna ropogós nem lesz, kb. 4-6 percig. Ha a szalonna túlságosan erősen 
barnulna, mielőtt a spárga átsült, tegye át a grill hűvösebb részére. Még egyszer keverje 
meg a narancsos öntetet, és a felét öntse egy tányérba. A felaprított kakukkfű felét szórja 
rá, majd helyezze rá a spárgát. A megmaradt narancsos öntetet erre csöpögtesse rá, a 
megmaradt kakukkfüvet pedig szórja a tetejére. A mártogatásra szolgáló durva tengeri sót 
szolgálja fel hozzá egy kis tálkában.

• 900 g nagy spárga, 12 -18  
szál / 400 g 

• 100 g szalonna vékony szeletekben
• 1 narancs lereszelt héja és leve
• 2 tk dijoni mustár

• ¼ csésze extra szűz olívaolaj
• Durva só és frissen őrölt feketebors 
• 1 ½ tk finomra vágott kakukkfű, 

durva tengeri só

• ¼ csésze sima mogyoróvaj,  
lehetőség szerint természetes 
eredetű

• 3 evőkanál mangó chutney
• 2 ek frissen préselt limelé 
• 2 ek szójaszósz
• 1 gerezd fokhagyma, durvára vágva

• ¼ tk piros paprikapehely 
• Durva só és őrölt bors
• 680 g csirkemell csont és bőr nélkül, 

1 cm-es csíkokra vágva
• 1 ek növényi olaj
• friss koriander a körítéshez  

(opcionális)

Az öntet elkészítése: A mogyoróvajat, a chutney-t, a limelevet, 1 evőkanál szójaszószt, a 
fokhagymát, a borspelyhet, ¼ tk sót és ¼ csésze vizet tegyen egy mixerbe; addig mixelje, 
míg sima öntet nem keletkezik. Tegye félre.
Minden hússzeletet tűzzön fel egy nyársra (a húsokat kissé hajtsa össze, hogy a nyárs 
átmenjen rajtuk). A hússal megtűzdelt nyársakat tegye egy lapos tányérra; sóval és borssal 
fűszerezze. Olajjal és a megmaradt szójaszósszal locsolja meg, és forgassa meg, hogy a 
hús mindenütt be legyen kenve.
A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). A hússal megtűzdelt nyársakat 
addig grillezze, amíg a hús át nem sül, kb. 3 percig oldalanként. A nyársakat tegye 
fatányérra; ízlés szerint koriandert adjon hozzá körítésnek. Chutney szósszal tálalja.

Tudnivaló: Ehhez az ételhez 12 fém- vagy fanyársra lesz szüksége; a fanyársakat 
használat előtt alaposan itassa át vízzel, nehogy a grillezéskor megperzselődjenek.

TIPP: Livington Smokeless 4 ágú grillnyárs
Tökéletesen megfelel mindenféle grillételek elkészítéséhez.
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Grillezett spárga szalonnakabátban

Csirkehúsnyárs földimogyorós öntettel



A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). Az avokádót vágja két fél részre, és 
a magot egy kanállal távolítsa el Locsolja meg friss lime- vagy citromlével, majd vékonyan 
kenje be olívaolajjal. 2-3 percig óvatosan grillezze a vágott felénél lefelé, ill. addig, amíg át 
nem párolódik. Ízlés szerint sóval és borssal fűszerezze.

Opcionális: töltse meg frissen felaprított zöldségekkel vagy kedvenc öntetével.

• 2 érett, friss avokádó, kimagozva és 
meghámozva 

• 2 evőkanál friss lime- vagy citromlé
• tengeri só ízlés szerint
• frissen őrölt bors ízlés szerint
• opcionális feltét: ½ csésze frissen 

feldarabolt paradicsom, Pico de 
gallo vagy kedvenc öntete 

• opcionális feltét: Bivalymozzarella 
szeletelve vagy szétmorzsolt fetasajt 
körítésnek

• opcionális feltét: frissen aprított  
bazsalikom vagy koriander  
körítésnek

• 12 csirkeszárny (kb. 1400 g) 
• 1 ek repceolaj
• 2 tk őrölt koriander
• ½ tk fokhagymasó
• ¼ tk bors 

 

Az öntethez:

• ¼ csésze vaj kockára vágva
• ½ csésze narancslé
• 1/3 csésze sriracha ázsiai csípős 

chiliszósz 
• 3 ek méz
• 2 ek limelé
• ¼ csésze felaprított, friss rozmaring

A csirkeszárnyakat tegye egy nagy tálba. Keverje össze az olajat, a koriandert, a 
fokhagymasót és a borsot, adja hozzá a szárnyakhoz, és a húst jól forgassa meg a 
pácban, hogy a szárnyakra mindenhol kerüljön. Lefedve 2 órán át vagy egy éjszakára 
hagyja állni a hűtőszekrényben. Az öntethez a vajat egy kis serpenyőben olvassza 
meg. A narancslevet, a chiliszószt, a mézet és a limelevet keverje össze, hogy jól 
elegyedjenek egymással. A szárnyakat HIGH fokozaton 15-18 percig grillezze, ill. 
addig, míg lé csöpög róluk, időközönként forgassa meg őket; a grillezés utolsó 5 
percében egy kis öntetet kenjen rájuk. A csirkeszárnyakat tegye egy nagy tálba; 
a megmaradt öntetet öntse rájuk, és az egészet jól forgassa össze, hogy a húsra 
mindenhol kerüljön az öntetből. Szórja meg korianderrel.

Grillezett avokádó

Édesre grillezett sriracha csirkeszárnyak
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Az első 10 hozzávalót keverje össze egy kis tálban 3 evőkanálnyi marinádot 
tegyen félre az öntethez. A megmaradt marinádot öntse egy nagy, lezárható 
műanyagzacskóba; adja hozzá a hagymát és a csirkehúst. A zacskót zárja le és 
jól rázza meg, hogy a húsra mindehol rátapadjon a keverék; éjszakára tegye be a 
hűtőbe. Az öntetet fedje le, és tegye a hűtőbe. A marinádot öntse le, dobja ki. A 
csirkehúsokat szúrja fel négy fém- vagy vízzel átitatott fanyársra. Egy darab konyhai 
papírtörlőt étolajozzon be, fogja meg egy hosszú nyelű fogóval, és vékonyan kenje be 
vele a grillrácsot. A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). A húsokat 
minden oldalukon 4-5 percig grillezze, ill. addig süsse, míg elvesztik rózsaszín 
színüket. Tálalás előtt a félretett öntettel kenje be a húsokat.

TIPP: Livington Smokeless 4 ágú grillnyárs
Tökéletesen megfelel mindenféle grillételek elkészítéséhez.

Hozzávalók: 8 adaghoz

• ¼ csésze zsírcsökkentett,  
krémes mogyoróvaj 

• 3 ek csökkentett sótartalmú 
szójaszósz 

• tengeri só ízlés szerint
• 4½ tk citromlé
• 1 ek barna cukor 
• 1 ½ tk őrölt koriander

• 1 tk őrölt kömény
• ¾ tk só
• ¼ tk bors
• ¼-½ tk Cayenne-bors
• 1 fokhagyma gerezd, aprítva
• 1 nagy fej vöröshagyma, finomra 

felvágva
• Kb. 500 g egész csirkemell csont és 

bőr nélkül, 2cm-es kockákra vágva

A csirkeszárnyakat vágja három részre; a szárnyvégeket dobja el. A szárnyakat tegye félre.
Egy kis fazékban forraljon fel barna cukrot, csípős szószt, vajat és ecetet. Csökkentse a 
hőmérsékletet, 6-8 percig fedő nélkül hagyja főni az egészet, míg a vaj meg nem olvad, és az 
öntet egészen forró nem lesz. Hagyja lehűlni.
Egy lezárható zacskóban keverjen össze cukrot és fűszereket. Adja hozzá a csirkeszárnyakat; 
a zacskót zárja le, és jól rázza össze, hogy a fűszerkeverékből minden húsra egyenletesen 
jusson. A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). A szárnyakat 35-45 percig 
grillezze, ill. addig, míg lé csöpög róluk, időközönként forgassa meg őket, és egy kis öntetet 
kenjen rájuk.Egy kis tálban keverjen össze kéksajtot és Ranch-salátaöntetet; majd ezt a 
csirkeszárnyakkal és zellerrudacskákkal tálalja.

• Kb. 3500 gcsirkeszárny
• 1 csésze csípős Louisiana-öntet 

(vagy másfajta csípős szósz)
• ¼ csésze vaj kockára vágva 
• 1 ek almaecet
• 1 gerezd fokhagyma, durvára vágva
• ⅓ csésze cukor
• Durva só és őrölt bors
• ½ csésze különféle olasz fűszer

• ¼ tk szárított rozmaring,  
szétmorzsolva

• ¼ csésze paprika
• ¼ csésze chilipor
• ¼ csésze bors
• 2 tk Cayenne-bors
• 1 csésze kéksajtos salátaöntet
• ½ csésze Ranch-salátaöntet  

zellerrudakhoz

Pikáns grillezett csirkeszárnyak

Fűszeres mogyorós csirkenyársak
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Tegye a fokhagymát, a rozmaringot, a kakukkfüvet, a Cayenne-borsot és a sót egy 
fémpengés mixerbe. Addig mixelje, amíg az egész egynemű nem lesz. Öntsön hozzá 
olívaolajat, és az egészet mixelje össze krémessé. A krémes keveréket a bárányhús 
mindkét felébe jól dörzsölje bele, és legalább 1 óra hosszáig hagyja a hűtőben 
marinálódni. Vegye ki a húst a hűtőből, és kb. 20 percig hagyja szobahőmérsékleten. 
A grillt melegítse fel HIGH fokozatra, a hússzeleteket fektesse rá, és kb. 2 percig 
erősen kezdje sütni. A hússzeleteket fordítsa meg, és további 3 percig süsse a rozé 
állapot eléréséig, médiumhoz pedig 3 ½ percig.

• 2 nagy gerezd fokhagyma,  
összepréselve

• 1 ek friss rozmaringlevél 
• 1 tk friss kakukkfűlevél
• egy csipet Cayenne-bors

• durva tengeri só
• 2 tk extra szűz olívaolaj 
• 6 szelet bárányhús,  

kb. 2cmvastag 

Egy lapos üvegtányérban keverje össze a szójaszószt, a barna cukrot, a Sherry-t, 
a szezámmagolajat, a gyömbért és a fokhagymaport. A csirkehúsdarabokat és az 
ananászdarabokat keverje össze a marinádban, míg jól magukba nem szívják azt. 
Fedje le, és legalább 2 óra hosszan hagyja a hűtőben marinálódni. A grillt melegítse 
elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). A csirkehúsdarabokat és az ananászdarabokat 
váltogatva tűzze fel a nyársra. 15-20 percig grillezze, ill. addig, míg a húsról nedvesség 
csöpög, időnként forgassa meg.

TIPP: Livington Smokeless 4 ágú grillnyárs
Tökéletesen megfelel mindenféle grillételek elkészítéséhez.

• 3 ek szójaszósz
• 3 ek barnacukor 
• 2 ek Sherry
• 1 ek szezámmagolaj
• ¼ tk őrölt gyömbér
• ¼ tk fokhagymapor

• 8 db felezett csirkemell csont és bőr 
nélkül, 5cm-es darabokra vágva

• Kb. 500 g konzervananász,  
lecsöpögtetve, vagy akár friss 
ananász feldarabolva 

Grillezett bárányszelet

Hawaii csirkenyárs
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• 1 ek fokhagymapor 
• 1 ek paprika
• 2 tk szárított, őrölt kakukkfű 
• 2 tk szárított, őrölt oregánó 
• 1 ½ tk durva só
• 1 ½ tk bors

• 1 tk citrombors 
• 1 tk Cayenne-bors
• 1 tk szétnyomkodott  

pirosbors-pehely
• 4 marha oldalas/RibEyeSteak (kb. 

40 mm vastag és egyenként 220g)

Minden fűszert keverjen össze egymással. Szórja rá a steakre, és mindkét felén jól 
nyomkodja rá, hogy a fűszer jól a húshoz tapadjon. Fedje le, és hűtőben legalább 1 
óra hosszan vagy hideg helyen 24 órán át hagyja összeérni. Vegye ki a hússzeleteket; 
konyhai papírtörlővel nyomkodja végig, hogy a nedvesség eltávozzon a hús 
felületéről, de közben ügyeljen arra, hogy a lehető legtöbb fokhagymakeveréket 
hagyja rajta a steaken. Ha kívánja, szórjon rá durva sót. A grillt melegítse elő a 
legmagasabb fokozaton (HIGH). Grillezze meg a húsokat, időnként megforgatva 
azokat. Addig grillezze a húst, míg az el nem éri a kívánt sültségi állapotot. Mielőtt 
felvágná, 5 percig hagyja állni a húst. A húsokat tegye meleg tányérba a tálaláshoz; a 
szálakra merőlegesen vastag szeletekre vágja a húst. 

Az első öt hozzávalót keverje össze egy kis tálban. A marinád felét tegye bele egy nagy, 
lezárható műanyagzacskóba. Adja hozzá a marhahúst; a zacskót zárja le, és jól rázza össze, 
hogy a fűszerkeverékből minden húsra egyenletesen jusson. 8 órán át vagy egy éjszakára 
hagyja állni a hűtőszekrényben. A megmaradt öntetet fedje le, és tegye a hűtőbe. A 
marhahúst hagyja lecsöpögni, a zacskóban maradt marinádot pedig dobja ki. A marhahúst 
és a zöldségeket váltakozva tűzze fel fém- vagy vízzel átitatott fanyársakra. A nyársakat 
HIGH fokozaton 10-15 percig grillezze, vagy addig, míg a marhahús el nem éri a kívánt 
sültségi állapotot, és a zöldség meg nem puhult, időnként fordítsa meg a nyársat, és 
gyakran kenje meg a megmaradt marináddal.

Az első 10 hozzávalót keverje össze egy nagy tálban. A marinád felét tegye bele egy 
nagy, lezárható műanyagzacskóba; adja hozzá a hússzeleteket. A zacskót zárja le és jól 
rázza meg, hogy a húsra mindenhol rátapadjon a keverék;8 órára, ill. éjszakára tegye be a 
hűtőbe, időnként forgassa meg. A megmaradt öntetet fedje le, és tegye a hűtőbe. A húsról 
hagyja lecsöpögni a marinádot, majd öntse ki. A hússzeleteket HIGH fokozaton 20-35 
percig grillezze, vagy addig, míg hőmérője 62°C-ot nem mutat, időnként fordítsa meg és a 
félretett marináddal kenje be a húsokat.
Mielőtt felvágná, 5 percig hagyja állni a húst.

• 1 üveg (kb. 220 g) francia vagy 
orosz salátaöntet 

• 2 ek citromlé
• 2 ek Worcestershire-szósz
• ⅛ tk fokhagymapor 
• ⅛ tk bors

• Kb. 500g marhabélszín steak,  
4 cm-es kockákra vágva 

• 2 édes pirospaprika, kockára vágva
• 8 közepes méretű, friss gomba
• 1 nagy fej vöröshagyma, négybe 

vágva, opcionális

• ⅓ csésze méz
• ⅓ csésze csökkentett sótartalmú 

szójaszósz
• ⅓ csésze Teriyaki-szósz
• ⅛ tk fokhagymapor 
• 3 ek barna cukor
• 1 ek friss gyömbérgyökér, kockára vágva 

• 3 gerezd fokhagyma, kockára vágva
• 4 tk ketchup
• ½ tk fokhagymapor
• ½ tk őrölt fahéj
• ¼ tk Cayenne-bors
• 2 disznóhússzelet  

(egyenként kb. 450g)

Borsos entrecôte
Marhahús, gomba és piros paprikaszeletekből készült kebab

Grillezett disznóhússzeletek
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A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). A fűszereket sóval és borssal 
keverje össze, ezt fogja majd a húsba dörzsölni. Az egészet tegye bele egy lezárható 
műanyagzacskóba. Csöpögtesse le és szárítsa meg a csirkecombokat. A combokat 
tegye egy tálba, és locoslja meg olívaolajjal, kb. 2-3 eknyi mennyiséggel. A húst tegye 
bele a zacskóba, és jól rázza össze. Vegye ki a zacskóból, és tegye a grillre. 20-25 
percig grillezze, vagy addig, amíg ropogós nem lesz, igény szerint forgassa.

• 6 - 8 csirkecomb 
• 2 ek olívaolaj
• Szárnyasfűszer vagy  

kedvenc fűszerkeveréke 
• Rózsaszínű tengeri só és frissen őrölt 

bors

Grillezett csirkecomb mediterrán módra

A grillt melegítse elő LOW fokozatra.
Készítse elő a borjúkarajt. Távolítsa el a belső hártyát, és ellenőrizze, nem szilánkos-e 
a hús. Keverje össze a száraz hozzávalókat. Dörzsölje be a húst kb.½ csésze száraz 
fűszerkeverékkel. A fűszerkeveréket ideális esetben közvetlenül a grillezés előtt vagy 
az előző napon dörzsölje bele a húsba. A borjúkarajokat 3 órán keresztül grillezze, 
lazán latakarva alufóliával. Akkor fordítsa meg a húsokat, mikor azok már félig átsültek.

• 8 ek barna cukor (½ csésze) 
• 3 tk durva só
• 1 ek chilipor 
• 1 tk feketebors 

• 1 tk hagymapor
• 1 tk fokhagymapor
• 1 db borjúkaraj
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Burger-tippjeink:
Várjon a sóval! Ne tegyen sót a keverékbe, különösen akkor ne, ha a 
pogácsákat nem azonnal akarja grillezni. A só kivonja a húsból a nedvességet, 
ami száraz burgert eredményez Ehelyett minden burgert közvetlenül azelőtt 
szórja meg sóval, amikor a grillre teszi. Ne sokat gyúrja a húst. Csak 
gyengéden gyúrja a darált húst, amikor összekeveri a fűszerekkel. 
Ha nagyon erősen gyúrja a húst, akkor a burger sűrű és nehéz lesz. Hagyja 
a fűszereket jól elkeveredni a hússal. A húskeveréket (vagy a pogácsákat) 
több órán keresztül hagyja a hűtőben, hogy a fűszerek jól össze tudjanak 
érni. Egy kicsit vizezze be a kezét a pogácsák megformázásához, hogy a hús 
ne tapadjon úgy oda a kezéhez. Ha a húspogácsákat már előre elkészíti, egy 
tányérban rakja őket egymásra, viaszos papírral elválasztva a pogácsákat 
egymástól, majd műanyagfóliával takarja le őket, mielőtt beteszi a csomagot 
a hűtőbe. Formázzon meg egy pogácsát. A pogácsát ne csinálja se túl 
vastagra, se túl vékonyra. A 2 cm vastag pogácsa az ideális. Hogy a pogácsák 
középen ne púposodjanak fel, a közepükbe nyomjon bele kis mélyedéseket. A 
sütőlapáttal ne nyomkodja a burgereket, és CSAK egyszer fordítsa meg 
őket! A burgereket jól süsse át. A darált hús belső hőmérséklete71°C(szárnyas 
esetén 76°C) legyen.

Grillezett vadsteak
Egy tálban keverjen össze Worcestershire-szószt,szójaszószt,limelevet,vöröshagymát,piro
sbors-pelyhet,száraz mustárt,sót,kakukkfüvet,feketeborsot,fokhagymát és csípős borsos 
szószt; majd öntse egy visszazárható műanyagzacskóba. Adja hozzá a vadsteaket, 
hagyja a marináddal összeérni, a felesleges levegőt pedig préselje ki a zacskóból, majd 
zárja le azt. Legalább 1 óra hosszan hagyja a hűtőben marinálódni. A grillt melegítse 
elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). A vadat vegye ki a marinádból, majd a felesleges 
marinádot rázza le a húsról. A megmaradt marinádot öntse ki. A steakeket addig süsse, 
amíg a hús feszes, közepén forró, és amint éppen rózsaszínről szürkére vált a színe, azaz 
kb. 5 percig minden oldalán. 

• ¼ csésze Worcestershire-szósz 
• 2 ek szójaszósz
• ½ lime lé 
• 1 ek szárított, pirított hagyma 
• 1 tk piros paprikapehely
• 1 tk száraz mustár
• ½ tk durva só

• ¼ tk kakukkfű
• ¼ tk őrölt feketebors
• ¼ tk szárított, feldarabolt fokhagyma
• 3 löttyintés csípős borsos szósz 

(mint pl. aTabasco®), vagy ízlés 
szerinti mennyiség 

• 2 vadsteak (egyenként kb. 110g)

Olyan marhahúst használjon, amelyik nem soványabb 85%-osnál.  
A magasabb zsírtartalmú hús szaftosabb és ízletesebb lesz. Gondoljon 
arra, hogy a magasabb zsírtartalmú húspogácsák sütéskor jobban 
összezsugorodnak. Ha élelmiszerboltban vagy olyan hentesnél vásárol, ahol a 
darált húst helyben állítják elő, akkor a nagyobbra darált húst válassza, hogy a 
burger szaftosabb legyen. Csirkéből és pulykából készült darált húshoz adjon 
még egy kis olívaolajat is, amikor fűszerezi a húst.

Vigyázat: A magasabb zsírtartalmú hús grillezéskor fröcsög!

Minden olyasmit adjon hozzá, amit szívesen látna a burgerkeverékben.  
Itt néhány javaslat a fűszerezéshez:

• Friss vagy szárított zöldnövények és fűszerek
• Szárított vagy frissen felvágott vörös- és fokhagyma 
• Levesekhez vagy salátaöntetekhez való fűszerkeverékek
• Kedvenc sajtja, pl. kékpenészes sajt, kecskesajt, gorgonzola, feta, stilton, 

cheddar vagy Pepper Jack
• Készen kapható öntetek, pl. BBQ-szósz, szójaszósz, Teríyaki-szósz,  

Worcestershire-szósz, csípős borsszósz, Hoisin-szósz, szilvaszósz,  
osztrigaszósz, salsa vagy salátaöntet. Egyéb hozzávalók, mint pl. olíva, 
kapribogyó, darabolt paradicsom, kockára vágott chili, szalonnakocka vagy 
sonkakocka.

Grillezett sajtburger

10
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• ¼ csésze olívaolaj, extra szűz
• 3 ek frissen préselt citromlé 
• friss kapor
• 2 gerezd fokhagyma, összepréselve
• ⅛ tk frissen őrölt bors

• 4 lazacfilé (egyenként kb. 170g) 
• durva só
• Citromhasábok, kaporszálak a 

körítéshez

Egy nagy lapos tálban keverjen össze citromlevet, olajat, kaprot, fokhagymát és 
borsot. A halat tegye a marinádba és forgassa bele, hogy az öntet mindenhol érje a 
húst; műanyagfóliával takarja le, és 30 percre tegye be a hűtőbe.
A grillt melegítse fel a legmagasabb fokozatra (HIGH). A halat vegye ki a marinádból, 
majd a marinádot hagyja lecsöpögni. A halszeleteket tegye a grillre, és sóval 
fűszerezze. Addig grillezze, míg enyhén barna színű és kissé ropogós nem lesz.  
A halszeleteket óvatosan fordítsa meg, és addig süsse, amíg át nem sülnek  
(a közepük ezután már nem lesz átlátszó), 5-6 percig. Ha szereti, kaporral és 
citromhasábokkal körítheti. Forrón vagy szobahőmérsékleten tálalja.

A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). Egy kis tálban keverjen össze 
vajat, kaprot és fokhagymát; sóval és borssal fűszerezze. Tegye félre. Négy négyzetnyi, 
35 cm-es erős alufóliát hajtson félbe, hogy azok 4 négyszöget képezzenek. A csomagok 
összeállítása:A négy előkészített alufólia-tálca mindegyikére egyenlő mennyiségben 
tegyen egy réteg burgonyát, aztán a tőkehalat, majd a garnélát. 2 cső kukoricát is 
tegyen mellé. Sóval és borssal fűszerezze. Adjon hozzá egy adagot a vajkeverékből 
és két szelet citromot is. A fóliát hajtsa rá a hozzávalókra, a fólia széleit jó alaposan 
nyomja össze, hogy tökéletesen zárjanak. A csomagokat úgy tegye a grillre, hogy a 
burgonyaréteg legyen alul. A csomagokat kb. 12-14 percig süsse, miközben néhányszor 
elfordítja (de nem fordítja meg), amíg a hal át nem sül, a burgonyák pedig puhák nem 
lesznek. A csomagokat vegye le a grillről. A kis csomagokat nyissa fel, és a tartalmukat 
tegye tálalóedényekbe. Kaporszálakkal körítse és kenyérféleséggel tálalja.

Az első 5 hozzávalót keverje össze egy közepes méretű tálban. A zöldfűszeres vajat 
ízlés szerint sóval és borssal fűszerezze. A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton 
(HIGH). A kagylókat tegye a grillre, és alufóliával lazán takarja le. Addig grillezze, amíg 
a kagylók éppen kinyílnak, azaz 6-8 percig (azokat a kagylókat, amelyek nem nyílnak 
ki, dobja el). A kagylókat egy fogóval tegye egy fatányérra, közben ügyeljen arra, hogy 
a lehető legtöbb levet tartsa a héjakban. A kagylókra tegyen egy kis zöldfűszeres vajat, 
majd hagyja állni, míg a vaj megolvad. Melegen, melléjük tett citromhasábokkal tálalja fel, 
amelyeket a kagylókra kell nyomni étkezés előtt.

• 2 ek vaj, szobahőmérsékleten 
• 2 ek finomra vágott friss kapor és 

még egy kevés kapor a körítéshez
• 1 kis gerezd fokhagyma, felvágva 
• Durva só és őrölt bors
• 220 g piros újburgonya, megtisztítva 

és vékony szeletekbe vágva
• 500 g tőkehalfilé bőr nélkül, négy 

egyenlő részre vágva 

• Kb. 220 g fagyasztott, nyers,  
közepes méretű garnéla  
(páncéljából kivéve), felolvasztva 

• 2 cső kukorica, négybe vágva
• ¼ tk bors 
• 1 citrom, vékony szeletekre vágva

• ½ csésze (1 tégla) sótlan vaj, 
szobahőmérsékleten 

• 1 ek feldarabolt, sima levelű  
petrezselyem

• 1 ek felaprított, friss kapor 

• 1 ek feldarabolt tavaszi hagyma 
• 1 ek friss citromlé
• Durva só és frissen őrölt feketebors
• 24 vénuszkagyló, megtisztítva
• citromhasábok

Grillezett lazac kaporral és citrommal
Grillezett New England tenger gyümölcsei

Grillezett kagyló zöldfűszeres vajjal
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• 450 g garnélarák, megtisztítva és 
páncéljából kiszedve

• 2 nagy édes pirospaprika  
(kimagozva), 24 darabra  
(egyenként kb. 4 cm-esre) vágva 

• 2 ek sötét rum
• 1 ek olívaolaj, és még több a 

grillezéshez

• 1 ½ tk Curry-por  
(lehetőleg Madras)

• ¼ tk őrölt szegfűbors
• ⅛-¼ tk Cayenne-bors 
• durva só

A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). Minden nyársra váltakozva 
tűzzön fel 4 garnélarákot és 3 paprikadarabot. A nyársakat tegye nem fémből készült 
tányérra. Egy kis tálban keverjen össze rumot, olajat, Curry-port, szegfűborsot 
és Cayenne-borsot. A marinádot öntse a nyársakra, majd azokat forgassa bele a 
marinádba. 5 percig hagyja állni. Sóval fűszerezze. A nyársakat tegye a grillre, és 
addig süsse, amíg a grillrács mélyedései láthatóvá nem válnak, a garnélákok pedig 
már sehol sem lesznek átlátszók, azaz 2-3 percig oldalanként. Ízlés szerint még 
egyszer szórja meg sóval. Kedvenc önteteivel tálalja.

TIPP: Livington Smokeless 4 ágú grillnyárs
Tökéletesen megfelel mindenféle grillételek elkészítéséhez.

Egy lapos tányérban keverje össze az ananászlevet, a szójaszószt, a gyömbért, a 
limehéjat és a limelevet. Adja hozzá a Szent Jakab-kagylókat, és keverje össze a 
marináddal, aztán 30-40 percre tegye félre. A grillt melegítse elő a legmagasabb 
fokozaton (HIGH). A szezámmagokat egy kis serpenyőben kb. 4 percig közepes 
hőfokon pirítsa meg. A Szent Jakab-kagylókat négy fémnyársra tűzze fel, úgy 
elhelyezve, hogy a lapos felületük feküdjön fel a nyársra. Egyszeri megfordítással 
grillezze meg, míg a kagylók enyhén meg nem barnulnak, és már nem lesznek 
átlátszók, azaz kb. 2-3 percig oldalanként. Szezámmaggal szórja meg, majd tegyen 
melléjük limehasábokat, és tálalja.

• ¼ csésze ananászlé
• ½ csésze szójaszósz
• 1 ek friss gyömbérgyökér, lereszelve
• 1 lime, csak a héja és a leve

• 24 nagy Szent Jakab-kagyló 
• 3 ek szezámmag 
• Limehasábok a körítéshez

Grillezett, marinált Szent Jakab-kagyló

Karibi garnélarákból készült nyárs
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Az első 5 hozzávalót keverje össze egy zacskóban; majd adja hozzá a halszeleteket. A 
zacskót jól zárja le, és óvatosan rázza össze, hogy a pác jól beborítsa a halakat.  
30 percig hagyja a hűtőben pácolódni. A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton 
(HIGH). A halat vegye ki a marinádból, majd a marinádot tegye félre. A halszeleteket 
helyezze a grillrácsra; alufóliával lazán letakarva. Grillezze oldalanként 4-5 percig, ill. 
addig, amíg a hal húsa könnyedén leválik a csontról, ha egy villával próbálja. A marinádot 
tegye egy kis fazékba, és forralja fel; majd vegye le a tűzhelyről Tálaláskor a forró 
marinádot egy kanállal locsolja a halra.

Egy olló segítségével vágja fel hosszában a homárpáncél felső részétől a közepéig 
a homárt, de a farokuszonyt hagyja sértetlenül. Lazítsa fel a húst a páncélban, de 
a farokuszonyt hagyja rajta; emelje ki a húst, és tegye rá a páncélra. Késsel vágjon 
egy 12 mm mély nyílást a hús középső része alatt. A többi hozzávalót keverje össze 
egy kis tálban, és kanalazza rá a homárhúsra. Fedje le, és 20 órán át hagyja állni a 
hűtőszekrényben. A homárfarkakat úgy tegye a grillre, hogy a húsoldal legyen felül a 
grillrácson. Fóliával letakarva MED fokozaton 10-20 percig grillezze, ill. addig, míg a hús 
már nem lesz átlátszó.  

A grillserpenyőt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH).
Keverje össze az olívaolajat, a vajat és a fokhagymát; majd gazdagon 
kenje rá a rákokra.
A rákokat addig süsse az előmelegített grillen, miközben egyszer megfordítja őket, amíg 
a páncéljuk barna színűvé nem kezd válni; mindez kb. 6 percig tart.

A tonhalszeleteket mindenütt szurkálja meg egy villával, és tegye egy lapos tányérra. 
Egy tálban keverjen össze olajat, szójaszószt, citromlevet, dijoni mustárt, citromhéjat és 
fokhagymát; ezt öntse a tonhalszeletekre. A tányért műanyagfóliával takarja le, és 1-3 
órára tegye a hűtőbe. A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). A tonhalat 
vegye ki a marinádból. A felesleges nedvességet rázza le a steakről. A marinádot öntse 
egy kis fazékba, és forralja fel. A hőt vegye le közepesre-alacsonyra, és a marinádot 10 
percig hagyja így főni.
A tonhalat az előmelegített grillen párolja meg, közben kenegesse az összefőzött 
marináddal, és 5-6 percig grillezze oldalanként, amíg jól át nem sül a hal. 
Citromszeletekkel tálalja.

• ¼ csésze száraz vermut vagy száraz 
fehérbor 

• 2 ek friss citromlé
• 2 ek felaprított, friss koriander 
• 1 ek csökkentett sótartalmú 

szójaszósz 

• 2 tk olívaolaj
• 4 (egyenként 110 g-os) sügér  

(2,5 cm vastag)

• 6 fagyasztott homárfarok  
(egyenként 220-280 g), kiolvasztva

• ¾ csésze olívaolaj
• 3 ek apróra vágott, friss  

metélőhagyma

• 3 gerezd fokhagyma, kockára vágva
• ½ tk só
• ½ tk bors

• ½ csésze olívaolaj
• ½ csésze vaj

• ½ fokhagymagerezd, felaprítva
• 1800 g jeges-tengeri rák

• 4 (egyenként 170 g) tonhalszelet
• ½ csésze növényi olaj
• ⅓ csésze szójaszósz
• ¼ csésze friss citromlé

• 2 tk dijoni mustár
• 1tk reszelt citromhéj 
• 1 gerezd fokhagyma, összepréselve
• 4 limehasáb a körítéshez

Édes citromban (lime) marinált, grillezett sügérGrillezett homárfarkak

A legjobb rákreceptMarinált, grillezett tonhal



A Livington füst nélküli 4 ágú grillnyárssal tökéletesen elkészíthet bármilyen 
húst, hal- és zöldségnyársat. Ez a speciális formájú grillnyárs lehetővé teszi 
4 nyárs egyidejű forgatását. A különösen hosszú csúszásmentes fogó 
egyszerű kezelést biztosít.

• Tökéletesen megfelel mindenféle grillételek elkészítéséhez
• Grillezés a 4 nyárs egyidejű forgatásával
• Különlegesen hosszú csúszásmentes fogó

Livington® Smokeless füstnélküli 4 ágú grillnyárs
SMOKELESS GRILL

®

Rendelje meg még ma:

www.mediashop.tv0800 400 66 50*
*Ingyen elérhető Németországból, Ausztriából és Svájcból

RENDELJE MEG MOST
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A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). A diót egy serpenyőben közepes 
hőfokon gyakori kevergetés mellett 5 percen keresztül pirítsa. Ezután vágja össze 
durvára, majd a diót egy tálban keverje össze a fokhagymával, a citromlével és a 3 ek 
olajjal, aztán pedig sóval és borssal fűszerezze. A póréhagymákat és a cukkiniket kenje 
be a megmaradt 2 ek olajjal, aztán pedig sóval és borssal fűszerezze. A zöldségeket 
addig grillezze, forgassa, amíg meg nem puhulnak, és szépen meg nem barnulnak. 
5-8 perc kell a póréhagymának, 8-10 perc pedig a cukkininek. Vágja le a póréhagyma 
gyökerét, majd fogyasztható méretűre vágja össze a hagymát és a cukkinit is. A 
zöldségeket és a petrezselymet tegye egy tálba a dióval együtt, majd rázza össze az 
egészet. A zöldségeket ízlés szerint sóval, borssal és még több citromlével fűszerezze.

A görögdinnyét vágott oldalával lefelé helyezze egy vágódeszkára, vágja le a héját úgy, 
hogy a dinnye egyben maradjon. A héjatlan dinnyét fordítsa az oldalára, majd vágja 8 
darab négyszögre, kb. 7 x 7 cm nagyságú és 2,5 cm vastag darabra. Az ecetet öntse 
egy serpenyőbe, és közepes hőfokon melegítse fel. Addig főzze, amíg vastagon folyó, 
szirupszerű állaga nem lesz. Tegye félre. A grillt melegítse fel a legmagasabb fokozatra 
(HIGH). A dinnyeszeleteket csöpögtesse le olajjal, aztán helyezze a forró grillserpenyőbe. 
Minden oldalt kb.2 percig grillezzen; ezután a szeleteket helyezze egy deszkára, és sóval 
fűszerezze. A saláták összekeveréséhez tegyen kb.¼ csésze rukkolát a tálaló tányérra, 
aztán pedig egy grillezett dinnyeszeletet helyezzen a tányér közepére, szórjon rá egy 
evőkanálnyi szétmorzsolt kecskesajtot és egy további ¼ csésze rukkolát. Tegyen hozzá 
még egy szelet dinnyét és további egy evőkanál sajtot. A többi hozzávalóval ismételje 
meg a folyamatot. Minden lépést egy kis olívaolaj és balzsamecetszirup rálocsolásával 
fejezzen be. Szórja meg feketeborssal, és rögtön tálalja.

• ⅓ csésze dió 
• 1 gerezd fokhagyma, finomra reszelve
• 2 ek friss citromlé
• 5 ek olívaolaj, felosztva
• Durva só és frissen őrölt feketebors
• 2 nagy póréhagyma, csak a fehér 

és világoszöld részek, hosszában 
félbevágva

• 2 nagy cukkini (kb. 450 g),  
hosszában félbevágva

• 1 citrom, vékony szeletekben
• ½ csésze friss, sima levelű, zsenge 

szárú petrezselyem 

• ½ (ill. kb. 2 kg) mag nélküli  
görögdinnye

• ¼ csésze balzsamecet
• extra szűz olívaolaj 
• durva só

• 2 csésze friss, fiatal rukkola,  
megmosva és megszárítva

• 1 csésze kecskesajt, szétmorzsolva
• friss, finomra vágott feketebors

A steakeket HIGH hőfokon oldalanként 5-7 percig grillezze, ill.addig, amíg a hús el 
nem éri a kívánt puhasági-átsütöttségi fokot (rozé, 57°C; médium, 60° C; médium-
átsült, 62° C). A köztes időszakban keverjen össze egy nagy tálban paradicsomot, 
hagymát, articsókát és gombát. Egy kis tálban keverjen össze ecetet, olajat, cukrot, 
sót, oregánót, rozmaringot, borsot és fokhagymát. Ezt öntse rá a zöldségkeverékre, 
majd óvatosan rázza össze. A hússzeleteket a rostokra merőlegesen vágja vékony 
szeletekbe. A marhahúst és a spenótot adja hozzá a zöldségkeverékhez, majd rázza 
össze. 

• Kb.900 g marhabélszín 
• 12 koktélparadicsom
• 1 közepes méretű vöröshagyma, 

felszeletelve
• 1 pohár (kb.200 g) marinált  

articsóka, lecsöpögtetve és  
felszeletelve

• 1 csésze felszeletelt friss 
gomba 

• ¼ csésze vörösborecet 

• ¼ csésze olívaolaj
• 1 tk cukor
• 1 tk só
• ½ tk szárított oregánó
• ½ tk szárított rozmaring,  

szétmorzsolva
• ½ tk bors
• ½ tk feldarabolt fokhagyma 
• 6 csésze friss spenót

Saláta grillezett cukkinivel és póráhagyma dióval

Grillezett görögdinnye-saláta

Articsókás saláta és grillezett steak
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A vajat, a koriandert, a limelevet és a limehéjat keverje össze egy kis tálban. Gyúrja 
össze a keveréket, és tekerje bele műanyagfóliába. 30 percre, vagy amíg meg nem 
szilárdul, tegye hűtőbe. Minden kukoricacsövet tekerjen körbe egy darab alufóliával 
(kb.35 cm-es négyzet alakú). A becsomagolt kukoricacsöveket HIGH fokozaton 
15-20 percig grillezze (vagy addig, míg meg nem puhulnak), időközönként fordítsa 
meg őket. A köztes időben a vajat vágja 12 szeletre. A kukoricákat vegye le a grillről. 
Óvatosan nyissa ki a fóliát, miközben a gőzt hagyja eltávozni. A kukoricákat vajjal 
tálalja.

Hozzávalók: 12 adaghoz

• ½ csésze puha vaj
• ¼ csésze felaprított, friss koriander 
• 1 ek limelé  

• 1 ½ tk reszelt limehéj
• 12 közepes cső édes kukorica,  

héj nélkül

3 ek olívaolaj a következő 4 hozzávalóval összekeverve. Sóval és borssal ízesítse. A 
zöldhagymákat, a fejes salátákat és a vörös cikóriát tegye sütőpapírra. Enyhén locsolja meg 
olajjal. Szórja meg sóval és borssal. A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). 
Grillezze meg a zöldséget, oldalanként 1 percig a fodros salátát, oldalanként 1 ½ percig a 
római salátát, oldalanként 2 percig a zöldhagymát és oldalanként 3 percig a vörös cikóriát. 
Tegye a zöldséget sütőpapírra. Vágja ki az összes grillezett saláta torzsáját. A grillezett vörös 
cikóriát keresztirányban vágja 2,5 cm-es csíkokra. A grillezett fejes salátát keresztirányban 
vágja 5 cm-es csíkokra, a zöldhagymát pedig darabolja fel. A zöldséget tegye egy nagy 
tálba. Tegyen rá öntetet, és enyhén rázza össze.

A sütőt 190° C-ra melegítse elő. A burgonyát addig süsse, amíg egy késsel könnyedén 
át nem tudja szúrni, kb.45 perc időtartamig. Vágja nagy darabokba. A grillt melegítse 
elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). A burgonyákat és az újhagymákat kenje meg 
⅓ csészényi olívaolajjal, majd helyezze a grillre. A burgonyákat éppen addig grillezze, 
amíg puhák maradnak, kb.5 percig oldalanként. Az újhagymákat addig grillezze, amíg 
megpuhulnak és enyhén megbarnulnak, kb.1 percig oldalanként. Az újhagymákat és a 
burgonyákat vegye le a grillről; a hagymákat vágja kis darabokra.
Egy nagy tálban a megmaradt 1/3 csésze olívaolajat, a mustárt, a kétféle ecetet és a 
mézet keverje össze; sóval és borssal ízesítse. Tegye hozzá a burgonyát, a hagymát és a 
petrezselymet, majd addig rázza, amíg a burgonya jól magába nem szívja az öntetet.

• Olívaolaj 
• 1 ek felaprított, friss kapor
• 1 ek portóibor-ecet 
• 2 tk dijoni mustár
• 1 tk méz
• 6 zöldhagyma, feldarabolva
• 1 fej római saláta, hosszanti 

irányban felnegyedelve úgy, hogy 
minden darabba jusson a saláta 
belsejéből is

• 1 fej fodros saláta, hosszanti 
irányban felnegyedelve úgy, hogy 
minden darabba jusson a saláta 
belsejéből is

• 1 közepes fej vörös cikória, úgy 
felnegyedelve, hogy a belsejéből is 
jusson mindegyik darabba

• 4 nagy édesburgonya 
• 8 újhagyma
• ⅔ csésze olívaolaj, extra szűz 
• 2 tk dijoni mustár
• 2 ek almaecet

• 1 ek balzsamecet
• 1 tk méz
• Durva só és és frissen őrölt bors
• ¼ csésze friss petrezselyem,  

nagyobb darabokra aprítva

Grillezett kukorica korianderes vajjal

Saláta vörös cikóriával és mustáros öntettel

Grillezett édesburgonya újhagymával
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A gombákat szúrja fel négy fém- vagy már használt fanyársra.
Keverje össze a vajat, a kaprot és a fokhagymasót, majd kenje rá a gombákra.
HIGH fokozaton 10-15 percig, ill.amíg át nem sülnek, folyamatos forgatás mellett 
grillezze a gombafejeket, 5 percenként ecsettel megkenve azokat a vajas-kapros 
keverékkel.

TIPP: Livington füst nélküli 4 ágú grillnyárs
Tökéletesen megfelel mindenféle grillételek elkészítéséhez.

Az összes burgonyát tegye egy tálba; engedjen rá vizet, hogy ellepje a burgonyát, és 
forralja fel. Csökkentse a hőt; fedje le, és 15-20 percig, ill.amíg meg nem puhulnak, főzze 
a burgonyákat. Öntse le a forró vizet, és hideg vízzel öblítse le a burgonyát. Vágja fel a 
burgonyákat 2,5 cm-es kockákra. A burgonyákat tegye egy grill-wokba, vagy kosárba, 
vagy alufóliából készült, egyszer használatos sütőtálcára. A burgonyákat HIGH fokozaton 
8-12 percig lefedés nélkül grillezze, ill.addig, míg meg nem barnulnak, gyakran fordítsa 
meg őket. A kész burgonyákat tegye egy nagy salátástálba, majd adja hozzá a hagymát.
Olajat, ecetet, mustárt, sót, zellermagot és borsot keverjen össze egy kis tálban. Öntse rá 
a burgonyakeverékre, majd az egészet rázza össze, hogy az öntetből minden burgonyára 
jusson. Melegen vagy szobahőmérsékleten tálalja.

A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). Egy nagy tálban keverjen össze 
citromlevet, olajat, kaprot, fokhagymát, sót és borsot. Tegye hozzá a gombafejeket, és 
forgassa meg őket. Vegye ki a tálból a gombákat. Adja hozzá a fehér babot, majd jó 
alaposan keverje össze a tál tartalmával. A gombákat spóratartó lemezes oldalukkal 
felfelé paprikával, hagymával és cukkinivel együtt helyezze rá a grillre. Grillezze meg a 
zöldségeket, közben egyszer megfordítva azokat, egészen addig, amíg barnulni nem 
kezdenek, és puhák nem lesznek; kb.8 percig a gombát és 6 percig a többi zöldséget. 
A gombák lemezes oldalát ismét fordítsa felfelé. Mindegyiket töltse meg ¼ csészényi 
sajttal, és addig grillezze, míg a sajt el nem olvad, kb.1 percig. A paprikát, a hagymát és 
a cukkinit darablja fel és tegye egy tálba a babbal együtt, majd rázza össze az egészet. 
Minden gombára tegyen kb.1 csészényi adagot a grillezett zöldségekből.

Hozzávalók: 6 adaghoz

• 350 g Yukon Gold burgonya
• 350 g piros burgonya
• 1 közepes méretű édesburgonya, 

meghámozva
• ½ csésze zöldhagyma vékony szele-

tekre vágva

• ¼ csésze repceolaj
• 2-3 ek fehérborecet 
• 1 ek Dijoni mustár
• 2 kis paprika, felnégyelve és 

kimagozva
• 1 tk só
• ½ tk zellermag 
• ¼ tk bors 

• Kb.200 g közepes méretű, friss 
gomba

• ¼ csésze vaj, megolvasztva

• ½ tk kapor
• ½ tk fokhagymasó

• ¼ csésze citromlé
• 3 ek extra szűz olívaolaj
• ¼ csésze felaprított, friss kapor 
• 3 gerezd fokhagyma, kockára vágva
• ½ tk só
• ½ tk frissen őrölt bors
• nagy Portobello-gombafejek,  

spóratartó lemezek nélkül
• 1 db 400 g-os kis, fehér  

konzervbab, lemosva
• 2 kis paprika, felnégyelve és 

kimagozva
• 1 kisebb méretű vöröshagyma, 6 

mm vastag szeletekbe vágva
• 1 közepes méretű cukkini,  

hosszában 6 mm vastag szeletekbe 
vágva

Háromszorosan grillezett burgonyasaláta

Portobello gomba zöldséggel töltve 

Grillezett gomba
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A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). A megfelezett sárgabarackok 
vágási felületét kenje be egy kis olvasztott vajjal. A sárgabarackokat vágási felületükkel 
lefelé helyezze rá a grillre, majd egy pár percig grillezze őket, ill.addig, amíg kicsit meg 
nem puhulnak, és azt nem látja, hogy a rostélyra ráereszkednek. A sárgabarackokat 
helyezze egy tányérra, és rögtön tegyen rájuk egy szelet brie sajtot, majd a feltekert 
sonkát (prosciutto) is. A sárgabarackokat csöpögtesse le mézzel, és tálalja.

A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). Kézzel gyúrja meg a tésztát, 
és húzza ki a kívánt formára. A tésztát tegye rá a grillre, és addig süsse, míg fel nem 
emelkedik, és az egyik oldala barna nem lesz, kb.3-4 percig. Egy arra alkalmas fogóval 
és/vagy egy nagy lapáttal fordítsa meg a tésztát, és további 2-3 percig grillezze, míg át 
nem sül és barna nem lesz. Tegye egy tányérra. Míg a tészta sül, keverje össze a ricottát 
a juharsziruppal. A meleg pizzára kenjen mogyorókrémet, és foltokban tegyen rá a 
juharszirupos-ricottás keverékből. Szórjon rá földiepret, és fahéjjal tálalja.

A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). A körtéket fentről lefelé 
vágja 2 félbe, majd távolítsa el a magházat és a csumát. Vágott felével lefelé tegye 
egy sütőformába, és fedje be a többi hozzávalóval. 30 percig vagy tovább hagyja 
pácolódni. Aztán kb.15 percig, ill.addig, míg enyhén megpárolódnak, a vágott felükkel 
lefelé tegye a körtéket az előmelegített grillre.

• 5 sárgabarack, félbe vágva
• 1 ek olvasztott vaj 
• 4 szelet sonka (prosciutto) három 

csíkra vágva és hengerré feltekerve

• 10 kis ék alakú brie sajt (kb.50 g), 
szobahőmérsékleten 

• méz a rácsöpögtetéshez 

• 1 pizzatészta (késztermék) 
• 1 ½ csésze mogyorókrém
• 1 ½ csésze ricotta
• ¼ csésze juharszirup

• Kb.450 g földieper, apróbb  
szeletekre vágva

• 2 tk fahéj

Hozzávalók: 4 adaghoz

• 2 nagy körte
• ½ csésze fehérbor, kedvenc borát 

használja  
• 1 ek cukor
• 1 fahéjrúd (kb.5 cm)
• ½ tk szerecsendió

Körítés:

• méz (opcionális)
• krémfagylalt (opcionális)
• pirított mogyoró (opcionális)
• tejszínhab (opcionális)
• menta (opcionális)

Körtedesszert

Grillezett sárgabarack, brie sajt, sonka (prosciutto) és méz

Juharszirupos, ricottás, gyümölcsös pizza
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A grillt melegítse fel alacsony fokozatra (LOW). Minden banánt a hosszanti oldalán 
vágjon be, a két végén 2,5 cm-nyi helyet hagyjon vágatlanul és a héjat sértetlenül. A 
vágáskor keletkezett nyílást feszítse szét, és tegyen bele 2 tk vajat, 1 ek barna cukrot 
és 1 tk vaníliát. Kb.8-10 percig grillezze, amíg a vajkeverék meg nem olvad, a banánok 
pedig fel nem forrósodnak. A banánokat egyenként helyezze 4 desszertestányérra, 
óvatosan fordítsa meg a banánokat, az öntetet pedig öntse a tányérok aljára. Hámozza 
le a banán héját, és tegyen mindegyik banánra azonos mennyiségű krémfagylaltot, 
meleg csokoládéöntetet és - amennyiben úgy kívánja - mogyorót. Azonnal tálalja fel és 
élvezze az ízeket!

• 4 érett banán
• 8 tk vaj, kis darabokba vágva 
• 4 ek világosbarna cukor
• 4 tk vanília (variációk: próbálja ki  

kókuszaromával, rumaromával, 
citromaromával vagy konyakkal is) 

• 3 csésze vaníliafagylalt

• 8 tk csokoládészirup
• Opcionálisan: ¼ csésze pörkölt 

pekándió 
(vagy más dióféle tetszés szerint)

A grillt melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). A csípős szószt és az 
olívaolajat egy kis tálban keverje össze. A körték húsos oldalát egyenletesen 
kenje meg a keverékkel; héjas oldalával pedig helyezze az előmelegített grillre. A 
kékpenészes sajtot és a vajat egy kis tálban keverje össze; a megfelezett körték 
magházának helyén keletkezett bemélyedésekbe kenjen bele azonos mennyiségű 
sajtkeveréket. A körtéket addig grillezze az előmelegített grillen, míg meg nem 
puhulnak, kb.10-15 percig.

• ¼ csésze csípős chiliszósz 
• 1 tk olívaolaj
• 4 darab hosszában elfelezett és 

kimagozott körte 

• 1 ek vaj
• ¼ csésze szétmorzsolt kékpenészes 

sajt

Banándesszert

Grillezett körte kékpenészes sajttal
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Egy kis tálban keverjen össze cukrot és fahéjat és szórja az őszibarackok vágott felére.  
5 percig hagyja állni.
Egy hosszú nyelű fogóval az őszibarackokat vágott felükkel lefelé helyezze rá a 
grillrácsra. A barackokat MED fokozaton 8-10 percig grillezze, vagy addig, míg meg 
nem puhulnak, és karamellizálódni nem kezdenek.
Grillezés közben készítse el a Bourbon-öntetet.
Egy öntöttvas serpenyőben közepes hőfokon olvassza fel a vajat.
Adjon hozzá barna cukrot, és addig kevergesse, míg a keverék be nem sűrűsödik, és 
buborékok nem képződnek benne. Adja hozzá teáskanalanként a tejszínt, és addig 
kevergesse, amíg a cukor fel nem oldódik, az öntet pedig sűrű és egynemű nem lesz, 
azaz kb.3 percig. Keverje hozzá a Bourbont, és még egy percig állandó keverés mellett 
hagyja összefőni.
A kuglófot tegye egy tálba, erre helyezze rá a grillezett őszibarackot, majd öntse le a 
Bourbon-öntettel.
Amennyiben szeretné, tejszínhabot is tehet rá.

Hámozzon meg minden ananászt, és távolítsa el a torzsát, a gyümölcshúst pedig 
vágja hat ék alakú részre. Egy kis serpenyőben olvasszon fel 6 ek vajat cukorral és 
szerecsendióval. Az ananászt ezzel kenje be. A grillt melegítse elő a legmagasabb 
fokozaton (HIGH). Az ananászdarabokat tegye a grillre, és alufóliával takarja le. 7-10 
percig grillezze az ananászokat, míg enyhén meg nem barnulnak, időnként megfordítva 
őket. Az öntethez a fennmaradó vajat egy kis serpenyőben olvassza meg. Keverjen 
bele barna cukrot és tejszínt. Állandó kevergetés mellett hagyja felforrni. Vegye le a 
tűzhelyről; vaníliát és sót keverjen bele. Az öntetet jégkrémmel és grillezett ananásszal 
tálalja.

Hajtson félbe egy 91x45,5 cm nagyságú erős alufóliadarabot, hogy egy 45,5 cm-es 
négyzetet kapjon. Az ananászokat helyezze a fólia közepére. Szórja meg barna cukorral.
A fólia 2 egymással szemben elhelyezkedő szélét emelje fel; egy dupla hajtással pedig 
zárja le. A fennmaradó széleket szintén hajtsa be, hogy a gyümölcs teljesen körbe 
legyen zárva, de hagyjon helyet a keletkező gőz számára is a csomagban. A grillt 
melegítse elő a legmagasabb fokozaton (HIGH). A kis csomagokat 15 percig grillezze, 
vagy addig, míg fel nem forrósodnak, időközönként fordítsa meg őket. A kis csomagokat 
óvatosan nyissa fel, és a gyümölcskeveréket tegye tálalóedényekbe. Adja hozzá a piros 
bogyókat. Szórjon rá még több barna cukrot, vagy locsolja meg juharsziruppal.

• 2 ek cukor
• 1 tk őrölt fahéj
• 4 közepes méretű őszibarack,  

felnégyelve és kimagozva
• vastag szeletekre vágott kuglóf

Bourbon-öntet:
• 6 ek (¾ csomag) sótlan vaj
• ½ csésze aranybarna cukor 
• 3 ek tejszínhab
• 1 ek Bourbon

• 2 friss ananász
• 6 ek, valamint ½ csésze vaj, felosztva 
• 2 ek cukor
• ¼ tk őrölt szerecsendió 

• 1 csapott csésze barna cukor
• ½ csésze kész tejszínhab
• ½ tk vaníliaaroma, egy csipet só
• 3 csésze vaníliafagylalt

• 2 csésze durvára vágott, friss 
ananász (amennyiben úgy kívánja, 
meghámozva) 

• 1 csapott ek barna cukor

• 1 csésze málna, szeder vagy  
fekete áfonya 

• 1 ek juharszirup vagy barna cukor

Grillezett őszibarack kuglóffal és Bourbon-öntettel Fagylaltkehely grillezett karamellel és ananásszal

Ananász és piros bogyók grillcsomag
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Importeur | Importer | Importateur | Importatore | Importeur | Importőr | Dovozce | Dodávateľ | Importator : 
CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein

EU: MediaShop GmbH | Schwarzottstraße 2a | 2620 Neunkirchen | Austria
Forgalmazó: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

DE | AT | CH: 0800 37 6 36 06 – kostenlose Servicehotline | ROW: +423 388 18 00
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