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Grillowanie to coś więcej niż posiłek. To wspólny czas, gdy mamy okazję ze sobą pobyć. 
Grill zmienił nasze zwyczaje, stał się synonimem wolnego czasu. Grillowanie jest trendy.

Kiedy nadchodzą ciepłe dni, nabieramy ochoty na pyszne dania z rusztu. Polacy opusz-
czają domy, aby wolny czas spędzić z rodziną i znajomymi – właśnie przy grillu. Grill zagoś-
cił w ogrodach, na działkach, biwakach czy po prostu na piknikach. Grillowanie w najprost-
szej formie ogranicza się do zakupu kiełbasek, chleba i podstawowych sosów – ketchupu 
lub musztardy. Z roku na rok jednak ta tradycja ewoluuje i rozszerza tym samym wachlarz 
możliwości. Z czasem grillowe minimum rozszerzyło się na karkówkę, kaszankę, ziem-
niaki i inne warzywa. Nauczyliśmy się marynować karkówkę w ziołach. Robimy szaszłyki 
warzywne, warzywno-mięsne lub owocowe. Grillujemy pstrągi, łososia z warzywami lub 
ziołami. Na polskich stołach goszczą nie tylko ryby, ale i owoce morza. Nowy sposób prze-
twarzania nie ominął też swojskiego oscypka. Zaczęliśmy dostrzegać potencjał w innych 
produktach niż tylko kiełbaski, drób czy karkówka. Warto również piec warzywa i owoce 
oraz przyrządzać desery, dipy, pasty, sosy - całe bogactwo smaków.

Wybierając odpowiednie produkty można przygotować na grillu zdrowe, niskokaloryczne, 
a przy tym bardzo smaczne posiłki. Będą one z pewnością urozmaiceniem letniego menu.

Grillując należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Dzięki temu nie tylko unikniemy 
przykrych, ale i czasem niebezpiecznych sytuacji oraz sprawimy, że nasze potrawy będą 
naprawdę zdrowe i smaczne.

Zasady grillowania
1. Pamiętajmy, aby ruszt, na którym będziemy piec, dokładnie oczyścić z pozostałości 

spalonego tłuszczu i starych potraw. One są źródłem trujących substancji.
2. Należy używać wyłącznie węgla drzewnego lub drewna z drzew liściastych.
3. Najpierw rozgrzewamy dobrze grill – a następnie układamy na nim produkty. W przy-

padku grilla węglowego bądźmy cierpliwi, dopiero po 30 minutach od rozpalenia węgla 
temperatura jest odpowiednia do pieczenia – gdy na węglu pojawi się cienka warstwa 
popiołu. Podpałka musi się całkowicie wchłonąć.

4. Rozpałkę można stosować tylko na początku, kiedy na ruszcie nie ma jeszcze żadnych 
potraw. Nie dodajemy rozpałki w trakcie grillowania, kiedy np. żar wygasa.

5. Nie układamy na grillu produktów wyjętych bezpośrednio z lodówki. Wyjmujemy je 
na jakiś czas przed planowanym grillowaniem.

6. Nie odwracamy produktów na ruszcie zbyt często.
7. Małych kawałków mięsa nie nakłuwamy widelcem – powoduje to utratę soczystości.
8. Im więcej produktów na ruszcie – tym dłużej pieczemy.
9. Czas grillowania zależy od temperatury powietrza – gdy temperatura otoczenia jest niska 

– czas grillowania wydłuży się.
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10. Aluminiowych tacek używamy do pieczenia bardziej tłustych mięs oraz małych, deli-
katnych warzyw. Potrawy nie przywierają do rusztu, a tłuszcz wytapiający się z mięs 
nie wpada do paleniska.

11.  Patyczki do szaszłyków warto wcześniej wymoczyć w wodzie, ewentualnie przed uło-
żeniem na ruszcie zawinąć ich końce folią aluminiową.

12.  Nie grillujemy na otwartym ogniu – gdy pojawią się płomienie, zdejmujemy produkty i zdu-
szamy ogień.

13.  Przed pieczeniem do żaru warto wrzucić gałązki jałowca lub innych ziół – potrawy 
nabiorą wspaniałego aromatu.

14.		Nigdy	nie	polewamy	płynną	rozpałką	już	rozżarzonych	węgli!!!

Co i jak na grilla?
n	Owoce	morza

Nadrzędną zasadą grillowania owoców morza jest, podobnie jak w przypadku ryb 
– ich świeżość. Dlatego dobrze byłoby owoce morza kupować w dniu grillowania lub 
zdecydować się na kupno mrożonek.

n	Ryba	z	grilla
Przy wyborze ryb warto pamiętać, że najlepsze na grilla są te tłuściejsze i o „zwar-

tym” mięsie, które pod wpływem temperatury nie „rozpada” się. Idealnie sprawdza się 
pstrąg lub łosoś. Pysznie smakują ryby przyrządzane sokiem z cytryny lub całymi pla-
strami cytryny. 

Ryby smarujemy oliwą lub stopionym masłem i natką pietruszki, startymi na tarce 
warzywami, plastrami pomidora, uprażonymi płatkami migdałowymi oraz koperkiem. 
Pstrąg nie jest tłustą rybą, dlatego dodatek tłuszczu jest nieodzowny. Ryby pieczemy 
w postaci steków lub fileta ze skórką. Filet należy położyć na ruszcie skórką do dołu. 
Grillujemy go ok. 15 min bez odwracania. Nie polecam do grillowania filetów bez skóry. 
W całości grilujemy ryby mniej ościste, np. pstrąga. Przed grillowaniem rybę dobrze jest 
marynować przez ok. 1 godzinę.

n	Warzywa	z	grilla
Jest to wybór idealny – dostarczają mnóstwo witamin i składników mineralnych, 

a przy tym są niskokaloryczne. Zawierają spore ilości przeciwutleniaczy, które z pew-
nością pomogą ochronić organizm przed ewentualnymi szkodliwymi substancjami za-
wartymi w dymie. Warzywa smakują wspaniale, zwłaszcza te przyrządzone z pysznymi 
farszami, pieczone na węglu posypanym pachnącymi ziołami. Mają niesamowity aro-
mat dymu, którego nie uzyskamy przez pieczenie ich w piekarniku. Zachowują przy tym 
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swoją naturalną chrupkość oraz słodycz. Ich największy atut to fakt, że przygotowanie 
oraz proces pieczenia warzyw nie jest pracochłonny.

Niesamowite są połączenia warzyw, np. szaszłyki warzywne – wszystko zależy od na-
szej fantazji. Można podać je jako samodzielne danie czy stworzyć niesamowity bukiet 
przystawek. Warzywa doskonale komponują się z mięsami – świetnie smakują nadzie-
wane farszem czy przekładane delikatnym mięsem, np. z kurczaka.

Na grilla najlepiej sprawdzi się: papryka, pomidory, kolby kukurydzy, cebula, czosnek, cuki-
nia, kabaczek, bakłażan, pomidorki koktajlowe itd. – wedle uznania i preferencji smakowych. 
Aby skrócić czas grillowania (dzięki czemu straty witamin będą niższe), należy pokroić warzy-
wa na mniejsze części i delikatnie posmarować oliwą z oliwek lub olejem rzepakowym.

n	Owoce
Świetnie się nadają do nadziewania. Ciekawą potrawą będą jabłka wydrążone i na-

dziane farszem z kaszanki lub wątróbki - z dodatkiem cebulki, majeranku, musztardy. 
Gruszki przekrojone wzdłuż i wydrążone nadają się do nadziewania serami pleśniowy-
mi – ten smak uzupełni dodatek włoskich orzechów. Owoce mango przekrojone na po-
łówki i pozbawione pestki po zgrlillowaniu nabierają piniowego aromatu – który dobrze 
będzie się komponował z odrobiną słodkiego twarożku lub śmietanki. Pieczone banany 
czy grillowane ananasy smakują rewelacyjnie - to wspaniały, pyszny deser na każdą oka-
zję i spełni oczekiwania zarówno dorosłych, jak i dzieci.

n	Drób	i	mięso
Przy wyborze mięsa zawsze należy kierować się zasadą: „im chudsze, tym lepsze”. Świet-

nie nadaje się mięso z piersi kurczaka czy indyka. Aby mięso było kruche i aromatyczne, war-
to zamarynować je w oliwie z oliwek oraz ulubionych przyprawach. Oliwa przyspieszy czas 
grillowania mięsa, a przyprawy (np. cząber, bazylia, tymianek, estragon, kminek) sprawią, że 
będzie ono łatwo strawne i aromatyczne. Czas marynowania zależy od gatunku mięsa.

Mięso z grilla, żeby dobrze smakowało, należy odpowiednio wcześniej zamarynować 
– jest to zabieg niezwykle prosty i nie zabiera dużo czasu. Ważne jest jednak, aby wy-
bierać mięsa świeże. Mięso należy podzielić na porcje (najlepiej w plastry ok. 2 cm gru-
bości). Do marynowania użyć można, w przypadku karkówki, soku z cytryny – równie 
dobre będzie wino lub ocet z olejem lub oliwą. Przyprawy należy dobierać według upo-
dobań – jeśli dania mają mieć pikantny smak, warto sięgnąć po czosnek, chili, paprykę, 
tymianek lub cząber. Cebula i majeranek również będą pasować.

Marynaty są różne, na bazie ketchupu, musztardy, oleju z czosnkiem, octu balsamiczne-
go, ciemnego piwa lub na słodko – z miodem, imbirem i tartą skórką z cytryny oraz z ulu-
bionymi przyprawami. Przed posypaniem przyprawami karkówkę można natrzeć oliwą 
lub olejem. Po sól najlepiej sięgnąć wtedy, gdy mięso już się trochę „podpiecze” – będzie 
miększe. Dobre zalewy i marynaty nie tylko skracają czas pieczenia. Poprawiają smak gril-
lowanych specjałów, nadają im aromat i sprawią, że zachowają one soczystość.
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Marynaty do mięs

Cytrynowa do warzyw
Cytryna w plastrach, sok z cytryny, 3 łyżki oliwy, 2 łyżki ziół, łyżeczka nasion 
kopru włoskiego, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz
Sok z cytryny wymieszać z oliwą, ziołami, posiekanym czosnkiem i nasionami kopru. 
Dodać szczyptę soli i pieprzu. Połączyć w misce z plastrami cytryny. Włożyć warzywa, 
wymieszać. Marynować przynajmniej 30 minut.

Marynata do ryb
4 łyżki oliwy z oliwek, łyżka cherry, 2 łyżki whisky, łyżka sosu sojowego, 
½ łyżeczki papryki słodkiej, łyżeczka przypraw do ryb, ząbek czosnku, szczypta 
pieprzu
Połączyć wszystkie płynne składniki marynaty. Dodać posiekany czosnek i przyprawy, 
dokładnie wymieszać. Ryby ułożyć na półmisku, posmarować marynatą i odstawić 
do lodówki na ok. 30 minut.

Marynata do ryb z miodem
3 łyżki oliwy z oliwek, sok z jednej limonki, szklanka wytrawnej cherry, 
2 łyżki miodu, 5 ziarenek zmielonego jałowca
Połączyć wszystkie składniki marynaty. Ryby ułożyć na półmisku, posmarować marynatą 
i odstawić do lodówki na około godzinę.

Meksykańska do krewetek
¼ szklanki oliwy, ¼ szklanki sosu chili, ząbek czosnku, szczypta pieprzu 
½ łyżeczki soli
Wszystkie składniki marynaty połączyć w misce. Dodać krewetki. Wstawić do lodówki 
na 2 godziny. Przed grillowaniem krewetki wyjąć i osączyć z marynaty.
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Słodko-pikantna do ryb i mięsa
Łyżka musztardy, 4 łyżki dżemu morelowego, 2 łyżki miodu, łyżka brązowego 
cukru, 2 łyżki rozmarynu, 2 łyżki octu, szczypta pieprzu cayenne
Dokładnie wymieszać wszystkie składniki marynaty. Włożyć pokrojone ryby lub mięso. 
Odstawić. Mięso marynować 2 godziny, natomiast ryby są gotowe do grillowania po 30 
minutach.

Piwna do karkówki
2 szklanki piwa, 3 liście laurowe, łyżeczka kminku, 5 ziaren jałowca, 6 ziaren 
ziela angielskiego, kilka ziaren pieprzu, szczypta soli
Do piwa dodać wszystkie składniki marynaty, wymieszać. Porcje karkówki lekko rozbić, 
ułożyć w naczyniu, zalać marynatą, wstawić do lodówki na 24 godziny. Po wyjęciu 
z marynaty mięso posmarować olejem. Układać na rozgrzanym grillu.

Sosy i dipy
Do grillowanych mięs warto wykorzystać własnoręcznie wykonane sosy. Można 

w nich maczać pieczone kęski albo polać nimi mięso. Te z owocami pasują do mięs i dro-
biu, ziołowe są bardziej uniwersalne. Sosy i dipy dopełnią smak grillowanych potraw.

Sos szczypiorkowy
½ szklanki śmietany lub gęstego jogurtu naturalnego, 3 łyżki posiekanego 
szczypiorku, łyżeczka soku z cytryny, 10 ziarenek gorczycy, sól, pieprz
Śmietanę lub jogurt połączyć ze świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny, doprawić pieprzem 
i solą oraz ziarnami gorczycy rozgniecionymi w moździerzu.

Sos z awokado
5 owoców awokado, cytryna, łyżeczka kolendry, szczypta soli i pieprzu
Z awokado wyjąć pestkę, wykroić ze skórki i zmiksować miąższ, dodając pozostałe 
składniki.
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Sos ziołowy z ogórkiem
szklanka gęstej śmietany, mały zielony ogórek, łyżeczka soku z cytryny, 
kilka świeżych listków bazylii, pół łyżeczki pokrojonego drobno szczypiorku, 
łyżeczka pokrojonego koperku
Śmietanę połączyć z pokrojonym ogórkiem. Dodać sok z cytryny oraz zioła: roztarte 
listki świeżej bazylii (możemy zastąpić połową łyżeczki suszonej), pokrojony drobno 
szczypiorek (nie więcej niż pół łyżeczki, aby nie zdominował smaku innych składników), 
pęczek pierwiosnka lekarskiego (roztarty), łyżeczkę pokrojonego koperku. Składniki sosu 
łączymy ze sobą na aksamitną masę.

Sos jabłkowo-koperkowy
szklanka gęstej śmietany, 3 łyżki majonezu, ½ jabłka, pęczek koperku, łyżeczka 
miodu, sól, pieprz
Śmietanę połączyć z majonezem. Dodać posiekany koperek i połówkę jabłka startego 
na tarce o dużych oczkach. Doprawić miodem, solą i pieprzem.

Aromatyczny szczypiorkowy
20 dag kremowego twarożku, 3 łyżki gęstej śmietany, pęczek szczypiorku, 
mielona papryka, sól, pieprz
Twarożek wymieszać z kwaśną śmietaną. Dodać posiekany szczypiorek, doprawić solą, 
cukrem, pieprzem i mieloną papryką.

Dip z ogórkiem i żółtym serem
5 łyżek śmietany 18%, 5 łyżek jogurtu greckiego, 5 łyżek musztardy sarepskiej, 
średni zielony ogórek, 10 dag żółtego sera, 3 ząbki czosnku, sos sojowy, kurkuma, 
oregano, pieprz, sól
Ogórka obrać ze skórki, opłukać i pokroić w kostkę. Posolić, wymieszać i odstawić 
na około 10 minut. Żółty ser zetrzeć na tarce o małych oczkach. Czosnek obrać i zmiażdżyć. 
Do miseczki przełożyć śmietanę, jogurt, musztardę, odciśniętego z soku ogórka, żółty 
ser oraz czosnek. Dodać kilka kropli sosu sojowego oraz szczyptę kurkumy i oregano. 
Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Wszystko razem dokładnie wymieszać, wstawić do 
lodówki na około 60 minut. Dip podawać do potraw z grilla (kiełbasek, szaszłyków, steków).



10

Sos imbirowo-sezamowy
½ szklanki (125 ml) majonezu lub gęstego jogurtu naturalnego, łyżka octu 
ryżowego, łyżka sosu sojowego, ½ łyżeczki oleju sezamowego, 2 cm świeżego 
korzenia imbiru, łyżka świeżego szczypiorku, łyżka świeżej kolendry
Imbir obrać i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Zioła umyć, osuszyć i drobno posiekać. 
Wymieszać majonez (lub jogurt) z octem ryżowym, sosem sojowym, imbirem i olejem 
sezamowym. Na koniec dodać zioła i dokładnie wymieszać.

Pyszności z grilla
Wiosna, lato, ciepłe dni - zachęcają do spędzania czasu na łące, działce czy tarasie. To 

wymarzona okazja do zorganizowania grilla. Można na nim przyrządzić wiele pysznych 
i zaskakujących potraw. Gotowanie na świeżym powietrzu, pod chmurką,  jest znacznie 
przyjemniejsze niż w dusznej kuchni. Potrawy z rusztu są nie tylko aromatyczne, ale 
dostarczają także często zupełnie nowych wrażeń smakowych. Tak naprawdę na rusz-
cie można przygotować niemalże wszystko. Poczynając od mięs i ryb, na warzywach 
i owocach kończąc.

Grillowane żeberka w marynacie
2,5 kg żeberek
Marynata: 5-6 ząbków przeciśniętego czosnku, 1 ½ łyżki majeranku, łyżka 
słodkiej papryki, łyżka soli, ½ łyżki pieprzu, szczypta chili lub pieprzu cayenne, 
3 łyżki ulubionego ketchupu, łyżka dowolnej musztardy, szklanka wytrawnego 
czerwonego wina, szklanka oleju, łyżka cukru
Składniki marynaty dobrze wymieszać. Żeberka (podzielone na części) zalać marynatą. 
Odstawić do lodówki, najlepiej na całą noc. Żeberka grillować na rozgrzanym grillu, 
od czasu do czasu odwracać mięso. Piec do uzyskania złotego koloru.
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Żeberka z konfiturą żurawinową
1 kg żeberek wieprzowych, ½ szklanki oliwy z oliwek, 4 łyżki sosu sojowego, 
rozmaryn, zioła prowansalskie
Żeberka pociąć na małe porcje. W pojemniku wymieszać oliwę, sos sojowy, rozmaryn, 
zioła prowansalskie. Mięso przełożyć np. do szklanego naczynia, zalać marynatą, odstawić 
na 2 godziny do lodówki. Opiekać na średnio rozgrzanym ruszcie obracając w trakcie. 
Podawać z konfiturą żurawinową, pieczonymi ziemniakami oraz sałatką warzywną.
Konfitura z żurawiny: 10 dag świeżej lub suszonej żurawiny, gotowanej na maleńkim 
ogniu ok. 1 godz. z 2 łyżkami miodu.

Szaszłyki z karkówki
8 plastrów karkówki, musztarda
marynata: sok z cytryny, 2 łyżki miodu, 2 ząbki czosnku, olej, sól, pieprz
Plastry karkówki rozbić tłuczkiem równomiernie na grubość około 1 cm. Zamarynować. 
Plastry układać jeden na drugim, przekładając je warstwą musztardy. Odstawić je na 2-3 
godziny w chłodne miejsce. Patyczki do szaszłyków (namoczone wcześniej w wodzie) 
wbić w mięso, jeden obok drugiego (po 4 patyczki na krótszy bok bloku z plastrów 
karkówki). Ostrym nożem pociąć warstwy mięsa pomiędzy rzędami szpadek, podzielić na 
pół lub na cztery. Układać na rozgrzanym grillu. Opiekać mięso z obu stron na złoty kolor.
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Grillowane polędwiczki z serem pleśniowym
2 średniej wielkości polędwiczki, 10 dag sera z niebieską pleśnią, 6 łyżek oleju, 
kieliszek czerwonego wytrawnego wina, 2 ząbki czosnku, łyżeczka grubo 
mielonego czarnego pieprzu, sól
Marynata: wymieszać olej z winem, drobno posiekanym czosnkiem i pieprzem.
Mięso natrzeć solą i grubo mielonym pieprzem, zalać marynatą i odstawić do lodówki 
na około 8 godzin, a nawet na całą noc. Długim, wąskim nożem naciąć„kieszonkę” 
w polędwicy (uważając, aby nie przeciąć jej do końca). Faszerować mięso paskami sera, 
ciasno je upychając. Grillować po kilka minut z każdej strony, smarując marynatą.

Mielone z rusztu
50 dag łopatki lub karczku, jajko, bułka tarta, 10 plastrów boczku, 2 ząbki 
czosnku, suszone śliwki, sól, pieprz, odrobina brandy
Mięso zmielić, dodać jajko i czosnek. Przyprawić solą, pieprzem, wsypać bułkę tartą. 
Dokładnie wymieszać. Patyczki do szaszłyków namoczyć wcześniej w wodzie, na każdy 
z nich nabić suszoną śliwkę namoczoną w brandy. Obtoczyć w mielonym mięsie. 
Owinąć plastrem boczku, spiąć wykałaczką. Upiec na rozgrzanym grillu z każdej strony na 
złoty kolor.

Szaszłyki z kurczaka i winogron
50 dag piersi kurczaka, 2 łyżki posiekanych liści mięty, cytryna, 25 dag winogron, 
8 patyczków do szaszłyków
Marynata: 2 łyżki oliwy z oliwek, ½ łyżeczki startej skórki z cytryny, łyżka soku 
z cytryny, 2 ząbki czosnku, łyżeczka kminku, ½ łyżeczki kolendry, ½ łyżeczki 
soli
Mięso kurczaka opłukać, osuszyć, pokroić w kostkę. W miseczce wymieszać ze sobą 
olej, skórkę cytrynową, sok cytrynowy, sproszkowany kminek, sproszkowaną kolendrę, 
przeciśnięty przez praskę czosnek oraz sól.  Włożyć kurczaka do marynaty, marynować 
przez 20 minut. W tym czasie włożyć do wody patyczki do szaszłyków. Następnie 
nadziewać na nie na przemian 4 kawałki kurczaka i 4 winogrona (z winogron usunąć 
pestki). Szaszłyki układać na rozgrzanym grillu, grillować z każdej strony po 3-4 minuty 
lub aż kurczak się ładnie zarumieni. Gotowe szaszłyki przełożyć na talerz, posypać 
posiekaną miętą i podawać z ćwiartkami cytryny.
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Skrzydełka z rusztu po hawajsku
1 kg skrzydełek z kurczaka, świeży tymianek
Marynata: 1/3 szklanki oleju, ½ szklanki soku ananasowego, sól
Glazura: ½ szklanki dżemu ananasowego, ½ szklanki sosu sojowego, ¼ soku 
ananasowego, łyżka ostrej musztardy
Skrzydełka oczyścić, przemyć, odciąć końcówki, a następnie podzielić skrzydełka na 
dwie części, włożyć je do marynaty, wstawić do lodówki na 4 godziny. Połączyć składniki 
glazury. Wyjąć skrzydełka z marynaty, grillować, obracając i smarując glazurą. Grillować 
około pół godziny. Udekorować ziołami.

Filet z kurczaka z pesto i serem
4 pojedyncze filety z kurczaka, 4 plastry żółtego sera, słoiczek pesto (10 dag), 
2 pomidory, łyżka masła, łyżka oleju, pieprz, sól
Filety opłukać, osuszyć, oprószyć solą i pieprzem. Wstawić do lodówki na godzinę. 
Olej, masło roztopić na patelni, usmażyć mięso na złoty kolor, zdjąć z patelni 
na 10 minut. Pomidory sparzyć, zdjąć skórkę, miąższ pokroić w plasterki. Filety 
posmarować z dwóch stron pesto, na wierzchu ułożyć pomidory, przykryć plastrem 
żółtego sera. Tak przygotowane danie przełożyć na aluminiową tackę i podpiec 
na rozgrzanym grillu.
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Cytrusowe roladki z indyka
50 dag piersi z indyka, 2 pomarańcze, cytryna, 2 łyżki curry, 2 ząbki czosnku,
400 ml jogurtu naturalnego, pieprz, sól
Mięso umyć, osuszyć, pokroić na plasterki (0.5 x 5 x 12 cm), skropić sokiem z cytryny, 
oprószyć pieprzem i solą. Pomarańcze umyć, z jednej zetrzeć skórkę i wycisnąć sok, 
drugą obrać i pokroić w cząstki. Jogurt wymieszać ze skórką i sokiem pomarańczowym, 
posiekanym drobno czosnkiem, doprawić curry, posolić. Plasterki indyka posmarować 
marynatą i odstawić do lodówki na 3 godziny. Wyjąć, lekko otrząsnąć z marynaty, na mięsie 
położyć cząstkę pomarańczy, zwinąć roladkę, spiąć wykałaczką. Piec na grillu, odwracając, 
aż będą złociste.

Roladki ze szpinakiem
80 dag fileta z indyka, 3 łyżki masła, 7 łyżek uduszonego szpinaku, przyprawy 
do grilla, 2 ząbki czosnku, sól
Mięso opłukać, osuszyć. Czosnek przecisnąć przez praskę, połączyć ze szpinakiem. Mięso 
pokroić w plastry. Każdy lekko rozbić, posypać przyprawą do grilla i solą, a następnie 
posmarować łyżką szpinaku. Zwinąć roladki, spiąć wykałaczką, posmarować masłem. 
Grillować 30 minut na aluminiowej tacce. Podawać gorące, ułożone na pokrojonym 
szczypiorze z cząstkami pomidora.

Parówki z serem
8 parówek, 20 dag żółtego sera, 8 cienkich plastrów chudego boczku
Parówki naciąć wzdłuż. Ser pokroić w słupki trochę krótsze od parówek, włożyć w nacięcia. 
Parówki z serem owinąć plasterkami boczku i spiąć wykałaczkami. Grillować około 8 minut 
na średnio rozgrzanym grillu aż boczek się przyrumieni.

Befsztyk z grilla
4 kotlety z polędwicy, 2 szklanki oleju, pieprz, łyżeczka gorczycy, posiekany 
czosnek, sól, pieprz, zioła
Przyrządzić marynatę z podanych produktów. Kotlety lekko rozbić, włożyć do marynaty 
na 2 godziny. Mięso piec na grillu po kilka minut z każdej strony. Podawać bezpośrednio 
po upieczeniu.
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Szaszłyki słodko kwaśne
Pierś z kurczaka, 2 ząbki czosnku, sok z ½ cytryny, łyżka miodu, łyżka sosu 
sojowego, 2 łyżki octu winnego, ½ łyżeczki słodkiej papryki, ¼ łyżeczki ostrej 
papryki
Składniki marynaty połączyć ze sobą. Filet opłukać i osuszyć i pokroić w cienkie paseczki. 
Mięso włożyć do miski, zalać przygotowaną marynatą, odstawić do lodówki na całą noc. 
Następnego dnia mięso nabić na wykałaczki, tworząc kształt węża. Grillować kilka minut, 
ponieważ mięso jest cienko pokrojone i szaszłyki nie wymagają długiego pieczenia.

Ziołowa karkówka
4 kotlety z karkówki, 3 ząbki czosnku, 2 łyżki oleju, pęczek koperku, 2 gałązki 
bazylii, sól, pieprz
Mięso rozbić na średnio grube kotlety, przyprawić pieprzem i solą, odstawić do lodówki. 
Czosnek obrać, przecisnąć przez praskę. Koperek, bazylię posiekać i zmiksować z 
czosnkiem, wymieszać z olejem. Przygotowaną pastą natrzeć kotlety. Włożyć do 
zamykanego naczynia, wstawić do lodówki na ok. 6 godzin, im dłużej będzie leżało 
w marynacie, tym bardziej będzie aromatyczne. Kotlety układać na rozgrzanym ruszcie 
grilla. Piec ok. 5 minut z każdej strony, przewracając, aby się nie przypiekło.
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Karkówka z boczkiem wędzonym
6 kotletów z karkówki, 12 cienkich plastrów boczku wędzonego, papryka, 
cukinia, pomidor
Marynata: ½ szklanki oleju, 2 łyżki musztardy, ½  łyżeczki tymianku, ½ łyżeczki 
soli, po ½ łyżeczki pieprzu białego i czarnego, 2 ząbki czosnku
Mięso rozbić na średnio grube kotlety, posmarować marynatą, odstawić do lodówki na 
ok. 6 godzin, im dłużej będzie leżało w marynacie, tym bardziej będzie aromatyczne. 
Na każdym kawałku mięsa ułożyć po 2 plasterki boczku, przypiąć wykałaczką, następnie 
grillować pół godziny, przekładając mięso co kilka minut. W tym samym czasie na tacce 
posmarowanej olejem ułożyć kawałki warzyw, grillować kilka minut. Gotowe warzywa 
nabić na 6 wykałaczek i wbić w szaszłyki w upieczone mięso z boczkiem.

Mielone z bogatym wnętrzem
½ kg mielonego mięsa, 2 małe czerstwe buki, jajko, przyprawa do mięsa 
mielonego, sól, olej
Farsz: po 5 łyżek mortadeli, papryki, cukinii, cebuli, grzanek z chleba, natki 
z pietruszki, łyżeczka przyprawy z suszonych pomidorów
Bułki namoczyć w wodzie, odcisnąć, połączyć z mięsem, dodać jajko, sól i przyprawę do 
mięsa mielonego, dokładnie wyrobić masę. Składniki farszu wmieszać z przyprawą i solą. 
Mokrymi dłońmi formować z masy mięsnej duże kotlety, w każdym zrobić wgłębienie, 
napełnić farszem. Kotlety zawinąć w kawałki folii aluminiowej wysmarowanej olejem. 
Grillować 15 minut w centralnej części rusztu, później odsunąć na boki i dopiekać jeszcze 
ok. 10 minut.

Skrzydełka z morelami
12 skrzydełek kurczaka, 12 plastrów chudego wędzonego boczku, 12 suszonych 
moreli, 2 łyżki octu winnego, ostra sproszkowana papryka, sól
Skrzydełka opłukać, odciąć małe końcówki, skropić octem, posolić, wstawić do lodówki 
na ok. 3 godziny. Wyjąć, na każdym skrzydełku położyć morelę posypaną sproszkowaną 
papryką i ciasno zawinąć w plaster boczku. Spiąć wykałaczką. Upiec na grillu.
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Miodowe pałeczki
1 kg podudzia kurczaka, cytryna
Marynata: 2 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki miodu, sok z cytryny, pieprz
Przygotować marynatę. Mięso oczyścić, umyć i osuszyć, po czym zalać marynatą, 
wymieszać, odstawić na noc do lodówki. Osączone z nadmiaru marynaty podudzia ułożyć 
na tackach do grilla. Piec 30 minut, często obracając. Podawać na plasterkach cytryny.

Roladki z warzywami
8 cienkich kotletów (z ulubionego gatunku mięsa), papryka czerwona, papryka 
żółta, cukinia, 2 duże ziemniaki, łyżka przypraw do ziemniaków, łyżka słodkiej 
papryki w proszku, sól, pieprz, liście z 1 gałązki rozmarynu
Kotlety rozbić cienko przez folię spożywczą. Przyprawić papryką i solą. Odłożyć na pół 
godziny. Ziemniaki ugotować na półtwardo, ostudzić i pokroić w długie słupki. Paprykę 
pozbawić gniazd nasiennych, pokroić w paski. Umytą i osuszoną cukinię pokroić 
w plasterki. Pokrojone warzywa posypać przyprawą do ziemniaków. Na każdym kotlecie 
ułożyć porcję warzyw, skropić olejem, zawinąć ciasno w rulonik, spiąć wykałaczką. 
Grillować z obu stron po 20 minut, smarując co pewien czas olejem z rozmarynem. 
Mięso będzie bardziej soczyste, jeśli krótko (2-3 minuty) opieczemy je z obu stron 
pośrodku rusztu, a następnie przełożymy na obrzeża i dopieczemy z obu stron w niższej 
temperaturze.
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Szaszłyki z dorsza i warzyw
2 grube filety z dorsza, 2 papryki (żółta i czerwona), 2 cebulki, cukinia, sok z cytryny, 
2 ząbki czosnku, mieszanka świeżych ziół lub zioła prowansalskie, 4 łyżki oleju, 
pieprz, sól
Filety natrzeć roztartym czosnkiem wymieszanym z sokiem z cytryny. Pokroić w dużą 
kostkę, oprószyć solą i pieprzem. Odstawić do lodówki na 20 minut. Cukinię i cebulę 
pokroić w plasterki grubości 1 cm. Papryki oczyścić, pokroić w szerokie paski, a następnie 
poprzecznie na kwadraty. Na patyczki nadziać na przemian warzywa i kawałki dorsza. 
Posmarować olejem, posypać ziołami, ułożyć na tackach i piec 20 minut, odwracając 
i kropiąc olejem. Podawać np. z pieczonymi pomidorami.

Szaszłyki z łososia
50 dag filetów z łososia, 20 dag obranych krewetek królewskich, 2 cytryny, 
2 cebule, 2 czerwone papryki, cukinia
Filety umyć pod bieżącą wodą i pokroić na spore kawałki, skropić sokiem z cytryny. 
Cebule obrać i przekroić na pół, paprykę pokroić na duże kwadraty, a cukinię w krążki 
o grubości 1 cm. Nadziewać na wcześniej namoczone w wodzie patyczki do szaszłyków: 
kawałki warzyw, ryba i krewetka. Doprawić mieszanką soli, kardamonu oraz pieprzem, 
owinąć w folię aluminiową. Tak przygotowane szaszłyki piec na rozgrzanym grillu. 
Upieczone podawać z sosem koperkowym.
Sos koperkowy: wymieszać śmietanę z posiekanym koperkiem. Doprawić do smaku solą 
i pieprzem.

Grillowane filety z łososia
70 dag fileta z łososia, pieprz cytrynowy, czosnek, sól, 1/3 szklanki sosu sojowego, 
1/3 szklanki brązowego cukru, 1/3 szklanki wody, 1/4 szklanki oleju roślinnego
Doprawić filet z łososia pieprzem cytrynowym, czosnkiem i solą. W małej miseczce 
wymieszać sos sojowy, brązowy cukier, wodę i olej roślinny. Mieszać do momentu aż 
cukier się rozpuści. Rybę włożyć do zamykanego strunowo woreczka, wlać do środka 
marynatę sojową. Woreczek zamknąć i zamieszać. Włożyć do lodówki na co najmniej 
2 godziny. Rozgrzać grill (średnia temperatura), delikatnie posmarować ruszt olejem. 
Łososia ułożyć na grillu i smażyć z każdej strony przez 6-8 minut.
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Łosoś grillowany na bakłażanie
2 kawałki fileta łososia (po ok. 150 g każdy), 2 plastry bakłażana, łyżka soku 
z cytryny, rozmaryn suszony, sól, pieprz
Salsa pomidorowa: 2 pomidory, 1-2 ostre papryki chili suszone lub świeże, 
½ ogórka sałatkowego, ½ cebuli, soku z ½ limonki, ząbek czosnku, oliwa z oliwek, 
sól, pieprz
Filety łososia opłukać i wysuszyć. Zdjąć skórę z filetów (ostrożnie naciąć skórę tuż przy 
mięsie, delikatnie ściągnąć palcami), skropić sokiem z cytryny, posypać rozmarynem, posolić, 
popieprzyć, pozostawić na 10 minut. Od bakłażana odkroić dwa plastry o szerokości 
ok. 2 cm i posypać je solą. Po ok. 10-15 minutach, kiedy bakłażan puści sok, opłukać go 
wodą, osuszyć i posmarować z wierzchu oliwą. Filety łososia zawinąć w rulony, spiąć 
wykałaczkami i położyć na plastrach bakłażana. Następnie zawinąć wszystko luźno folią 
aluminiową i ułożyć na rozgrzanym grillu. Piec przez ok. 20 minut. Ok. 5 minut przed 
końcem pieczenia ostrożnie zdjąć folię aluminiową. Upieczoną na bakłażanie rybę podawać 
z dodatkiem pomidorowej salsy: ogórek, cebulę i chili pokroić w kostkę. Pomidory sparzyć 
wrzątkiem i zdjąć z nich skórę, a następnie przekroić na ćwiartki, wypestkować, a pozostały 
miąższ pokroić w kosteczkę. Dolać łyżkę soku z limonki oraz oliwę. Dodać wyciśnięty przez 
praskę ząbek czosnku, posolić i popieprzyć do smaku.

Lin z grilla
2 oczyszczone liny, pęczek tymianku, pęczek natki pietruszki, 5 ząbków 
czosnku, sok z cytryny, kilka łyżek oliwy, sól, pieprz
Zioła opłukać, delikatnie osuszyć. Czosnek obrać, drobno posiekać, wymieszać z sokiem 
z cytryny, 3 łyżkami oliwy oraz szczyptą soli i świeżo zmielonego czarnego pieprzu. 
Przygotowaną pastą posmarować wnętrze oczyszczonych ryb. Włożyć nieco tymianku 
i natki pietruszki. Naciąć skórę ryby w kilku miejscach. Skropić oliwą. Grillować na 
ruszcie do grillowania ryb lub zawinięte w folię aluminiową ok. 25 minut.

Roladki z cukinii i boczku wędzonego
2 małe młode cukinie, 10 plasterków boczku wędzonego, 5 łyżek ostrej 
musztardy, suszony tymianek, łyżka octu winnego, sól, pieprz
Cukinie umyć i odciąć końce. Pokroić je wzdłuż w cienkie plasterki, tak aby powstały długie 
paski (ze skórką), posolić, obsypać tymiankiem, pieprzem i dodać ocet winny, zostawić 
na 30-60 minut. Plastry boczku posmarować ostrą musztardą. Na każdym plasterku 
boczku ułożyć plaster cukinii, zwinąć ściśle. Ruloniki nadziewać na wykałaczki, układać na 
rozgrzanym ruszcie, opiekać z każdej strony, aż boczek będzie rumiany i chrupiący.
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Cukinia grillowana z czosnkiem i serem
2 większe cukinie, 15 dag sera żółtego, 2 ząbki czosnku, 10 dag boczku 
wędzonego, natka pietruszki, oliwa z oliwek

Oliwę wymieszać z solą i pieprzem. Cukinie pokroić w grubsze plastry, posmarować oliwą 
i grillować z obu stron na tacce aluminiowej. Czosnek pokroić w cienkie plasterki, boczek 
w drobną kostkę i podsmażyć. Ser żółty zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Plastry cukinii 
zdjąć z rusztu, ułożyć na nich plasterki czosnku, boczek, posypać startym serem. Całość 
ułożyć ponownie na tacce aluminiowej i grillować, aż ser się rozpuści. Po zdjęciu z rusztu 
posypać posiekaną natką pietruszki.

Kukurydza z grilla
Kolby kukurydzy obrać z liści i włókien, ugotować (ok. 10 minut) w lekko osolonej 
i posłodzonej wodzie. Wyłożyć na folię aluminiową, położyć na każdej kawałek masła, 
dokładnie zawinąć w folię. Pakieciki połozyc na rozgrzanym grillu na ok. 5 minut.
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Bakłażan z rusztu
Mały bakłażan, 20 dag pieczarek, 2 papryki (czerwona i zielona), czerwona 
cebula, 20 dag pomidorów koktajlowych
Marynata: 6 łyżek oliwy z oliwek, 2 łyżki octu balsamicznego, łyżka sosu 
sojowego, 2 ząbki czosnku, świeże zioła (bazylia, rozmaryn)
Warzywa pokroić na kawałki, pomidorki mogą być w całości bądź przekrojone na pół. 
W miseczce wymieszać wszystkie składniki marynaty. Dodać do niej warzywa i marynować 
w lodówce przez około godzinę. Warzywa (oprócz pomidorów) włożyć na ruszt i grillować 
obracając około 15 minut. Na koniec dodać pomidory i piec wszystkie warzywa jeszcze 
przez kilka minut.

Bakłażan grillowany z serem
2 bakłażany, 6 plastrów żółtego sera, 2 łyżeczki ziół prowansalskich, 
sok z cytryny, sól, pieprz
Bakłażany umyć, pokroić wzdłuż na plastry, nie odcinając ogonka. Skropić sokiem 
z cytryny, posolić i odstawić na pół godziny. Następnie osuszyć papierowym ręcznikiem 
i poprzekładać plastrami sera, przyprawić ziołami. Przygotować dwa duże kawałki folii 
aluminiowej posmarowanej olejem, ułożyć bakłażany i szczelnie zawinąć. Grillować 
około 15 minut. 

Ziemniaczane szaszłyki
16 małych ziemniaków, 8 plastrów surowego boczku, żółta, zielona i czerwona 
papryka, czerwona cebula, kilka gałązek rozmarynu, 5 łyżek oliwy
Sos czosnkowy: 400 ml jogurtu naturalnego, świeży ogórek, 2 ząbki czosnku, 
3 łyżki posiekanej dymki, 3 łyżki posiekanej natki pietruszki, sól, pieprz
Ziemniaki obrać, umyć. Plastry boczku przekroić wzdłuż na pół. Paprykę oczyścić, 
pokroić w dużą kostkę. Cebulę obrać, pokroić na ćwiartki. Ziemniaczki owinąć w boczek i 
ponadziewać razem z warzywami na patyczki. Przygotowane szaszłyki oprószyć solą 
i pieprzem, posmarować oliwą i obłożyć gałązkami rozmarynu. Szaszłyki umieścić 
w natłuszczonej tacce i piec aż będą miękkie. W tym czasie przygotować sos do szaszłyków. 
Ogórka obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Jogurt wymieszać z ogórkiem, ziołami, 
posiekanym czosnkiem. Sos czosnkowy doprawić do smaku solą oraz szczyptą świeżo 
zmielonego czarnego pieprzu.
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Sałatka warzywna z grilla
½ kg ziemniaków, 2 papryki czerwone i 2 żółte, cukinia, 3 cebule, 15 dag startego 
parmezanu, 4 łyżki sosu winegret
Marynata: 6 łyżek oliwy, łyżka soku z cytryny, 2 łyżki przypraw do grilla
Ziemniaki wymyć, gotować 10 minut w mundurkach w osolonym wrzątku. Odcedzić, 
ostudzić, obrać, pokroić w dość duże plastry. Papryki umyć, pokroić, oczyścić z nasionek. 
Cukinię umyć, pokroić na plastry. Cebulę oczyścić z łupinek, przekroić na połówki. Marynatą 
polać warzywa, odstawić do lodówki na około 15 minut. Następnie zamarynowane warzywa 
ułożyć na rozgrzanym ruszcie lub na tacce do grillowania. Piec 20 minut. Upieczone gorące 
warzywa przełożyć na półmisek i posypać startym parmezanem oraz polać sosem winegret.

Szparagi z pomarańczowym sosem
2 pęczki szparagów białych, 20 g masła, ¼ cytryny, sól, cukier
Sos: pomarańcza, ¼ cytryny, 80 g klarowanego masło, 2 jajka, sól, pieprz biały
Szparagi umyć, obrać ze skórki, przyprawić solą i cukrem. Dodać plasterki cytryny oraz 
masło. Włożyć do rondla i gotować na wolnym ogniu przez 7 minut. Wyjąć z wody, 
odsączyć na kuchennym ręczniku. Szparagi jeszcze nie są miękkie, ale to nie szkodzi, 
ponieważ będą jeszcze opiekane na grillu. Przyciąć nożem końcówki szparagów na tę samą 
długość. Przełożyć na ruszt grilla. Opiekać bez tłuszczu - dzięki temu lepiej się zrumienią.
Przygotować sos: rozpuścić masło w rondelku, odstawić do ostygnięcia. Wbić jajka. 
Oddzielić żółtka do miski, użyć najlepiej miski metalowej. Na grillu ustawić mały rondel 
z wodą. Z obranej pomarańczy pozostawić parę cząstek pomarańczy do dekoracji oraz 
wycisnąć sok do osobnego naczynia. Jak tylko woda się zagotuje, nałożyć na rondel miskę 
z żółtkami i zacząć ubijać. Gdy żółtka zbieleją, wlać sok z pomarańczy i cytryny. Przyprawić 
solą i mielonym białym pieprzem. Ubijać nadal nad parą, wlewając jednocześnie klarowane 
masło. Po wlaniu całego masła sos zdjąć z pary. Ubijać nadal do momentu, aż nabierze 
puszystej i delikatnej konsystencji. Szparagi zrumienione ułożyć na półmisku i polać 
puszystym sosem pomarańczowym. Udekorować kawałkami pomarańczy. 

Szparagi z grilla z rukolą i parmezanem
24 zielone szparagi, łyżka oliwy do szparagów, 3 łyżki oliwy, 2 łyżki octu 
balsamicznego, porcja (175 g) rukoli, pęczek bazylii, 75 g świeżo startego 
parmezanu, sól, pieprz
Obrać szparagi na dolnej 1/3 długości pędów i odkroić zdrewniałe końce. Szparagi cienko 
posmarować oliwą i ułożyć na ruszcie grilla. Grillować 2-3 minuty w średniej temperaturze, 
w tym czasie raz odwrócić. Ostudzić. Wymieszać oliwę z octem balsamicznym, solą, 
pieprzem. Rukolę i listki bazylii umyć, osuszyć z wody i wymieszać ze szparagami. Tuż 
przed podaniem skropić sosem z octu balsamicznego, udekorować wiórkami parmezanu.
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Miodowe jabłka z rodzynkami
5 kwaskowych jabłek, cytryna, 5 łyżek rodzynek, 8 łyżek posiekanych migdałów, 
4 łyżki posiekanych orzechów włoskich, 4 łyżki rumu, 4 łyżki płynnego miodu, 
4 łyżki dżemu pomarańczowego, 2 łyżki masła, po szczypcie mielonych 
goździków, cynamonu i imbiru
Rodzynki umyć, skropić rumem. Jabłka umyć, odkroić wierzch, usunąć gniazda nasienne. 
Z cytryny otrzeć skórkę i wycisnąć sok. Wnętrze jabłek skropić sokiem z cytryny. Migdały 
i pokruszone orzechy wymieszać z rodzynkami, dodać dżem pomarańczowy i miód. Dodać 
po szczypcie mielonych goździków, cynamonu, imbiru i otartą skórkę z cytryny. Jabłka 
napełnić nadzieniem, obłożyć wiórkami masła. Ustawić na porcjach folii aluminiowej 
i szczelnie zawinąć każde z osobna. Pakieciki ułożyć na rozgrzanym grillu, piec 20 minut. 

Cukinia z sałatką
4 cukinie, łyżka oliwy z oliwek, łyżeczka startej skórki z cytryny, łyżeczka 
grubo zmielonego pieprzu, 5 dag orzechów włoskich, pęczek natki pietruszki, 
czerwona cebula, łyżka octu z białego wina, 2 łyżki oliwy z oliwek, 
8 dag suszonej żurawiny, sól, pieprz
Cukinie opłukać, oczyścić i pokroić wzdłuż w grube plastry. Oliwę wymieszać ze skórką 
z cytryny i pieprzem, posmarować nią plastry cukinii, odłożyć na 20 min. Orzechy grubo 
posiekać, uprażyć na suchej patelni. Natkę opłukać, osuszyć, grubo posiekać. Cebulę obrać, 
pokroić w cienkie krążki. Ocet wymieszać z solą, pieprzem i oliwą. Połączyć wszystkie 
składniki. Plastry z cukinii piec na rozgrzanym grillu przez około 2-3 min. Podawać z sałatką.

Warzywa pieczone na ruszcie
3 czerwone papryki, bakłażan, 2 cukinie, sól
Marynata: ½ szklanki oliwy, 2 łyżki musztardy, łyżka octu winnego, łyżka ziół 
prowansalskich, ½ łyżeczki cukru, pieprz, sól
Dip szczypiorkowy: 200 ml jogurtu naturalnego 3 łyżki majonezu, 3 łyżki 
posiekanego szczypiorku, sól, pieprz
Jogurt połączyć z majonezem, dodać szczypiorek. Doprawić solą i pieprzem, starannie 
wymieszać. Warzywa opłukać, osuszyć. Z bakłażana odciąć ogonek, pokroić wzdłuż na 
plastry, posolić. Po 30 minutach opłukać, osuszyć papierowym ręcznikiem. Cukinię pokroić 
na jednocentymetrowe plasterki. Papryki przeciąć, usunąć gniazda nasienne, pokroić 
w ósemki. Składniki marynaty wymieszać, posmarować warzywa, odstawić na ok. 30 minut. 
Następnie upiec na grillu, kilkakrotnie odwracając. Podawać z dipem szczypiorkowym.
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Grillowany oscypek
Duży oscypek, 3 łyżki czarnych oliwek, czerwona i żółta papryka, cebula, łyżka 
oregano, olej
Oscypka pokroić w grube plastry. Folię posmarować olejem. Ułożyć plastry oscypka. Papryki 
umyć i pozbawić gniazd nasiennych, pokroić w małą kostkę. Cebulę obrać i pokroić w drobną 
kostkę. Na patelni rozgrzać olej, lekko obsmażyć warzywa, wyłożyć na plastry oscypka, 
posypać przyprawą oregano. Luźno przykryć drugim kawałkiem folii aluminowej, ułożyć na 
rozgrzanym grillu, piec 15 minut. Przed podaniem posypać pokrojonymi czarnymi oliwkami. 

Bakłażany z grilla
3 duże bakłażany, mała cytryna, garść świeżych liści bazylii, 8 łyżek oliwy 
z oliwek, miód, pieprz i sól
Bakłażany pokroić w plastry grubości 1 cm. Posypać solą z obu stron i pozostawić na 
godzinę. Następnie opłukać i osuszyć papierowym ręcznikiem. Z cytryny wycisnąć sok, 
połączyć z miodem, pieprzem i solą. Cały czas energicznie mieszając, dodawać powoli oliwę. 
Marynatą posmarować plastry bakłażana i grillować je z obu stron jak najniżej nad ogniem. 
Zgrillowane plastry włożyć do pozostałej marynaty wymieszanej z posiekaną bazylią.

Pieczone banany - smaczny deser
Bananów nie musimy wcześniej obierać - możemy układać je na ruszcie w skórce. 
Nacinając skórkę z jednej strony możemy wlać do środka miód i skropić go rumem. 
Banany ułożone na grillu piec przez kilka minut.
Banany możemy też grillować obrane ze skórki. Trzeba je ułożyć je na folii aluminiowej 
ciasno, owoc przy owocu, i posypać migdałami, posiekanymi orzechami włoskimi, 
cynamonem. Możemy wykorzystać również miód. Następnie przykryć je folią i piec. 
Banany obrane ze skórki i grillowane w folii będą potrzebowały więcej czasu aż będą 
gotowe – około 30 minut. Pieczone banany polać polewą przygotowaną z rozpuszczonej 
czekolady z dodatkiem wanilii oraz bitą śmietaną.

Pieczarki z serową kołderką
40 dag pieczarek, 2 cebula, 10 dag żółtego sera, sól, pieprz, oliwa
Pieczarki umyć. Na patelni rozgrzać oliwę, usmażyć na niej na złoty kolor drobno 
pokrojoną cebulę. Następnie dodać pokrojone nóżki pieczarek. Doprawić, dusić chwilę. 
Przygotowanym farszem napełnić kapelusze, posypać startym serem. Pieczarki ułożyć 
na aluminiowej tacce i owinąć folią aluminiową. Piec na grillu około 15 minut.
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Grillowany ananas w sosie rumowym
ananas, łyżeczka ekstraktu z wanilii, ½ szklanki brązowego cukru, ½ szklanki 
rumu
Obrać ananasa, pokroić go w plasterki. Umieścić je w woreczku foliowym z zamknięciem 
i wsypać cukier. Zamknąć woreczek, obracać nim tak, aby ananas pokrył się cukrem. 
Włożyć woreczek z ananasem do lodówki na ok. 2 godziny, owoc zmięknie pod wpływem 
cukru (powinien puścić na tyle soku, aby cukier się w nim rozpuścił). Następnie dodać 
do woreczka z ananasem rum i ekstrakt z wanilii. Wymieszać dokładnie. Po czym wyjąć 
plasterki ananasa z woreczka i umieścić je na grillu. Zgrillowany ananas powinien mieć 
karmelowy kolor. Sos z woreczka wlać do rondelka i gotować przez około 10-15 minut, 
nie dłużej. Gotowego ananasa ułożyć na talerzu i polać sosem. Serwować z lodami.

Grillowane gruszki
4 gruszki, 5 łyżek masła, 10 dag orzechów włoskich, 10 dag sera z niebieską 
pleśnią, sok z połowy cytryn, listki natki do dekoracji
Orzechy drobno posiekać. Ser pleśniowy rozgnieść widelcem. Masło utrzeć z serem 
i posiekanymi orzechami. Gruszki przekroić wzdłuż na pół, usunąć gniazda nasienne. 
Skropić sokiem z cytryny, aby nie ściemniały. Posmarować masłem 8 kawałków folii 
aluminiowej. Do wydrążonych gruszek nałożyć po pół łyżeczki masy serowo-maślanej. 
Owoce ułożyć na folii, zawinąć, ułożyć na rozgrzanym ruszcie. Po 5 minutach zdjąć 
z grilla, odwinąć folię, nałożyć pozostałą masę serową. Gotowe gruszki udekorować 
połówkami orzechów oraz listkami natki.

Grillowana gruszka z serem pleśniowym 
i żurawiną
4 twarde gruszki, 8 łyżeczek dżemu z żurawin lub jarzębiny, ser pleśniowy
Gruszki umyć, nie obierać, przekroić na pół, usunąć pestki. W powstałe zagłębienie 
włożyć po łyżeczce dżemu i posypać rozkruszonym kawałkiem sera. Zawinąć w folię 
aluminiową i grillować przez kilka minut aż gruszki zmiękną.
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