ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ – ΑΠΌ 90–160° C

ΜΈΤΡΙΑ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ – ΑΠΌ 160–230° C

ΥΨΗΛΉ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ – ΑΠΌ 230–290° C

Το μυστικό για το κάπνισμα ψαριών & κρεάτων

Το τέλειο κοτόπουλο με μπύρα

Η ευκολία στο να ψήσετε την τέλεια μπριζόλα
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Η ΝΈΑ ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΎ GRILL ON ΕΊΝΑΙ ΕΔΏ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΓΚΑΙΝΙΆΣΕΙ ΜΊΑ ΑΚΌΜΑ ΣΕΖΌΝ ΜΠΆΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΜΕ
ΑΤΕΛΕΊΩΤΗ ΈΜΠΝΕΥΣΗ, ΑΠΌΛΥΤΗ ΑΠΌΛΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΛΤΙΏΣΟΥΝ ΤΙΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΈΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΨΉΣΙΜΟ.

Προ-εκτύπωση: Reinhard Hasewend
Συνεργάτες: Roland Brückner, Sam Coggin, Gabrielle Cox, Rebecca Crawford, Sam Dixon, Sami Emory, Morten Fauerby, Meredith Johnson,
Nathan Ma, Jindrich Novotny, Xenia von Oswald, Mike Parker, Magnus Pettersson, Ben Quinton, Julia Sellmann, Ola Smit

Επί αμέτρητους αιώνες, το ψήσιμο σε ανοιχτή φωτιά ήταν για την ανθρωπότητα ο πιο διαδεδομένος τρόπος

Άλλες πηγές εικόνων: Getty Images, Gräfe und Unzer (GU), Mike Meyer, Stocksy

παρασκευής φαγητού. Ωστόσο, με τον τρόπο ψησίματος της Weber, το μαγείρεμα σε ανοιχτή φωτιά εξελίχθηκε
σε αφάνταστο βαθμό. Με 60 χρόνια εμπειρίας στο ψήσιμο, η μοναδική τεχνολογία, η υψηλή ποιότητα και οι ευ-

ΕΚΤΎΠΩΣΗ

έλικτες λύσεις της Weber διασφαλίζουν ότι το φαγητό σας ζεσταίνεται ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές έχο-

Ernst Kaufmann GmbH & Co. KG

ντας ως αποτέλεσμα τέλεια πιάτα. Η ψησταριά σας θα παραμείνει ισχυρή για πολλά χρόνια, και εσείς θα έχετε

Raiffeisenstraße 29, 77933 Lahr, Germany

απεριόριστες δυνατότητες, είτε ετοιμάζετε ορεκτικά, κύρια πιάτα ή επιδόρπια στο γκριλ. Στο κάτω-κάτω, αυτό
που μετράει είναι το απίθανο φαγητό και η διασκέδαση γύρω από την ψησταριά σας!

ΔΙΑΝΟΜΉ
Δημοσιεύτηκε το 2019 με κυκλοφορία 20.000 αντιτύπων (Ελλάδα)

Η Weber είναι το δικό σας BBQ brand και προσπαθούμε συνεχώς να θέτουμε τα πρότυπα στον κόσμο του γκριλ
– οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Εργαζόμαστε συνεχώς για την εξέλιξη της κουλτούρας του BBQ μέσα από
την καινοτομία και το πάθος. Επειδή εμείς στη Weber είμαστε όλοι ψήστες ... και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε
για τους ψήστες!
Σε αυτή την έκδοση του Grill On, σας παρουσιάζουμε με περηφάνια τη νέα, πρωτοποριακή ηλεκτρική ψησταριά
Pulse. Είναι ο ιδανικός σύντροφος για τους κατοίκους της πόλης που αναζητούν την ευκολία και για τους λάτρεις του μπάρμπεκιου με υψηλές προσδοκίες. Αν είστε οπαδός του παραδοσιακού μπάρμπεκιου, υπάρχουν και
για εσάς εντυπωσιακά νέα. Δείτε πώς τα νέα μοντέλα της σειράς Master-Touch και άλλες ψησταριές κάρβουνου ανεβάζουν την απόλαυση του ψησίματος στα κάρβουνα σε άλλα επίπεδα.
Είμαστε ενθουσιασμένοι που σας παρουσιάζουμε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Γιατί, τελικά, αυτό είναι η
Weber. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε εξαιρετικές ψησταριές και εξαιρετικά εργαλεία ψησίματος, που
δημιουργούν αξέχαστες στιγμές για εσάς και τους αγαπημένους σας.
Έτσι λοιπόν, μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια της Weber, είμαστε χαρούμενοι που επιλέξατε να περάσετε λίγο
χρόνο μαζί μας, διαβάζοντας αυτό το περιοδικό και μαθαίνοντας όλα τα υπέροχα μυστικά μας για το γκριλ. Γι’
αυτό, κάντε ένα διάλειμμα, καθίστε αναπαυτικά, απολαύστε τις συμβουλές και τα κόλπα, και εξερευνήστε τον
κόσμο του πραγματικού backyard hero. Και τώρα ... ας ψήσουμε!

Εκ μέρους της Ομάδας της Weber,
KYSO Α.Ε.

Όλες οι απορίες σχετικά με το περιοδικό πρέπει να απευθύνονται γραπτώς στην Weber-Stephen Products (EMEA), Franklin Strasse 28/29, Berlin, service-de@weber.com. Η Weber
αποποιείται της ευθύνης για σφάλματα στις εμφανιζόμενες τιμές ή προδιαγραφές προϊόντων, τυπογραφικά λάθη ή εσφαλμένες πληροφορίες από τη σύνταξη. Απαγορεύεται η χρήση
άρθρων και φωτογραφιών που περιέχονται στο περιοδικό Grill On χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από τους συντάκτες της Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH.
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ΖΏΝΕΣ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ
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ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ – 90–160° C
Η πιο υποτιμημένη ζώνη θερμότητας σε ένα μπάρμπεκιου. Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν το ψήσιμο με την υψηλή θερμότητα, αλλά οι πιο ήπιες θερμοκρασίες μπορούν να αποδώσουν πολύ καλύτερες
γεύσεις με λίγη υπομονή και χρόνο. Άλλωστε, δε μιλάμε μόνο για ψήσιμο στα κάρβουνα. Η τεχνική του
σιγανού ψησίματος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ψησταριές αερίου και ηλεκτρικές ψησταριές,
κάνοντας ακόμα και το σκληρότερο κρέας μαλακό και τρυφερό.

ΡΎΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ
Κάρβουνα: 1/3 του δοχείου

Αέριο: χαμηλή θερμότητα

Ηλεκτρικό: χαμηλή θερμότητα

ΜΈΤΡΙΑ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ – 160–230° C
Η μέτρια θερμότητα προσφέρει πολλές δυνατότητες! Είναι κατάλληλη για τα περισσότερα φαγητά: οτιδήποτε χρειάζεται αρκετό χρόνο για να ψηθεί καλά, αλλά που θα στεγνώσει αν η θερμότητα είναι υψηλή. Το κοτόπουλο είναι ο πρώτος υποψήφιος για αυτή τη ζώνη, καθώς χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο
ψησίματος αλλά όχι κάψιμο. Είναι επίσης η τέλεια θερμοκρασία για να δοκιμάσετε νέες τεχνικές, όπως
το ψήσιμο γλυκών στο μπάρμπεκιου. Είναι σαν να ψήνετε σε συμβατικό φούρνο με την προσθήκη μιας
καπνιστής νότας, εντυπωσιάζοντας τους πάντες με ενδιαφέροντα επιδόρπια.

ΡΎΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ
Κάρβουνα: μισό δοχείο

Αέριο: μέτρια θερμότητα

Ηλεκτρικό: μέτρια θερμότητα

ΥΨΗΛΉ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ – 230–290° C
ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΓΑΝΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ ΔΥΝΑΤΟ ΨΗΣΙΜΟ –
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4

Το ψήσιμο στο γκριλ δε σημαίνει μέγιστη θερμότητα κάθε φορά.

στριμωγμένα; Έχετε ελέγξει ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία

Διαφορετικά φαγητά απαιτούν διαφορετικά επίπεδα θερμότη-

όσων πρόκειται να μαγειρέψετε; Αυτές οι απλές προετοιμασίες

τας, από ένα αργομαγειρεμένο αρνάκι μέχρι τα ψημένα για λίγο

μπορούν να κάνουν το ψήσιμο πανεύκολο. Από την ήπια, απαλή

χρόνο και σε έντονη θερμότητα χτένια. Κατά συνέπεια, ένα με-

θερμότητα και τη μέτρια φωτιά, μέχρι την έντονη, δυνατή θερμό-

γάλο μέρος της επιτυχίας στο γκριλ οφείλεται στη σωστή προ-

τητα, θα είστε σίγουροι ότι θα απολαύσετε το καλύτερο από τα

ετοιμασία του. Έχετε αρκετά καύσιμα και όλα τα εργαλεία σας

υλικά σας αν ακολουθήσετε τον οδηγό θερμοκρασίας που διαθέ-

πρόχειρα; Υπάρχει αρκετός χώρος για να είναι όλα άνετα και όχι

τουμε. Τώρα, το μόνο που χρειάζεται είναι να ξεκινήσετε!

Αυξήστε την και όλοι θα είναι ικανοποιημένοι. Η υψηλή θερμότητα δε σημαίνει, όμως, πάντα καλά αποτελέσματα. Η υψηλή θερμότητα απαιτεί έλεγχο, διαφορετικά ακόμα και το καλύτερο κρέας θα μεταμορφωθεί σε ένα άγευστο καμένο κομμάτι. Για αυτό, έχετε το νου σας σε αυτό που ψήνετε! Και να θυμάστε,
οι γραμμές από τη σχάρα δεν προσφέρουν απλώς όμορφη εμφάνιση – προσθέτουν και απίθανη γεύση
στο κρέας σας.

ΡΎΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ
Κάρβουνα: γεμάτο δοχείο

Αέριο: υψηλή θερμότητα

Ηλεκτρικό: υψηλή θερμότητα
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ΧΑΜΗΛΉ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ – 90–160° C

ΜΈΤΡΙΑ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ –

Τα πάντα οφείλονται στο καπάκι 

Master class για πουλερικά 

10

Το μυστικό για εύκολο μπάρμπεκιου
ΣΥΝΤΑΓΉ: Παϊδάκια του Πρωταθλητή 

160–230° C

ΥΨΗΛΉ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ – 230–290° C

ΣΥΝΤΑΓΉ: Σουβλάκια με Κρέας & Ντομάτες29

ΣΥΝΤΑΓΉ: Χταπόδι σε Μεταλλική Πλάκα 

Ψητό κοτόπουλο στο μπάρμπεκιου;

Μια απλή συνταγή του δρόμου γεμάτη

Θαλασσινό πιάτο με δροσερή φρουτώδη

Ναι παρακαλώ

ζουμερές γεύσεις

σαλάτα

24

39

11
ΣΥΝΤΑΓΉ: Κοτόπουλο με Μπύρα και

Μια απίθανη συνταγή για καπνιστά παϊδάκια

Βούτυρο με Εστραγκόν 
Το κάπνισμα κάνει τη διαφορά 

ΣΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ GRILL ON, ΘΑ ΒΡΕΊΤΕ ΠΛΗΘΏΡΑ ΙΔΕΏΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΜΠΆΡΜΠΕΚΙΟΥ WEBER ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΑΠΊΘΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΈΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΣΑΣ ΕΜΠΝΕΎΣΟΥΝ.

12

Η ασιατική νότα
25

Ο δικός μας τρόπος για ένα ζουμερό,

Καταρρίπτουμε τους μύθους αυτής της

30

Καυτερό street food κατευθείαν από
την Ανατολή

τραγανό κοτόπουλο
ΣΥΝΤΑΓΉ: Πικάντικο Stir-fry 

τεχνικής
Το εργαλείο: Η σούβλα 

26

Μόλις τη δοκιμάσετε, θα εντυπωσιαστείτε
Από το δρόμο στο σπίτι!

31

Τζίντζερ και κάσιους δίνουν μια γεύση
από την Ασία

28

Παίρνοντας έμπνευση από γεύσεις
του δρόμου

Ιταλική γεύση με ευκολία 

40

Απολαύστε Ναπολιτάνικες γεύσεις στην
άνεση του σπιτιού σας
ΣΥΝΤΑΓΉ: Ιταλική Πίτσα 

41

Και δε θα παραγγείλετε ποτέ ξανά απ’ έξω
Τα καλύτερα κομμάτια 

16
Ο επαναπροσδιορισμός της

Μιλάμε με την κρεοπώλη Jessica Wragg

ψησταριάς kettle 
ΣΥΝΤΑΓΉ: Μπρίσκετ για Αρχάριους 

18
Η τέλεια μπριζόλα 

Μην υποτιμάτε αυτό το μοσχαρίσιο κομμάτι
ΣΥΝΤΑΓΉ: Πικάντικο & Καπνιστό Κιλότο 

15

36

επαναπροσδιορίζει το κλασικό σχέδιο

Δεν πρόκειται για μύθο, σας λέμε αλήθεια

Κατακτήστε την τέχνη του καπνίσματος με

Αφήστε το iGrill να σας καθοδηγήσει 

αυτό το υπέροχο πιάτο βοδινού

Μάθετε περισσότερα για το θερμόμετρό μας

19

Ένας νέος τρόπος για μπάρμπεκιου 
Πόσο ψημένο είναι το ψημένο; 
Αυτό το ξέρατε; 

Μια ελαφριά σάλσα είναι το ιδανικό

Ο οδηγός για λουκάνικα 

συνοδευτικό αυτού του πιάτου

Απολαύστε τα καλύτερα λουκάνικα

37

46

Ελάτε κι εσείς στην επανάσταση της Pulse!

Πώς να το πετυχαίνετε, κάθε φορά

που συνδέεται με εφαρμογή
ΣΥΝΤΑΓΉ: Καπνιστός Σολομός με Πιπέρι  15

6

43

Πώς η Master-Touch Premium

20

Βρείτε το δικό σας μπάρμπεκιου!

32

Το επόμενο επιδόρπιό σας θα σερβιριστεί

Μόλις ξεκινήσαμε 

κατευθείαν από το μπάρμπεκιου

Ετοιμάστε το γεύμα σας με το σωστό τρόπο

38

48

Όποιοι και αν είστε, υπάρχει πάντα ένα
Weber για εσάς
7

ΧΑΜΗΛΉ 90–160° C

ΑΝΑΚΑΛΎΨΤΕ ΤΗ ΧΑΡΆ
ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΉΠΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ
Μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί ότι
η υψηλή θερμότητα είναι απαραίτητη για
ένα απολαυστικό γεύμα στο μπάρμπεκιου,
αλλά δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα,
μια απαλή θερμοκρασία είναι η καλύτερη
επιλογή για πολλά γεύματα και τεχνικές. Ας
πάρουμε, για παράδειγμα, το κάπνισμα, που
μπορεί να σας βοηθήσει να δώσετε απίθανη
γεύση με ελάχιστο κόπο. Χρησιμοποιώντας
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το νέο iGrill, καθώς και τις συμβουλές μας
για το καπάκι, είναι ώρα να αποκτήσετε τις
γνώσεις για το σιγανό μαγείρεμα.
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ΧΑΜΗΛΉ 90–160° C

ΤΟ ΚΛΕΙΔΊ ΓΙΑ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΤΟ ΚΡΈΑΣ ΣΑΣ ΤΡΥΦΕΡΌ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕΡΌ; ΧΑΜΗΛΉ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΉ ΏΡΑ, ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΆΚΙ ΚΛΕΙΣΤΌ.

ΠΑΪΔΆΚΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΉ
1/3 του δοχείου

ΜΕ ΓΛΥΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΣΩΣ ΜΗΛΟΥ

ΜΕΡΊΔΕΣ: 8
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 45 λεπτά
ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ: 5–6 ώρες
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ψεκαστήρας,
πέντε κομμάτια ξύλου καρυδιάς
μεγέθους γροθιάς

3. Σε έναν ψεκαστήρα, βάλτε 175 ml χυμό μή-

Χαμηλή θερμότητα

Χαμηλή θερμότητα

ανακατεύοντας περιστασιακά.

λου και 60 ml μηλόξυδο.
6. Όταν γίνουν τα παϊδάκια, βγάλτε τα από το
4. Βουρτσίστε τη σχάρα μαγειρέματος για να

καπνιστήρι. Αλείψτε με μια βούρτσα και τις

την καθαρίσετε. Προσθέστε δύο κομμάτια ξύ-

δύο πλευρές του σιδηρόδρομου με τη σως

λου στα κάρβουνα. Καπνίστε τα παϊδάκια, με

και τυλίξτε κάθε σιδηρόδρομο σε βρεγμένο

τα κόκκαλα προς τα κάτω, σε έμμεση πολύ χα-

χαρτί ψησίματος. Στη συνέχεια, τυλίξτε τους

μηλή θερμότητα, με το καπάκι κλειστό, μέχρι

σε αλουμινόχαρτο βαριάς χρήσης. Ξαναβάλτε

4 σιδηρόδρομοι, 1,1–1,6 κιλά ο καθένας

το κρέας να συρρικνωθεί από τα κόκκαλα κατά

τους τυλιγμένους σιδηρόδρομους στο καπνι-

175 ml χυμό μήλου χωρίς γλυκαντικά

τουλάχιστον 1 εκ., δηλ. για 4 με 5 ώρες. Μετά

στήρι, στην πάνω σχάρα μαγειρέματος. Συνεχί-

60 ml μηλόξυδο

από κάθε ώρα, να προσθέτετε όσες αναμμένες

στε το μαγείρεμα σε έμμεση πολύ χαμηλή θερ-

μπρικέτες χρειάζεται για να διατηρείτε τη

μότητα, με το καπάκι κλειστό, μέχρι το κρέας

Έχετε ολόκληρη τη μέρα μπροστά σας, μια

κά, τακτοποιήστε σωστά το κρέας πάνω στο

μεγάλη επιλογή από φρεσκοκομμένο κρέας

μπάρμπεκιου. Μην στριμώχνετε τα κομμάτια

και επιθυμία για φαγητό στο μπάρμπεκιου. Οι

σαν σαρδέλες! Κάθε κομμάτι χρειάζεται αρκε-

Υλικά για το άλειμμα

θερμότητα, να προσθέτετε ένα ακόμη κομμά-

να γίνει αρκετά τρυφερό ώστε να ξεκολλάει

φίλοι και οι συγγενείς θα ετοιμάσουν τις σα-

τό χώρο γύρω του για να μαγειρευτεί και να

2 κ.σ. μαγειρικό αλάτι

τι ξύλου στα κάρβουνα (μέχρι να καούν εντε-

καθώς το τραβάτε με τα δάχτυλά σας, δηλ. για

λάτες, θα κόψουν το πεπόνι και θα βάλουν τα

καπνιστεί από όλες τις πλευρές. Αυτό, ωστό-

2 κ.σ. σκόνη ancho chilli

λώς) και να ψεκάζετε τα παϊδάκια και στις δύο

45 λεπτά με 1 ώρα. Βγάλτε τα παϊδάκια από το

ποτά. Τώρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι

σο, δε σημαίνει ότι πρέπει να ψήνετε λιγότερα

2 κ.σ. καστανή ζάχαρη

πλευρές με το μείγμα του χυμού μήλου. Εν τω

καπνιστήρι και αλείψτε ξανά με μια βούρτσα

να ετοιμάσετε ένα ζουμερό, γεμάτο γεύσεις

κομμάτια κρέατος τη φορά. Αρκεί να εφοδια-

2 κ.σ. σκόρδο σε κόκκους

μεταξύ, μπορείτε να φτιάξετε τη σως.

και τις δύο πλευρές των σιδηρόδρομων με τη

κύριο πιάτο. Ακούγεται δύσκολο, αλλά μπορεί

στείτε εκ των προτέρων με μερικές σχάρες.

1 κ.σ. αλεσμένο κύμινο

να γίνει η ευκολότερη δουλειά της ημέρας, αρ-

Με τη χρήση σχαρών μαγειρέματος, όπως η

2 κ.γ. αλεσμένο μαύρο πιπέρι

κεί να ακολουθήσετε έναν απλό κανόνα: κρα-

Σχάρα Weber για Παϊδάκια, το κρέας σας θα

τήστε το καπάκι κλειστό.

μαγειρευτεί πιο ομοιόμορφα και θα μπορείτε

Η ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ WEBER:

σως. Ξαναβάλτε τους μαριναρισμένους σιδη5. Σε μια μέτρια κατσαρόλα, σε μέτρια θερμό-

ρόδρομους στην ψησταριά για ακόμα 15 λεπτά

τητα, ρίξτε τα υλικά της σως και αφήστε τα

(110° C). Κόψτε τους σιδηρόδρομους σε μεμο-

Σως

να πάρουν βράση. Μειώστε τη θερμότητα σε

νωμένα παϊδάκια. Σερβίρετέ τα ζεστά με την

να μαγειρέψετε μεγαλύτερες ποσότητες τη

475 ml κέτσαπ

χαμηλή και μαγειρέψτε για 15 με 20 λεπτά,

υπόλοιπη σως στο πλάι.

Είτε ψήνετε με αέριο, κάρβουνα ή ηλεκτρισμό,

φορά, χωρίς να υπερφορτώνετε το μπάρμπε-

120 ml χυμό μήλου χωρίς γλυκαντικά

το ψήσιμο με το καπάκι κλειστό είναι το κλει-

κιου. Με αυτό τον τρόπο, θα τρώτε όλοι μαζί

60 ml μηλόξυδο

δί για τρυφερό, απόλυτα ζουμερό κρέας που

και όχι εκ περιτροπής.

60 ml κίτρινη μουστάρδα

λιώνει στο στόμα. Είτε ψήνετε σε χαμηλή, μέ-

2 κ.σ. μελάσα

τρια ή υψηλή θερμότητα, είτε χρησιμοποιείτε

2 κ.σ. Worcestershire (γούστερ) σως

τη μέθοδο έμμεσου ή άμεσου ψησίματος, το

1 κ.γ. σκόρδο σε κόκκους

κλειδί για την επιτυχία είναι το κλειστό κα-

Ο συνδυασμός καινοτόμων χαρακτηριστικών και
κλασικού στυλ, καθιστούν το νέο MASTER-TOUCH
GBS PREMIUM το απόλυτο 3-σε-1 μπάρμπεκιου.

πάκι. Διατηρεί μια σταθερή θερμοκρασία μέσα
στο μπάρμπεκιου, που ψήνει ομοιόμορφα το
φαγητό και διατηρεί την υγρασία του. Η θερ-

¼ κ.γ. σκόνη chipotle chilli
1. Προετοιμάστε το καπνιστήρι για έμμεσο μαγείρεμα σε πολύ χαμηλή θερμότητα (110–120° C).

μότητα ανεβαίνει από το κάτω προς το πάνω
μέρος του μπάρμπεκιου και μετά το καπάκι

2. Σε ένα μεσαίο μπολ, ανακατέψτε τα υλικά για

την ανακλά πίσω και μέσα στο φαγητό. Έτσι,

το άλειμμα. Βάλτε τα παϊδάκια σε μια σανίδα κο-

το φαγητό σας μαγειρεύεται και αρωματίζεται

πής με την πλευρά του κρέατος προς τα πάνω.

τόσο από κάτω όσο και από πάνω. Πανέξυπνο,

Ακολουθήστε τη γραμμή του λίπους που διαχω-

σωστά;

ρίζει το κρέας από τις σκληρότερες άκρες στη
βάση κάθε σιδηρόδρομου και κόψτε τις άκρες.

ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΈΛΕΙΟ ΜΕΊΓΜΑ
Το κλειστό καπάκι συγκρατεί επίσης τον καπνό
που δίνει στα παϊδάκια, τις μπριζόλες και το

Γυρίστε το σιδηρόδρομο από την άλλη πλευρά.

Για καπνιστή γεύση, κρατήστε το καπάκι του μπάρμπεκιου
Weber κλειστό.

Απολαύστε τα καλύτερα χοιρινά πιάτα χρησιμοποιώντας το ειδικά επιλεγμένο μείγμα θρυμμάτων ξύλου της Weber.

Κόψτε το κομμάτι κρέατος που είναι ενωμένο
στο κέντρο κάθε σιδηρόδρομου. Κόψτε επίσης
το κομμάτι του κρέατος που κρέμεται κάτω
από το μικρότερο άκρο στα παϊδάκια. Γλιστρή-

μπρίσκετ ένα έξτρα πανίσχυρο άρωμα BBQ. Το
Μείγμα για Κάπνισμα Χοιρινού της Weber έχει

Έχετε, λοιπόν, μαρινάρει το χοιρινό σας, έχετε

στε τη μύτη ενός στρογγυλού μαχαιριού κάτω

κατασκευαστεί ειδικά για μεγάλα κομμάτια

ρυθμίσει μια χαμηλή και ομοιόμορφη θερμο-

από τη μεμβράνη που καλύπτει το πίσω μέρος

χοιρινού, και συνδυάζει σκληρά και φρουτώδη

κρασία στο μπάρμπεκιου και έχετε τοποθετή-

κάθε σιδηρόδρομου. Ανασηκώστε και χαλαρώ-

ξύλα για τη δημιουργία μιας πλούσιας, καπνι-

σει σωστά τα κομμάτια σας. Τώρα είναι ώρα

στε τη μεμβράνη μέχρι να αποσπαστεί, και μετά

στής γεύσης BBQ. Ιδανικό όταν θέλετε το πιάτο

να κλείσετε το καπάκι και να χαλαρώσετε. Κα-

πιάστε μια γωνία της με χαρτί κουζίνας και τρα-

σας να είναι ο πρωταγωνιστής της παράστασης.

θίστε αναπαυτικά και φανταστείτε τη στιγμή
που θα ανοίξετε τελικά το καπάκι και θα σερ-

Πριν κλείσετε το καπάκι και το αφήσετε για

βίρετε τα τέλεια, ζουμερά παϊδάκια σας σε όλη

μερικές ώρες ενόσω ασχολείστε με τα ορεκτι-

την οικογένεια.
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βήξτε για να την αφαιρέσετε. Αλείψτε πλήρως
Η Σχάρα Μπάρμπεκιου Premium χωράει πολλά
παϊδάκια και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως
στιβαρή βάση για ζουμερά ψητά.

τα παϊδάκια με το άλειμμα, βάζοντας περισσότερο άλειμμα στις πλευρές με το κρέας απ’ ό,τι
στις πλευρές με τα κόκκαλα.
11
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ΧΑΜΗΛΉ 90–160° C
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ΤΑ ΦΑΓΗΤΆ ΠΟΥ ΚΑΠΝΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΠΆΡΜΠΕΚΙΟΥ ΑΠΟΚΤΟΎΝ ΜΙΑ ΑΠΊΣΤΕΥΤΗ
ΈΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΕΎΣΗ. ΚΑΤΑΡΡΊΠΤΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΟΎΣ ΜΎΘΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΑΥΤΉ ΤΗΝ
ΚΑΥΤΉ ΝΈΑ ΤΕΧΝΙΚΉ.
Λίγα πράγματα ξυπνούν πιο έντονες αναμνήσεις από τις μυρωδιές. Η

λαχανικά, έχουν την ίδια γεύση. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του κα-

απαλή μυρωδιά μιας συγκεκριμένης σως ή το άρωμα ενός συγκεκρι-

πνίσματος, ωστόσο, είναι ακριβώς το αντίθετο: το κάπνισμα μπορεί

μένου κρέατος έχει αυτή τη μαγική, νοσταλγική δύναμη να μας θυμίζει

να δημιουργήσει μια ολόκληρη γκάμα γευστικών εμπειριών! Η αλλαγή

σπέσιαλ γεύματα και τα μέρη όπου τα απολαύσαμε.

του ξύλου είναι ο ευκολότερος τρόπος για να χειριστείτε τα στοιχεία
της γεύσης. Κάθε τύπος ξύλου απελευθερώνει ένα μοναδικό άρωμα,

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που τα καπνιστά φαγητά είναι μια τόσο

και έτσι το μαγείρεμα του κρέατος σε μια σανίδα Weber από κέδρο θα

ελκυστική τάση στη μαγειρική: η γεύση τους κρύβεται στο άρωμα. Κι

χαρίσει μια ήπια καπνιστή υφή στο πιάτο σας, ενώ η συλλογή των αρω-

όμως, όπως πολλά στον κόσμο του BBQ, το κάπνισμα είναι μια υποτιμημέ-

ματικών θρυμμάτων ξύλου που διαθέτουμε (όπως μηλιά ή πεκάν) θα

νη τεχνική και έχει πολύ μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής από ό,τι φαντάζε-

προσδώσει εντελώς νέες διαστάσεις νοστιμιάς. Ένα άλλο εργαλείο εί-

στε. Γι αυτό ας ετοιμάσουμε τα μπάρμπεκιού μας κι ας αποσαφηνίσουμε

ναι η καρύκευση. Στο κάπνισμα, μπορούμε να καρυκεύσουμε με άλμη,

μερικούς μύθους που αφορούν αυτή την πολύπλευρη τεχνική ψησίματος.

αλείμματα και σως – πειραματιστείτε και δείτε τι σας ταιριάζει!

ΜΎΘΟΣ #1: ΤΑ ‘ΚΑΠΝΙΣΤΆ’ ΈΧΟΥΝ ΜΊΑ ΜΌΝΟ ΓΕΎΣΗ

ΜΎΘΟΣ #2: ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ

Ακόμα και μερικοί από τους πιο φανατικούς ψήστες, έχουν την εσφαλ-

Αν και τα καπνιστά φαγητά έχουν περίπλοκη και σύνθετη γεύση, η

μένη εντύπωση ότι όλα τα καπνιστά φαγητά, είτε είναι κρέας, ψάρι ή

διαδικασία καθαυτή δεν είναι περίπλοκη. Με το νέο μπάρμπεκιου
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ΧΑΜΗΛΉ 90–160° C

ΚΑΠΝΙΣΤΌΣ

ΣΟΛΟΜΌΣ ΜΕ ΠΙΠΈΡΙ

ΜΕ ΑΒΟΚΆΝΤΟ ΚΑΙ ΣΆΛΤΣΑ ΜΕ ΆΝΗΘΟ

ΜΕΡΊΔΕΣ: 4
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 30 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ ΨΗΣΊΜΑΤΟΣ: 1 ώρα
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΠΥΡΉΝΑ: 58° C
ΕΙΔΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Σανίδα κέδρου, μουλιασμένη σε
νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά
1/3 του δοχείου

Master-Touch Premium της Weber ή το μπάρμπεκιου Genesis® της Weber, το κάπνισμα

ΜΎΘΟΣ #3: ΤΟ ΚΆΠΝΙΣΜΑ ΑΡΧΊΖΕΙ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΠΡΊΣΚΕΤ

γεύσεων και υφών σε κάθε είδους κρέας,
ψάρι και λαχανικά. Καπνιστές αγκινάρες με
μια σως γιαουρτιού με σκόρδο, ντοματίνια

είναι προσβάσιμο και (ναι!) εύκολο: Το μόνο
που πρέπει να κάνετε είναι να προσθέσετε

Όλοι γνωρίζουμε την τραγανή πέτσα του κα-

καπνιστά μέχρι σχεδόν να σκάσουν μέσα σε

τα κομμάτια ξύλου για κάπνισμα απευθείας

πνιστού μπρίσκετ, τις μεθυστικές μυρωδιές

μια ζεστή σαλάτα με δημητριακά, λαχανάκια

στις μπρικέτες για μια νοστιμότατη, μεστή

από τα καπνιστά παϊδάκια και την υγρή απα-

Βρυξελλών καπνιστά μαζί με ζουμερά κομ-

γεύση, και, στην περίπτωση του μπάρμπε-

λότητα του καπνιστού σολομού. Αυτά είναι τα

μάτια παντσέτας. Το κάπνισμα τα πετυχαίνει

κιου Weber Genesis® II, απλώς προσθέτε-

φαγητά που έχουν συσχετιστεί άμεσα με την

όλα αυτά. Γι αυτό, μην αφήνετε τους μύθους

τε ένα κουτί καπνίσματος και τοποθετείτε

τεχνική και δικαίως. Είναι αγαπημένα πιάτα

να σας πτοούν!

θρύμματα ξύλου για κάπνισμα της Weber.

που αρέσουν σε όλους, και μπορείτε να απο-

Κλείστε το μπάρμπεκιου για όσο χρόνο χρει-

κτήσετε την τέχνη που απαιτούν αυτές οι κλα-

άζονται τα θρύμματα να αρχίσουν να καπνί-

σικές συνταγές για καπνιστό κρέας και καπνι-

ζουν, και μετά ανοίξτε το καπάκι για να το-

στό σολομό στην επόμενη σελίδα.

Η ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ WEBER:

ποθετήσετε τα υλικά σας πάνω στη σχάρα.
Στη συνέχεια, ο καπνός αναλαμβάνει όλη τη

Αξίζει όμως να θυμάστε ότι το καπνιστό μπρί-

δουλειά. Γεγονός που σας αφήνει χώρο για

σκετ, παϊδάκια και σολομός είναι μόνο η αρχή:

πειραματισμούς – ήρθε επιτέλους η ώρα να

μια μικρή μόνο γωνία του μεγάλου, νόστιμου

δοκιμάσετε εκείνο το γλυκό άλειμμα με βαλ-

κόσμου του καπνίσματος. Η βασική αρχή του

σάμικο ή εκείνο το γαρνίρισμα με λεπτοκομ-

καπνίσματος – ‘χαμηλή θερμοκρασία για πολ-

μένα φθινοπωρινά μήλα!

λή ώρα’ – εγγυάται την ανάδειξη μοναδικών

ΠΏΣ ΝΑ ΡΥΘΜΊΣΕΤΕ ΤΟ ΜΠΆΡΜΠΕΚΙΟΥ ΓΙΑ ΚΆΠΝΙΣΜΑ
1. Επιλέξτε τα σωστά θρύμματα ξύλου Weber

και βάλτε τα απευθείας μέσα στο καπνιστήρι. Βάλτε

για κάπνισμα που ταιριάζουν με τη συνταγή σας.

το καπνιστήρι στη σχάρα ακριβώς πάνω από έναν

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία γεύσεων από την

καυστήρα έτσι ώστε να εκτίθεται σε άμεση θερμότητα.

οποία μπορείτε να επιλέξετε, γι αυτό ρίξτε μια
ματιά σε όλες τις επιλογές πριν αποφασίσετε.

5. Κλείστε το καπάκι και αφήστε τον καπνό να
συγκεντρωθεί πριν βάλετε το φαγητό στη σχάρα.

2. Πάρτε μια χούφτα από τα θρύμματα ξύλου που

Τώρα, μπορείτε να μειώσετε τη θερμότητα

επιλέξατε και αφήστε τα να μουλιάσουν για 30

στους 130° C, που είναι ιδανική για κάπνισμα.

Η νέα σειρά GENESIS® II είναι ο καλύτερος φίλος
του καπνίσματος. Το μοναδικό καπάκι διπλού
τοιχώματος της Weber σε συνδυασμό με πανίσχυρους καυστήρες, σας βοηθούν να ρυθμίζετε και να
διατηρείτε τέλεια τη θερμότητα.

Χαμηλή θερμότητα

1 κιλό φέτα σολομού, με την
πέτσα
Μαρινάδα
1 κ.σ. κόκκοι πιπεριού, διάφορων χρωμάτων
½ ματσάκι φρέσκο άνηθο
3 κ.γ. αλάτι
3 κ.σ. καστανή ζάχαρη

μεμβράνη. Αφήστε το για τουλά-

Πατάτες
250 γρ. πατάτες
2 κ.σ. ελαιόλαδο καλής ποιότητας
αλάτι και πιπέρι

ΚΙΛΌΤΟ

ΜΕΡΊΔΕΣ: 10
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 30 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ ΨΗΣΊΜΑΤΟΣ: 90–120 λεπτά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΠΥΡΉΝΑ: 57° C
ΕΙΔΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Καπνιστήρι, θρύμματα ξύλου για μοσχάρι
1/3 του δοχείου

Χαμηλή θερμότητα

Χαμηλή θερμότητα

Χαμηλή θερμότητα

1. Ανακατέψτε όλα τα υλικά της

Σάλτσα
1 φρέσκια κόκκινη πιπεριά τσίλι
3 ώριμες ντομάτες μεσαίου
μεγέθους
½ αγγούρι
Ξύσμα και χυμός 1 λεμονιού
2 φρέσκα κρεμμυδάκια
1 μικρή χούφτα άνηθο
1 αβοκάντο
1κ.σ. ελαιόλαδο καλής ποιότητας
2 κ.γ. ξύδι από κόκκινο κρασί
Αλάτι
Πιπέρι
Ζάχαρη

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ & ΚΑΠΝΙΣΤΟ

μαρινάδας. Ρίξτε την πάνω από
το ψάρι και τυλίξτε το σφιχτά με
χιστον 1-2 ώρες, κατά προτίμηση
όλη τη νύχτα.
2. Προθερμάνετε την ψησταριά
στους 150° C. Βάλτε το σολομό
πάνω στη μουλιασμένη σανίδα κέδρου μέσα στο μπάρμπεκιου, κλεί-

2,5 κιλά κιλότο
20 γρ. κόκκοι πιπεριού, πολύχρωμοι, ολόκληροι
5 γρ. μπαχάρι, ολόκληρο
10 γρ. τζίντζερ
10 γρ. σκόρδο
2 γρ. μπούκοβο, σύμφωνα με
τις προτιμήσεις σας
30 γρ. θαλασσινό αλάτι, χοντρό
10 γρ. ζάχαρη, καστανή
80 γρ. βούτυρο
60 ml κρασί Μαδέρα

4. Λιώστε το βούτυρο σε ένα κατσαρολάκι, προσθέστε το στο γουδί και ανακατέψτε καλά το μείγμα.
5. Τρίψτε καλά το μείγμα στη
μπριζόλα sirloin.
6. Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου
για έμμεση θερμότητα στους 140–
160° C. Στραγγίστε τα θρύμματα
ξύλου και βάλτε τα στο καπνιστήρι. Προσθέστε το καπνιστήρι στις

στε το καπάκι και καπνίστε τον

1. Μουλιάστε τα θρύμματα ξύλου

ράβδους Flavorizer bars (δείτε το

για μία ώρα μέχρι η θερμοκρασία

σε νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά.

εγχειρίδιο οδηγιών).

πυρήνα να φτάσει τους 58° C.
2. Καθαρίστε το τζίντζερ και το

7. Βάλτε τη μπριζόλα sirloin πάνω

3. Εν τω μεταξύ, μαγειρέψτε τις

σκόρδο και χοντροκόψτε τα, και

από έμμεση θερμότητα.

πατάτες και προετοιμάστε τη σάλ-

μετά χτυπήστε τα σε ένα γουδί μέ-

τσα ανακατεύοντας όλα τα υλικά

χρι να γίνουν πάστα.

γίνει το ψάρι.

8. Τοποθετήστε τον αισθητήρα
κρέατος στο κέντρο της μπριζό-

και αφήστε τα στην άκρη μέχρι να
3. Ψήστε τους πολύχρωμους κόκ-

λας, κλείστε το καπάκι και μαγει-

κους πιπεριού και το μπαχάρι σε

ρέψτε μέχρι η θερμοκρασία πυρή-

4. Σερβίρετε το ψάρι με τη σάλτσα

ένα τηγάνι σε χαμηλή φωτιά μέχρι

να να φτάσει τους 57 °C.

άνηθου και τις βραστές πατάτες,

να αρχίσουν να βγάζουν τα αρώμα-

με μια γερή δόση χυμού λεμονιού

τά τους και μετά προσθέστε τους

9. Για πιο ισχυρό καπνιστό άρωμα,

και λίγο αλατοπίπερο.

στην πάστα σκόρδου-τζίντζερ και

μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα

χτυπήστε τα όλα μαζί μέχρι να

μουλιασμένα

επιτευχθεί μια μέτρια-λεπτή υφή.

Αλείφετε περιοδικά τη μπριζόλα

Ανακατέψτε τα με το μπούκοβο,

με το κρασί Μαδέρα για να το δι-

το θαλασσινό αλάτι και τη ζάχαρη.

ατηρείτε υγρό.

θρύμματα

ξύλου.

ΞΥΛΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ: κλασική,
πλούσια καπνιστή γεύση,
ιδανική για μοσχάρι.

λεπτά πριν ξεκινήσετε.
Σημείωση: Μια χούφτα θρυμμάτων ξύλου είναι
3. Προθερμάνετε την ψησταριά σας στους

αρκετή για να προσδώσει αυτή την πολυπόθητη

250–260° C τουλάχιστον.

καπνιστή γεύση. Μην καπνίζετε υπερβολικά
στην αρχή: 20 λεπτά είναι αρκετά για μια απίθανη

4. Τινάξτε το περιττό νερό από τα θρύμματα ξύλου,

14

καπνιστή γεύση.

Η ΣΑΝΙΔΑ ΚΕΔΡΟΥ
της Weber δημιουργεί
μια υπέροχη καπνιστή
γεύση και αποτρέπει το
κόλλημα των ευαίσθητων φιλέτων.
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ΧΑΜΗΛΉ 90–160° C
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Μπρίσκετ
ΜΙΛΉΣΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΕΟΠΏΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ GINGER PIG JESSICA WRAGG ΓΙΑ
ΤΟ ΠΏΣ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΊΤΕ ΣΤΟ ΈΠΑΚΡΟ ΤΟ ΚΡΈΑΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΖΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΊ
ΤΟ ΜΠΡΊΣΚΕΤ ΕΊΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΜΑΓΕΊΡΕΜΑ ΣΤΟ BBQ.
Ο ρόλος του κρεοπώλη στο διατροφικό τοπίο

JW: Ο τρόπος με τον οποίο μαγειρεύουμε το

ρίζετε από πού προέρχεται και, το χειρότερο,

του 21ου αιώνα είναι πιο σημαντικός από ποτέ.

κρέας μας έχει αναμφίβολα επηρεάσει τον

πώς έχει εκτραφεί.

Παρότι σήμερα συνηθίζουμε να αγοράζουμε

τρόπο που το κόβουν οι κρεοπώλες. Παραδο-

προσυσκευασμένο κρέας, η σωστή κοπή ενός

σιακά, οι Βρετανοί κρεοπώλες καθαρίζουν το

ζώου είναι δύσκολη και κάτι μεταξύ τεχνικής

μπρίσκετ από όλο το λίπος. Ωστόσο, με την

και τέχνης.

τάση του μαγειρέματος στο BBQ και το κάπνι-

JW: Τα κοφτερά μαχαίρια διασφαλίζουν όμορ-

σμα, οι πελάτες θέλουν το μπρίσκετ να είναι

φες φέτες μοσχαριού. Το σημαντικότερο,

βασικά ολόκληρο.

όμως, είναι το ατσάλινο ακονιστήρι. Αν δεν

Το μπρίσκετ είναι το τέλειο παράδειγμα του τι
μπορούμε να κερδίσουμε αν αγοράζουμε κρέας

έχετε ακονιστήρι, χρησιμοποιήστε τη ράχη

από έναν κρεοπώλη. Η Jessica Wragg – κρεο-

Ο τρόπος που κόβεται το κρέας επηρεάζει

ενός άλλου μαχαιριού. Κατασκευάζονται από

πώλης στους φημισμένους προμηθευτές κρέ-

την ποιότητά του;

το ίδιο υλικό και σας βοηθάει να ακονίσετε το
εργαλείο σας.

ατος του Λονδίνου The Ginger Pig, και συγγραφέας του επερχόμενου βιβλίου Girl on the Block

JW: Αν ο κρεοπώλης δεν προσέξει κατά την

– εξηγεί γιατί.

κοπή, την αφαίρεση των κόκκαλων ή του
λίπους, τότε αυτό το κομμάτι μπορεί πολύ

Τι ακριβώς είναι το μπρίσκετ και γιατί θα

εύκολα να καταστραφεί. Είναι δική μας ευ-

ήθελε κάποιος να το χρησιμοποιήσει;

θύνη να σεβαστούμε το σφάγιο, να είμαστε
προσεκτικοί και να διασφαλίσουμε ότι το

Jessica Wragg: Το μπρίσκετ είναι το στήθος του

κάθε κομμάτι κρέατος είναι όσο καλύτερο

ζώου. Προέρχεται από το κάτω τμήμα του στή-

γίνεται.

θους στο πρόσθιο τεταρτημόριο του μοσχαριού
και είναι ένα σκληρό κομμάτι. Χρησιμοποιείται

Πώς μπορεί κανείς να πάρει το καλύτερο

πολύ, όταν τα βοοειδή περπατούν ή βόσκουν.

κομμάτι κρέας από έναν κρεοπώλη;

Αυτοί οι μύες είναι σκληροί, αλλά το λίπος
γύρω τους, τους καθιστά ιδανικούς για μαγεί-

JW: Οι κρεοπώλες γνωρίζουν επακριβώς

ρεμα. Χρειάζεται καλό αργό μαγείρεμα, που ση-

πώς να βρουν το κομμάτι κρέατος που κα-

μαίνει ότι αυτό το κομμάτι είναι συνήθως πολύ

λύπτει τις ανάγκες σας, να το κόψουν με σω-

φθηνότερο. Η ανταμοιβή, όμως, αξίζει την προ-

στό τρόπο, ακόμα και να σας δώσουν οδηγίες

σπάθεια. Το κρέας είναι εξαιρετικά γευστικό.

μαγειρέματος. Επίσης, γνωρίζουμε από πού
προέρχεται το κρέας μας – μερικοί από εμάς

Η κρεοπώλης Jessica Wragg
εξηγεί πώς να βρείτε το
σωστό κομμάτι
16

Ποια άλλα εργαλεία είναι σημαντικά;

Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε το μπρίσκετ

γνωρίζουμε προσωπικά τους κτηνοτρόφους.

επηρεάζει τον τρόπο κοπής του;

Διαλέγοντας ένα κρέας από το ράφι, δε γνω-

Η ΤΈΧΝΗ ΤΟΥ ΚΡΕΟΠΏΛΗ
ΑΝΆ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ:
Οι Αμερικανοί κρεοπώλες χωρίζουν το σφάγιο σε
13 κύρια κομμάτια. Είναι σημαντικά μεγαλύτερα απο
ό,τι στις περισσότερες άλλες χώρες, ιδιαίτερα στη
Γαλλία, που έχει 29 κομμάτια!
Το όνομα κάποιου συγκεκριμένου κομματιού
μπορεί να υποδηλώνει διαφορετικά μέρη του ζώου
ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεστε. Το βρετανικό
‘sirloin’ είναι, για παράδειγμα, το αντίστοιχο αμερικανικό ‘porterhouse’, ενώ το αμερικανικό ‘sirloin’
είναι το αντίστοιχο βρετανικό ‘rump steak’.
Τα ιταλικά βασικά κομμάτια, όπως το κεφάλι (testa),
η κοιλιά (pancia) και το στήθος (petto), χωρίζονται
σε μυριάδες πολύπλοκα ‘υπο-κομμάτια’ που περιλαμβάνουν και τη γλώσσα.
Ανεξαρτήτως χώρας, όσο πιο μακριά βρίσκεται
ένα κομμάτι από τα πιο συχνά κινούμενα μέρη της
αγελάδας (τα πόδια και το λαιμό), τόσο πιο τρυφερό
και κατά συνέπεια πιο ακριβό θα είναι.
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Αφήστε
το iGrill
να σας
καθοδηγήσει

ΧΑΜΗΛΉ 90–160° C

ΜΠΡΊΣΚΕΤ

ΓΙΑ ΑΡΧΆΡΙΟΥΣ

ΜΕΡΊΔΕΣ: 10
ΧΡΌΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ: 30 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ ΨΗΣΊΜΑΤΟΣ: 6–8 ώρες
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΠΥΡΉΝΑ: 90–95° C
ΕΙΔΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Καπνιστήρι
νερού, ψεκαστήρας με νερό, 6–8
μεγάλες χούφτες από κομμάτια ξύλου
μεσκίτ, δρυός ή μηλιάς, θερμόμετρο
άμεσης ένδειξης, αλουμινόχαρτο
βαριάς χρήσης, στεγνό και μονωμένο
δοχείο ψύξης

1/3 του δοχείου

1 ολόκληρο μοσχαρίσιο μπρίσκετ, με το λίπος
του, το άπαχο μέρος και το μέρος με τις
νευρώσεις
4,5–5,5 κιλά
70 γρ. μαγειρικό αλάτι
25 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
475 ml μπάρμπεκιου σως
10 ψωμάκια για μπέργκερ, κομμένα στη μέση

Χαμηλή θερμότητα

Χαμηλή θερμότητα

ρα κρούστα στην επιφάνεια, δηλ. για περίπου 4
ώρες. Μετά την πρώτη ώρα, προσθέστε τα υπόλοιπα κομμάτια ξύλου στα κάρβουνα. Το χρώμα
της επιφάνειας του κρέατος υποδηλώνει τη
δημιουργία ενός καλού ‘φλοιού’, και ότι το μπρίσκετ δεν απορροφά πλέον πολύ καπνό, οπότε
είναι ώρα να το βγάλετε. Παρότι το χρώμα είναι
η βασική ένδειξη, σε αυτό το σημείο θα πρέπει
επίσης να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία
του κρέατος. Θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 65

λίπους, έτσι ώστε αυτό που απομένει να έχει

και 70° C στο παχύτερο μέρος του κρέατος.

πάχος περίπου 5 χλστ. αλλά όχι λιγότερο. Από
την πλευρά του κρέατος, αφαιρέστε την σαν

5. Βγάλτε το μπρίσκετ από το καπνιστήρι και

ιστό μεμβράνη, έτσι ώστε να εμφανιστεί το

ψεκάστε το και στις δύο πλευρές με νερό. Τυ-

Για το μαγείρεμα ενός μπρίσκετ βάρους πε-

κρέας που βρίσκεται από κάτω. Βεβαιωθείτε

λίξτε το μπρίσκετ σε βρεγμένο χαρτί μαγειρέ-

ρίπου 6,5 κιλών, θα χρειαστείτε περίπου 16

ότι αφαιρείτε τυχόν σκληρά κομμάτια λίπους

ματος και μετά τυλίξτε το σφιχτά σε αλουμι-

ώρες από την αρχή μέχρι το τέλος. Γνωρίζο-

και από τις δύο πλευρές του μπρίσκετ.

νόχαρτο.

νο στη διάθεσή σας, θα σας δώσω μια σχετικά

2. Ανακατέψτε το αλάτι και το πιπέρι, και μετά

6. Βάλτε το τυλιγμένο μπρίσκετ, με την πλευ-

εύκολη συνταγή την οποία μπορείτε να αρχίσε-

τρίψτε τα ομοιόμορφα στο μπρίσκετ και στις

ρά του λίπους προς τα κάτω, πάνω στην πάνω

τε το πρωί και να την απολαύσετε το βράδυ.

δύο πλευρές. Βάλτε το μπρίσκετ στο ψυγείο

σχάρα του καπνιστηριού και συνεχίστε το μα-

Ιδού, λοιπόν. Απαιτεί ένα σχετικά μικρό μπρί-

μέχρι να είστε έτοιμοι για το μαγείρεμα.

γείρεμα σε έμμεση πολύ χαμηλή θερμότητα,

ντας ότι μπορεί να μην έχετε πάντα τόσο χρό-

Κάντε το σωστά, κάθε φορά, με το θερμόμετρο iGrill που συνδέεται με εφαρμογή

με το καπάκι κλειστό, μέχρι το κρέας να γίνει

σκετ (4,5–5,5 κιλά) που μπαίνει στο καπνιστήρι
για 6 με 8 ώρες και μετά σε ένα μονωμένο δο-

3. Προετοιμάστε το καπνιστήρι για έμμεσο μα-

τόσο μαλακό ώστε όταν το πιέζετε με τα δά-

χείο ψύξης για 2 με 4 ώρες. Αν μερικές φέτες

γείρεμα σε πολύ χαμηλή θερμότητα (110° C).

χτυλά σας πάνω από το αλουμινόχαρτο, να έχει

από την άπαχη πλευρά είναι λίγο στεγνές, μην

την αίσθηση ενός τεράστιου μαρσμέλοου και η

ΔΙΑΣΦΑΛΊΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΣΕ ΚΆΘΕ ΓΕΎΜΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΟΥ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ WEBER ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

ανησυχείτε, είναι συνηθισμένο. Κόψτε τυχόν

4. Ψεκάστε το μπρίσκετ και στις δύο πλευρές με

εσωτερική θερμοκρασία να είναι 90–95° C, δηλ.

στεγνές φέτες μαζί με το πιο υγρό κρέας από

νερό για να υγράνετε την επιφάνεια. Προσθέστε

για 2 με 4 ώρες ή περισσότερο (η αίσθηση του

την πλευρά με τις νευρώσεις και σερβίρετέ το

τη μισή ποσότητα των κομματιών ξύλου στα

μαλακού κρέατος είναι πιο σημαντικός δείκτης

πάνω σε ψωμάκια, ίσως μαζί με λίγη μπάρμπε-

κάρβουνα. Όταν εμφανιστεί καπνός, βάλτε το

από τη θερμοκρασία). Ο απαιτούμενος χρόνος

Υπάρχει μια συνταγή για να πετύχετε το τέ-

μέχρι το τέλος, ειδοποιώντας σας όταν επι-

ρίζουν επακριβώς πότε το πιάτο σας είναι τέ-

κιου σως για επιπλέον γεύση και υγρασία.

μπρίσκετ, με την πλευρά του λίπους προς τα

εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ράτσα βοοει-

λειο δείπνο. Και τα υλικά; Συναρπαστικές

τευχθεί η ιδανική θερμοκρασία. Έτσι, μπορεί-

λειο, κι έτσι εσείς δεν χρειάζεται να ανησυχεί-

κάτω, πάνω στη σχάρα μαγειρέματος, κλείστε το

δών και άλλα χαρακτηριστικά του κρέατος.

συζητήσεις μεταξύ των καλεσμένων, μου-

τε να διασφαλίσετε ότι όλοι θα απολαύσουν τη

τε. Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Μάθετε τα

σική που θα φτιάξει τη διάθεση, γεμάτα πο-

μπριζόλα τους ακριβώς όπως τους αρέσει.

πάντα για τη λειτουργικότητα της εφαρμογής

1. Με ένα κοφτερό μαχαίρι, αφαιρέστε λίγο

καπάκι, και μαγειρέψτε σε έμμεση, πολύ χαμηλή

από το λίπος που υπάρχει στην πλευρά του

θερμότητα μέχρι να αποκτήσει μια όμορφη σκού-

τήρια, και πάνω απ’ όλα, εξαιρετικά νόστιμο

αλουμινόχαρτο, μέσα σε ένα στεγνό, μονωμένο

φαγητό. Όλα αυτά γίνονται πιο εύκολα όταν

Το περιβάλλον χρήσης της εφαρμογής είναι

δοχείο ψύξης. Κλείστε το δοχείο ψύξης και αφή-

μπορείτε κι εσείς να λάβετε μέρος στο πάρ-

εύκολο, με πολλές προρυθμίσεις για να επι-

στε το κρέας να ξεκουραστεί για 2 με 4 ώρες.

τι: στο κάτω-κάτω, είστε οι οικοδεσπότες!

λέξετε – από ψάρι μέχρι κρέας – και με όλες

Αν αυτό σας φαίνεται δύσκολο αφού είστε

τις απαιτούμενες θερμοκρασίες πυρήνα. Η

8. Ξετυλίξτε το μπρίσκετ και βάλτε το πάνω σε

αφοσιωμένοι στο ψήσιμο και το κάπνισμα, το

θερμοκρασία εμφανίζεται σε πραγματικό χρό-

μια σανίδα κοπής, προσέχοντας να κρατήσετε

θερμόμετρο iGrill της Weber που συνδέεται

νο και η πρόοδος καταγράφεται οπτικά, για να

τους πολύτιμους ζωμούς του κρέατος μέσα

με εφαρμογή και σας επιτρέπει την παρακο-

ξέρετε πόσος χρόνος σας απομένει. Είτε ψή-

στο αλουμινόχαρτο.

λούθηση του φαγητού σας από απόσταση, θα

νετε κάτι γρήγορο όπως σολομό είτε καπνί-

κάνει τη διαφορά.

ζετε ένα μοσχαρίσιο μπρίσκετ με τις ώρες, το

9. Ζεστάνετε τη μπάρμπεκιου σως σε μέτρια
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iGrill στο weber.com.

7. Μεταφέρετε το μπρίσκετ, τυλιγμένο στο

iGrill σας επιτρέπει να μαγειρεύετε με σιγου-

φωτιά στην κουζίνα για περίπου 5 λεπτά. Κόψ-

Είτε είστε ειδήμονας στο μπάρμπεκιου είτε

ριά και να απολαμβάνετε το χρόνο σας μακριά

τε το μπρίσκετ σε λεπτές φέτες κατά μήκος

μόλις ξεκινάτε, όλοι μπορούν να επωφελη-

από το μπάρμπεκιου.

των νευρώσεων και σερβίρετε με την ποσό-

θούν από ένα καλό θερμόμετρο. Αν ψάχνετε

τητα σως που προτιμάτε. Αν θέλετε, προσθέ-

για το καλύτερο και το εξυπνότερο, τότε η

Οι τρεις τύποι iGrill – iGrill Mini, iGrill 2 και iGrill

στε τους ζωμούς του κρέατος στη σως. Αν το

λύση είναι το θερμόμετρο Weber iGrill που συν-

3 – διαθέτουν όλοι τη δυνατότητα σύνδεσης

κρέας από το άπαχο μέρος είναι λίγο στεγνό,

δέεται με εφαρμογή. Οι αισθητήρες iGrill της

με εφαρμογή, προρυθμισμένες θερμοκρασίες,

κόψτε το σε χοντρές φέτες και προσθέστε

Weber, που τοποθετούνται σε οτιδήποτε μαγει-

παρακολούθηση θερμοκρασίας και αισθητήρες

όση σως επιθυμείτε. Σερβίρετε ζεστό πάνω

ρεύετε, συγχρονίζονται με την εφαρμογή iGrill

που είναι ανθεκτικοί σε θερμοκρασίες μέχρι

σε ψωμάκια.

και παρακολουθούν το φαγητό από την αρχή

τους 380° C. Και το κυριότερο, και τα τρία γνω-

Η ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ WEBER:
Το iGRILL 3 έχει σχεδιαστεί για χρήση με τα μπάρμπεκιου αερίου SPIRIT® II
και GENESIS® II

Με έναν μόνο αισθητήρα και
μια μαγνητική βάση, το iGRILL
MINI είναι ιδανικό για τους
περιστασιακούς σεφ

Το iGRILL 2 μπορεί να
δεχθεί μέχρι τέσσερις
αισθητήρες, ανθεκτικούς
σε θερμοκρασίες μέχρι
τους 380° C
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ΧΑΜΗΛΉ 90–160° C

ΑΠΌ ΤΑ ΛΟΥΚΆΝΙΚΑ
ΦΡΑΝΚΦΟΎΡΤΗΣ ΜΈΧΡΙ ΤΑ
ΧΩΡΙΆΤΙΚΑ ΛΟΥΚΆΝΙΚΑ,
Ο ΓΕΡΜΑΝΌΣ ΣΕΦ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΌΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΉΣ
MARTIN BAUDREXEL
ΜΟΙΡΆΖΕΤΑΙ ΜΑΖΊ ΣΑΣ
ΤΙΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΛΟΥΚΆΝΙΚΑ

6
2

Το δάγκωμα ενός καυτού λουκάνικου που μό-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΛΟΥΚΆΝΙΚΑ

7

Από την τεράστια ποικιλία των ευρωπαϊκών λουκάνικων, διαλέξαμε τα καλύτερα.

λις έχει βγει από το μπάρμπεκιου είναι μια
παγκόσμια απόλαυση. Από τις γλυκές και καπνιστές νότες ενός ιταλικού salsiccia μέχρι
τα βρετανικά κλασικά λουκάνικα με πουρέ, η

1. NÜRNBERGER (Γερμανία)

4

Κρέας: Χοιρινό
Μπαχαρικά: Μαντζουράνα

έντονη θερμότητα του μπάρμπεκιου αναδει-

Σερβίρεται με: ελαφρά τηγανισμένο

κνύει τις καλύτερες γεύσεις σε κάθε κρέας.

λάχανο τουρσί

“Η αυθεντικότητα είναι απίθανη: πρόκειται για

2. CHIPOLATA (Γαλλία)

την επιστροφή στις ρίζες του ψησίματος,” λέει

Κρέας: Χοιρινό

ο Martin Baudrexel. Ως ένας από τους κορυφαί-

Μπαχαρικά: Αλάτι, πιπέρι και αρωματικά

ους τηλεοπτικούς σεφ της Γερμανίας, με συμ-

βότανα

μετοχές στα σημαντικότερα τηλεοπτικά δί-

Σερβίρεται με: πατάτες, σαλάτα, ταμπου-

κτυα της χώρας, ο Baudrexel γνωρίζει καλά τα
λουκάνικα. Πρόκειται τόσο για τέχνη όσο και

3

για επιστήμη. Πολλοί πολιτισμοί σε όλη την

1

5

Μπαχαρικά: Μάραθος και περιστασιακά

πικές σπεσιαλιτέ όσον αφορά την παρασκευή,

μπούκοβο

το ψήσιμο και το σερβίρισμα λουκάνικων. Ο

Σερβίρεται με: φέτες λεμονιού

Baudrexel προσφέρει τις κορυφαίες συμβουλές του για να απολαύσετε τα καλύτερα από

Merguez αλά Baudrexel

την ψησταριά σας. “Με τα λουκάνικα, πρέπει

Για την άποψη του Martin Baudrexel σχετικά

να ξεκινάτε με χαμηλή θερμότητα, και μετά

με αυτό το πικάντικο κλασικό γαλλικό λου-

ολοκληρώνετε με υψηλότερη θερμοκρασία

κάνικο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.

που θα προσδώσει έντονο χρώμα και γεύση,”

Εδώ θα βρείτε την αγαπημένη του συνταγή

μας συμβουλεύει. “Ανάψτε λίγες μπρικέτες

για merguez καθώς και πώς να τα φτιάξετε.

και αφήστε τες να ανάψουν σταδιακά τις περιβάλλουσες μπρικέτες, σαν ντόμινο. Ελαχιστο-

θερμότητα ομοιόμορφα, χωρίς να επηρεάσουν

ποιήστε την ποσότητα του αέρα που εισέρχε-

τη φρέσκια, καπνιστή γεύση ενός πικάντικου

ται στο μπάρμπεκιου, καθώς ο πολύς αέρας θα

merguez ή ενός πλούσιου kielbasa. Από την

ενισχύσει τη θερμοκρασία.”

Αγγλία μέχρι την Ιταλία και από την Πολωνία
μέχρι την Ισπανία, η γοητεία μιας ψησταριάς

Το μυστικό για τέλεια λουκάνικα αρχίζει με

κάρβουνου είναι καθολική. Ο Baudrexel επιβε-

τη ρύθμιση ψησταριάς. Πολλοί λαχταρούν τη

βαιώνει, “Σήμερα, έχετε απίθανες ψησταριές

νοσταλγία των κάρβουνων της παλιάς σχολής,

αερίου που επιτυγχάνουν εκπληκτικά απο-

και οι μπρικέτες υψηλής ποιότητας προσφέ-

τελέσματα, αλλά εγώ λατρεύω την καπνιστή

ρουν μακροχρόνια καύση που κατανέμει τη

γεύση που χαρίζει στα λουκάνικα το ψήσιμο με
μπρικέτες.”
“Μου αρέσει να χρησιμοποιώ ένα δοχείο εκκίνησης όταν ανάβω τις μπρικέτες μου, επειδή

Το δοχείο εκκίνησης
RAPIDFIRE CHIMNEY
STARTER που διαθέτουμε
αποτελεί τον ταχύτερο και
πιο εύκολο τρόπο ανάμματος των κάρβουνων

είναι πολύ γρήγορο και αποτελεσματικό,” λέει.
Οι αεριζόμενοι θάλαμοι του δοχείου εκκίνησης Rapidfire Chimney Starter διατηρούν τη
φωτιά κάτω από τις μπρικέτες και η στιβαρή
λαβή προστατεύει τα χέρια σας ενώ μεταφέρετε τα κάρβουνα από τον κύλινδρο μέσα στο

Οι ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ Weber
καίγονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και έντονα,
και είναι 100% φυσικές

μπάρμπεκιου. “Αν θέλετε μεγαλύτερους χρόνους ψησίματος όπως για το κάπνισμα αυτών
των λουκάνικων, χρειάζεστε καλής ποιότητας
καύσιμα που καίγονται σταθερά για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους,” λέει ο Baudrexel. Και

Ο τηλεοπτικός σεφ Martin Baudrexel δίνει προσοχή στη λεπτομέρεια
20

3. SALSICCIA (Ιταλία)
Κρέας: Χοιρινό

Ευρώπη έχουν παμπάλαιες παραδόσεις και το-

Η ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ WEBER:

λέ, λαχανικά

τώρα, ας ψήσουμε!

4. RØD PØLSE (Δανία)
Κρέας: Κυρίως μοσχάρι, παρότι μερικά
μπορεί να περιλαμβάνουν αρνί για έξτρα
γεύση
Μπαχαρικά: Πιπέρι, μοσχοκάρυδο και
μπαχάρι
Σερβίρεται με: ψωμάκι για χοτ-ντογκ με
αγγούρι τουρσί σε φέτες, μουστάρδα και
σως ρεμουλάντ

5. CUMBERLAND (Ην. Βασ.)
Κρέας: Χοιρινό
Μπαχαρικά: Δεντρολίβανο, θυμάρι και
πιπέρι καγιέν
Σερβίρεται με: κρεμώδη πουρέ πατάτας
με σάλτσα ψητού γκρέιβι και κάρδαμο για
γαρνίρισμα

6. KIELBASA (Πολωνία)
Κρέας: Ποικίλλει ανά περιοχή, αλλά παραδοσιακά χοιρινό
Μπαχαρικά: Καπνιστό με σκόρδο, πιπέρι
και μπαχάρι
Σερβίρεται με: πατάτες ψημένες στο ταψί
και τηγανητά κρεμμύδια

7. BOTIFARRA (Ισπανία)
Κρέας: Χοιρινό
Μπαχαρικά: Ελαφρά πιπερωμένο, μερικές
φορές με μια δόση τρούφας
Σερβίρεται με: Λευκά φασόλια με λάδι και
σωταρισμένο σκόρδο
21

ΜΈΤΡΙΑ 160–230° C
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ΠΡΟΘΈΡΜΑΝΣΗ
Σηκώστε τα μανίκια σας, γιατί εδώ τα πράγματα θα πάρουν φωτιά. Καθώς οι θερμοκρασίες στο μπάρμπεκιου αυξάνουν, οι επιλογές σας για νόστιμες συνταγές που λιώνουν στο στόμα πολλαπλασιάζονται. Μόλις
περάσουμε το σημείο των 160° C, μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για σουβλάκια σε στυλ street food, τηγανητά νουντλς στο γουόκ ή ακόμα και για κοτόπουλο σε κουτάκι μπύρας, ψημένο τέλεια χρησιμοποιώντας
το ειδικά σχεδιασμένο εργαλείο της Weber. Το ψήσιμο σε μέτρια θερμότητα μπορεί να ακούγεται μέτριο
αλλά η γεύση σίγουρα δεν είναι μέτρια.

22
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ΜΈΤΡΙΑ 160–230° C
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ΡΩΤΉΣΑΜΕ ΤΟΝ ΣΕΦ SIMON
RIMMER ΠΏΣ ΝΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΉΣΟΥΜΕ ΚΑΛΎΤΕΡΑ
ΈΝΑ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΤΟ ΓΚΡΙΛ.

“Το κοτόπουλο με μπύρα είναι ένα απίθανο πιά-

ρο θέλετε. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι με

είναι ατελείωτες. Αντί για μπύρα, μπορείτε να

το και ιδανικό για ψήσιμο αν είστε αρχάριοι,”

εστραγκόν και λεμόνι.” Και, με αυτή τη συντα-

χρησιμοποιήσετε αρωματισμένο νερό ή κρασί.”

λέει ο Βρετανός σεφ Simon Rimmer. Ως αυτοδί-

γή, η εισχώρηση των γεύσεων στο κρέας είναι

Το να καταλάβετε πότε ένα κοτόπουλο είναι

δακτος μάγειρας, γνωρίζει πόσο σημαντικό εί-

απλή: “Το μόνο που κάνετε είναι να ξεκολλήσετε

έτοιμο είναι πάντα δύσκολο όταν δοκιμάζετε

ναι να ξεκινάει κανείς με συνταγές κατάλληλες

την πέτσα από τη σάρκα και να την γεμίστε με το

μια νέα συνταγή. Ο Rimmer προτείνει να επι-

για το επίπεδό του. Έχει γράψει πολλά βιβλία

αρωματισμένο βούτυρο, ώστε να γίνει πραγμα-

κεντρωθείτε στην εσωτερική θερμοκρασία

και συνεχίζει να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές

τικά υγρό. Μου αρέσει επίσης να αλατοπιπερώ-

του κοτόπουλου και όχι στο χρόνο ψησίμα-

εκπομπές, όπως στο Britain’s Favourite Food. Και

νω έντονα την πέτσα για να γίνει τραγανή. Όσον

τος. “Για να είστε σίγουροι ότι το κρέας έχει

ένα από τα αγαπημένα του φαγητά; Το κλασικό

αφορά τα υγρά, χρησιμοποιώ μια ανοιχτόχρωμη

ψηθεί εντελώς, θα πρέπει η θερμοκρασία του

για μπάρμπεκιου ζουμερό κοτόπουλο με μπύ-

μπύρα ή μια σκουρόχρωμη δυνατή μπύρα που

να φτάσει τους 75° C,” λέει. “Το θερμόμετρο

ρα. “Δεν θα πιστεύετε τα απίθανα αποτελέσμα-

χαρίζει πολλή γεύση και καλό άρωμα.”

Weber iGrill είναι ιδανικό γιατί κάνει όλη τη
δουλειά.” Με λίγα μόνο αξεσουάρ και μερικές

τα που θα έχετε, επειδή είναι ζουμερό, γεμάτο
άρωμα, και μπορείτε να γίνετε πραγματικά δη-

Η συνταγή γίνεται πανεύκολα χρησιμοποιώ-

συμβουλές από τους επαγγελματίες, μπορείτε

μιουργικοί προσθέτοντας διάφορα για να το

ντας το Στήριγμα Κοτόπουλου Weber. Ο 2-σε-

κι εσείς να φτιάξετε ένα ζουμερό, τραγανό κο-

κάνετε με τον δικό σας τρόπο.” Οι αγαπημένες

1 σχεδιασμός διαθέτει ένα κεντρικό δοχείο

τόπουλο με απίθανη γεύση.

γεύσεις του για αυτό το πιάτο είναι βούτυρο,

υγρού που εκτείνεται προς τα πάνω και αρω-

μυρωδικά και μια δυνατή μπύρα. “Μπορείτε να

ματίζει το πουλερικό, προσφέροντάς σας ένα

φτιάξετε οποιοδήποτε αρωματισμένο βούτυ-

κοτόπουλο με τραγανή πέτσα και ζουμερό κρέ-

Η ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ WEBER:

ας, ενώ ο δίσκος του σας επιτρέπει να μαγειρεύετε ταυτόχρονα τα συνοδευτικά λαχανικά
σας. “Αυτό το αξεσουάρ είναι πολύ απλό στη
χρήση. Στο κέντρο διαθέτει ένα κυπελλάκι, το
οποίο γεμίζετε με όποιο υγρό θέλετε, και μετά
βάζετε κυριολεκτικά το κοτόπουλο πάνω του.
Δείχνει παράξενο, αλλά είναι ευφυέστατο!” Οι

Ο 2-σε-1 σχεδιασμός του Gourmet BBQ System
Το ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ σας επιτρέπει να ψήνετε το κοτόπουλο και ταυτόχρονα τα συνοδευτικά

επιλόγές του τι μπορείτε να βάλετε στη χοάνη

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ

Υλικά για το άλειμμα

ΜΕ ΜΠΎΡΑ

½ κ.γ. σπόροι μάραθου

ΜΕ ΒΟΎΤΥΡΟ ΜΕ ΕΣΤΡΑΓΚΌΝ

1 κ.γ. αποξηραμένο θυμάρι

1 κ.γ. αποξηραμένο δεντρολίβανο
1 κ.γ. σκόρδο σε κόκκους

ΜΕΡΊΔΕΣ: 4–6
ΧΡΌΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ: 10 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ ΨΗΣΊΜΑΤΟΣ: 1 ώρα και 10 λεπτά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΠΥΡΉΝΑ: 75° C
ΕΙΔΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Στήριγμα
Κοτόπουλου GBS
μισό δοχείο

Μέτρια θερμότητα

2 κιλά ολόκληρο κοτόπουλο ελευθ.βοσκής
1 κ.σ. κραμβέλαιο
1 κουτάκι μαύρη μπύρα (όπως η Guinness)
2 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες
Βούτυρο με Εστραγκόν
15 γρ. φρέσκο εστραγκόν
50 γρ. ανάλατο βούτυρο
½ λεμόνι
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½ κ.γ. τριμμένο μαύρο πιπέρι
½ κ.γ. μαλακή καστανή ζάχαρη
½ κ.γ. θαλασσινό αλάτι

ρη μπύρα. Προσθέστε το σκόρδο και το υπόλοιπο κλωναράκι του εστραγκόν.
6. Τοποθετήστε όρθιο το κοτόπουλο πάνω στο
δοχείο του Στηρίγματος Κοτόπουλου GBS. Κόψτε μια φέτα από το υπόλοιπο λεμόνι και σφραγίστε τον λαιμό του. Με αυτό τον τρόπο ο ατμός
θα παραμένει μέσα στο κοτόπουλο.

1. Πρώτα, φτιάξτε το άλειμμα για το κοτόπουλο

7. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε μια ποι-

σπάζοντας πολύ καλά όλα τα υλικά σε ένα γουδί.

κιλία από ελαφρώς λαδωμένα και αλατοπιπερωμένα λαχανικά γύρω από το κοτόπουλο.

2. Φτιάξτε το βούτυρο με τα αρωματικά ψιλοκό-

Μέτρια θερμότητα

Τραγανό και ζουμερό κοτόπουλο; Ακολουθήστε τις συμβουλές του Simon Rimmer

1 κ.γ. κόκκοι ροζ πιπεριού

του Στηρίγματος Κοτόπουλου GBS με τη μαύ-

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

βοντας το εστραγκόν, κρατώντας ένα κλωναρά-

8. Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για έμμεση

κι για αργότερα. Ξύστε το μισό λεμόνι. Προσθέ-

θερμότητα, περίπου 180 °C. Αν χρησιμοποιεί-

στε το ψιλοκομμένο εστραγκόν και το ξύσμα

τε μπάρμπεκιου με κάρβουνα, θα χρειαστείτε

λεμονιού στο βούτυρο μαζί με το αλάτι και το

μισό δοχείο εκκίνησης αναμμένες μπρικέτες.

πιπέρι και ανακατέψτε.
9. Ψήστε το κοτόπουλο σε έμμεση θερμότητα
3. Με τα δάχτυλά σας, βάλτε το βούτυρο ανά-

για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά, ή μέχρι η θερ-

μεσα στην πέτσα και το κρέας, με προσοχή

μοκρασία πυρήνα του κρέατος να φτάσει τους

ώστε να μην σχίσετε την πέτσα.

75 °C. Μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία
με ένα θερμόμετρο άμεσης ένδειξης Weber

4. Λαδώστε ελαφρά το εξωτερικό του κοτόπου-

Instant-Read ή ένα θερμόμετρο iGrill.

λου και καλύψτε το ομοιόμορφα με το άλειμμα.
10. Αφήστε το κοτόπουλο να ξεκουραστεί για
5. Γεμίστε μέχρι τη μέση το δοχείο στο κέντρο

10 λεπτά πριν το κόψετε.
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Ελάχιστος κόπος: βάλτε το φαγητό
στον άξονα, στερεώστε το με τις πιρούνες, και αφήστε τη μηχανοκίνητη
λειτουργία να κάνει τη δουλειά.
Ο άξονας μπορεί να χωρέσει ακόμα και
μεγάλα πουλερικά: απλώς αφαιρέστε
τη σχάρα μαγειρέματος και το ταψί

α
λ
β
ύ
ο
Σ

λίπους από την ψησταριά και αφήστε
το σύστημα διαχείρισης λίπους να
αναλάβει τα υπόλοιπα.

Οι ανοξείδωτες πιρούνες έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν εξίσου
μεγάλα και μικρά κομμάτια κρέατος.

ΜΕ ΤΗ ΣΟΎΒΛΑ WEBER, ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΡΓΟΨΉΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΚΟΜΜΆΤΙ
ΚΡΈΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΊΝΑ ΤΗΣ ΒΕΡΆΝΤΑΣ ΣΑΣ.
Οι πιθανότητες είναι άπειρες όταν χρησι-

το φαγητό πάνω από την αφαιρούμενη σχά-

μοποιείτε μια σούβλα – κοτόπουλο ή γαλο-

ρα μαγειρέματος, κατανέμοντας συνεχώς και

πούλα με τραγανή πέτσα, τρυφερά παϊδάκια,

ομοιόμορφα τη θερμότητα, προσφέροντας

αρνίσιο ποδαράκι, porchetta με ξεροψημένη

ζουμερό κρέας κάθε φορά. Η Weber διαθέτει

πέτσα και καπνιστός χοιρινός ώμος είναι

τη σωστή σούβλα για κάθε ψησταριά Weber Q,

τοποθετήστε το δακτύλιο/προστατευτικό

μερικά μόνο από αυτά που μπορείτε να φτιά-

Pulse, Spirit, Genesis, και ένα δακτύλιο σού-

στη θέση του αν χρησιμοποιείτε μια

ξετε. Η διαδικασία αποδίδει απίστευτες γεύ-

βλας για τις ψησταριές κάρβουνου. Ανεξάρ-

σεις τις οποίες δεν επιτυγχάνετε με κανένα

τητα από ποια ψησταριά έχετε, το αποτέλε-

άλλο τρόπο. Η σούβλα περιστρέφει απαλά

σμα θα σας πείσει.

ΠΏΣ ΓΊΝΕΤΑΙ
• Αφαιρέστε τη σχάρα μαγειρέματος και

ψησταριά kettle ή ένα μοντέλο Weber Q
• Συνδέστε το μοτέρ στο στήριγμα
• Τοποθετήστε την εσωτερική πιρούνα στον
άξονα Μετά γλιστρήστε το φαγητό πάνω
στον άξονα και πάνω στην πιρούνα και
σφίξτε την στη θέση της. Γλιστρήστε τη
δεύτερη πιρούνα πάνω στον άξονα, πιέστε
την μέσα στο φαγητό και σφίξτε την.

Έχετε να ταΐσετε πολλά στόματα;
Όλες οι σούβλες και τα μοτέρ μπο-

• Τοποθετήστε το άκρο του άξονα μέσα στο

ρούν να χωρέσουν μέχρι 9 κιλά κρέας.

μοτέρ, οριζοντιώστε τον και αφήστε τον
να γλιστρήσει στη θέση του
• Συνδέστε την παροχή ρεύματος, πατήστε
το κουμπί για να αρχίσει το κρέας να
Κλασικό κοτόπουλο σούβλας – τώρα ευκολότερο από
ποτέ!
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Φτιάξτε το δικό σας γουρουνάκι στη σούβλα με ελάχιστη
προσπάθεια.

περιστρέφεται και κλείστε το καπάκι
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ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ & ΝΤΟΜΑΤΕΣ

Μισό δοχείο

Μέτρια θερμότητα

Μέτρια θερμότητα

ΜΕ ΣΩΣ ΑΒΟΚΑΝΤΟ

Σως
1 αβοκάντο
1 μερίδα αγγούρι (μήκους 5 εκ.)
4 κ.σ. ξινή κρέμα (sour cream)

Από το
δρόμο στο σπίτι!

ΜΕΡΊΔΕΣ: 4
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 15 λεπτά
ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ: 8 λεπτά
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Σουβλάκια

1 κρεμμυδάκι φρέσκο
4 κ.σ. άνηθο, ψιλοκομμένο
χυμό από 1 lime
περίπου 1/8 κ.γ. σάλτσα καυτερής πιπεριάς
Θαλασσινό αλλάτι
Μπαχαρικά
1 κ.γ. σκόρδο περασμένο στην πρέσα
1 κ.γ. (το καθένα) μουστάρδα και τσίλι σε
σκόνη
½ κ.γ. (το καθένα) σκόνη πάπρικα, αλεσμένο
κόλιανδρο, αλεσμένο κύμινο και χοντρό
θαλασσινό αλάτι
Η απίθανη γεύση του
street food, στο σπίτι

1 κιλό sirloin στέικ (pin-bone στέικ, πάχους
3 εκ.), χωρίς το πολύ λίπος, κομμένο σε
κύβους των 3 εκ.
24 ντομάτες ποικιλίας κοκτέιλ
Λάδι

3. Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για μέτρια
άμεση θερμότητα (175–230° C).
4. Ανακατέψτε τα υλικά του μείγματος μπαχαρικών σε ένα μπολ. Προσθέστε τους κύβους
κρέατος, και ανακατέψτε μέχρι να καλυφθούν

1. Βγάλτε τη σάρκα από το αβοκάντο. Καθαρί-

ομοιόμορφα από τα μπαχαρικά. Περάστε το

στε και κόψτε σε μεγάλα κυβάκια το αγγού-

κρέας στα σουβλάκια, εναλλάξ με τις ντομά-

ρι. Βάλτε το αβοκάντο, το αγγούρι, την ξινή

τες. Καλύψτε ελαφρά και ομοιόμορφα το κρέ-

κρέμα, το φρέσκο κρεμμυδάκι, τον άνηθο και

ας και τις ντομάτες με λάδι.

το χυμό του λάιμ μέσα σ’ ένα μπλέντερ και
ανακατέψτε τα μέχρι να δημιουργηθεί ένας

5. Βουρτσίστε τη σχάρα μαγειρέματος για να

λείος πουρές. Προσθέστε την τσίλι σως και

την καθαρίσετε. Ψήστε τα σουβλάκια σε μέ-

όσο αλάτι θέλετε και ανακατέψτε. Ρίξτε τη

τρια άμεση θερμότητα με το καπάκι κλειστό

σως σε ένα μπολ και βάλτε την καλυμμένη

μέχρι τον επιθυμητό βαθμό ψησίματος, περί-

στο ψυγείο μέχρι το σερβίρισμα. Αφήστε την

που 8 λεπτά για ροζ/κόκκινο κρέας (μέτρια-λί-

να επιστρέψει σε θερμοκρασία δωματίου πριν

γο ψημένο). Γυρίζετε περιστασιακά τα σουβλά-

το σερβίρισμα.

κια. Βγάλτε τα από το μπάρμπεκιου.

2. Πάρτε τα μεταλλικά, ξύλινα ή από μπαμπού

6. Σερβίρετε τα σουβλάκια ζεστά μαζί με τη

σουβλάκια. Τα ξύλινα σουβλάκια και τα σου-

σως και απολαύστε το δικό σας street food!

βλάκια από μπαμπού πρέπει να μουλιάσουν σε
νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά.

ΑΠΌ ΤΑ ΨΩΜΆΚΙΑ ΜΕ PULLED ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΈΧΡΙ ΤΑ ΜΙΚΡΆ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΑ ΣΟΥΒΛΆΚΙΑ,
ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΆΣΗ ΤΟΥ STREET FOOD ΕΊΝΑΙ Η ΕΥΚΟΛΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ
ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ.
Πάγκοι με street food ξεπετάγονται παντού σε

που κάνει το κίνημα του street food τόσο ελ-

ντες είναι το άρωμα του καπνού, το καραμέλω-

όλες τις πόλεις ανά τον κόσμο, και προσφέρουν

κυστικό σε όλο τον κόσμο. “Τα πάντα αφορούν

μα των σακχάρων και η έντονη θερμότητα του

πολλά περισσότερα από το μέσο μπέργκερ με

την εμπειρία,” λέει. “Το να βλέπεις κάποιον να

μετάλλου. Δεν χρειάζονται περίτεχνοι αφροί ή

λασπωμένες τηγανητές πατάτες. Κάθε χάρτι-

μαγειρεύει σωστά, από το μηδέν, με προϊόντα

μυστηριώδεις γαρνιτούρες. Είναι φαγητό για

νο πιάτο που βγαίνει από αυτούς τους πάγκους

που γνωρίζει, που κατανοεί και που λατρεύει:

τους απλούς ανθρώπους. “Έχει δημιουργηθεί

έχει τη δική του ιστορία. Μερικές φορές είναι

είναι κάτι που σε εμπνέει.” Σε εμπνέει τόσο

για όλους,” λέει ο Johnson, και προσθέτει: “Κι

κυριολεκτικά μια ιστορία, που μεταδίδεται μέσα

πολύ, που συχνά αρκεί ένα μόνο γεύμα στη σκη-

αυτό πρέπει να είναι το street food στα καλύτε-

από τα ευχάριστα πειράγματα που ανταλλάσσει

νή του street food για να αρχίσεις να ονειρεύε-

ρά του: να περιλαμβάνει όλα τα φύλα, όλες τις

ο σεφ με τον πεινασμένο πελάτη, μοναδικό χα-

σαι πώς να φέρεις το street food στο δικό σου

ηλικίες και όλες τις φυλές. Πρέπει να αφορά

ρακτηριστικό του σκηνικού του street food.

μπάρμπεκιου και στο δικό σου τραπέζι.

εμάς που στεκόμαστε γύρω του και κάνουμε

Μερικές φορές είναι η ιστορία του ίδιου του
φαγητού: σε ποια φάρμα εκτράφηκε η αγελάδα,

ΣΤΗ ΒΕΡΆΝΤΑ ΣΑΣ

παρέα.” Κατά προτίμηση με ένα παγωμένο ποτό
στο χέρι και το φαγητό να ετοιμάζεται – να
αχνίζει, να μοσχομυρίζει και να νοστιμεύει με

πώς έφτασε αυτό το μπαχαρικό από την Ινδία
στους δρόμους του Λονδίνου. Όπως και να’χει,

Ευτυχώς, με τα σωστά υλικά (και τα κατάλλη-

μια ιστορία την οποία θα αφηγείστε για πολλά

ένα γεύμα street food δεν είναι απλώς για να

λα εργαλεία από τη σειρά των μπάρμπεκιου

χρόνια. Θέλετε να αρχίσετε τώρα αμέσως και

γεμίσεις το στομάχι σου πριν επιστρέψεις στο

και αξεσουάρ ψησίματος της Weber) το όνειρο

να φέρετε την ατμόσφαιρα του street food στο

γραφείο. Είναι η εμπειρία του γεύματός σου.

μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Η φιλοσοφία

σπίτι σας; Τότε δοκιμάστε την απίθανη συνταγή

του street food στηρίζεται στις αρχές του φθη-

μας για ζουμερά μοσχαρίσια σουβλάκια, ή κλεί-

Ο Richard Johnson, ιδρυτής των ετήσιων βρα-

νού, του εποχιακού και του φρέσκου. Με καλής

στε θέση για ένα σπέσιαλ μάθημα ψησίματος

βείων European Street Food Annual Awards

ποιότητας κρέας και φρέσκα λαχανικά, η ανα-

για street food στην πλησιέστερη Ακαδημία Ψη-

και συγγραφέας του best-seller Street Food

παραγωγή της εμπειρίας του street food είναι

σίματος Weber (www.weber.com) για να μάθετε

Revolution, πιστεύει ότι αυτό ακριβώς είναι

εύκολα εφικτή. Κι από εκεί, οι βασικοί παράγο-

σε βάθος τις τεχνικές που απαιτούνται.
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ΤΟ STREET FOOD ΣΤΗΝ ΑΣΊΑ ΣΥΝΟΔΕΎΕΤΑΙ ΑΠΌ ΦΛΌΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΉΞΕΙΣ ΓΕΎΣΕΩΝ.
Το αυθεντικό ασιατικό street food αφορά συνή-

μιας κουζίνας, η πραγματική δύναμη ενός γου-

παραγωγή αυτού του stir-fry περιβάλλοντος στο

θως την απλότητα και τη γεύση. Στα πιο διάση-

όκ δεν αποδεσμεύεται με έναν μόνο καυστήρα

σπίτι, ο συνδυασμός του μπάρμπεκιου αερίου

μα πιάτα, από το ινδονησιακό nasi goreng μέχρι

από κάτω, γιατί χρειάζεται επίσης θερμότητα

Weber Genesis® II και ενός βαριού, στρογγυλε-

το εξαιρετικά γευστικό phad Thai που σερβί-

που να το περιβάλλει.

μένου γουόκ από χυτοσίδηρο είναι απλώς τέλει-

ρονται σε πάγκους σε όλη την Ταϊλάνδη, οι βά-

ος. Αυτά τα δύο μαζί επιτρέπουν στο χρήστη να

σεις του ασιατικού street food είναι γενικά η

Μια αξιόπιστη, εξαιρετικά δυνατή πηγή θερμό-

πετύχει τη μοναδική θερμότητα που απαιτεί το

βαθιά γεύση ουμάμι, με μια καυτερή δόση και

τητας και μια ποικιλία φρεσκοπαρασκευασμέ-

ψήσιμο σε γουόκ, ενώ ο ειδικός σχεδιασμός πα-

κάτι έντονο για να την ισορροπήσει.

νων υλικών είναι εξίσου σημαντικές. Η μαγεία

ρέχει σταθερότητα και έλεγχο. Και αυτός ο συν-

του stir-fry έγκειται στο γρήγορο τηγάνισμα

δυασμός είναι επίσης ιδανικός για άλλα κλασικά

Αλλά το κυριότερο απ’ όλα είναι η φρεσκάδα.

των υλικών στο γουόκ, που τους προσδίδει

πιάτα του ασιατικού street food, όπως λεπτο-

Δεν είναι πιάτα που κάθονται μέσα στους ζω-

τις όμορφες έντονες γεύσεις της κινέζικης

κομμένο, στιγμιαία τηγανητό κρέας, τραγανό τη-

μούς τους όλη τη μέρα. Αντίθετα, παρασκευά-

κουζίνας, και τα κάνει τραγανά και μαλακά. Για

γανητό ρύζι ή πλούσιες γιαπωνέζικες σούπες.

ζονται κυριολεκτικά μέσα στις φλόγες και σε

το σωστό stir-frying, απαγορεύεται ο,τιδήποτε

εντονότατη θερμότητα – ιδιαίτερα το κλασικό

άλλο εκτός από το στιγμιαίο, έντονο τηγάνισμα

κινέζικο street food, το stir-fry.

στο γουόκ. Και γι’ αυτό το λόγο, υπάρχει ένα μυστικό που οι πωλητές του ασιατικού street food

Πράγματι, κάθε πεπειραμένος χρήστης του

γνωρίζουν πολύ καλά: το γουόκ και μια φωτιά

γουόκ ξέρει ότι το μυστικό για εξαιρετικό stir-

από έντονα πυρακτωμένα κάρβουνα πάνε μαζί.

frying έγκειται σε δύο παράγοντες: θερμότητα και προετοιμασία. Και παρότι είναι εφικτή

Αλλά η δημιουργία των έντονα πυρακτωμένων

η επίτευξη καλών αποτελεσμάτων στο μάτι

κάρβουνων απαιτεί χρόνο, κι έτσι, για την ανα-

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΣΩΣ ΣΌΓΙΑΣ;
Η σως σόγιας είναι μια από τις παλαιότερες και
πιο αγαπημένες μορφές ζύμωσης στην ανθρώπινη
ιστορία. Η βαθιά, γλυκιά πέμπτη γεύση της, η γεύση
ουμάμι όπως ονομάζεται, προέρχεται κυρίως από τη
μακροχρόνια ζύμωση (παραδοσιακά υπογείως) των
καρπών της σόγιας. Η σως σόγιας αποτελεί τη βάση
της γεύσης αμέτρητων πιάτων στην Κίνα, τη χώρα
προέλευσής της, και παντού στην Ανατολική Ασία.

ΠΙΚΆΝΤΙΚΟ

STIR-FRY

ΜΕ ΤΌΦΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΣΜΈΝΟ ΡΎΖΙ ΜΕ ΣΟΥΣΆΜΙ

Η ασιατική νότα

ΜΕΡΊΔΕΣ: 4
ΧΡΌΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ: 20 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ ΨΗΣΊΜΑΤΟΣ: 15 λεπτά
ΕΙΔΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: ΓΟΥΌΚ GBS
Μισό δοχείο

Μέτρια θερμότητα

Μέτρια θερμότητα

1 κόκκινο κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες
3 σκελίδες σκόρδο, σε λεπτές φέτες
Ένα κομμάτι τζίντζερ μήκους 7 εκ., ξυσμένο
4 φρέσκα κρεμμυδάκια, σε κομμάτια των
2 εκ.
350 γρ. σκληρό τόφου, σε μικρούς κύβους
100 γρ. γλυκομπίζελα (snow peas), κομμένα
στη μέση
50 γρ. φρέσκα μανιτάρια shitake, σε φέτες
1 κόκκινη ή κίτρινη πιπεριά, σε λεπτές
φέτες
1 φρέσκια κόκκινη πιπεριά τσίλι, σε λεπτές
φέτες

30

½ ματσάκι φρέσκο κόλιανδρο, χοντροκομμένο
100 γρ. ανάλατα φιστίκια κάσιους
Φυτικό λάδι
2 κ.σ. σως σόγιας με λιγότερο αλάτι
1 κ.σ. σησαμέλαιο
1 λάιμ
Αλάτι, Πιπέρι
Ζάχαρη

τε, και συνεχίστε να μετακινείτε τα λαχανικά
με μια ξύλινη κουτάλα, γυρίζοντάς τα από την
άλλη πλευρά κάθε λίγα δευτερόλεπτα έτσι
ώστε όλα να έρχονται σε επαφή με τη θερμότητα στον πυθμένα του γουόκ. Προσθέστε μια
καλή πρέζα ζάχαρης, αλάτι και πιπέρι.
4. Μετά από ένα-δυο λεπτά, τα λαχανικά
έχουν αρχίσει να μαλακώνουν. Προσθέστε

1. Προθερμάνετε το μπάρμπεκιου για άμεσο

το τόφου, τη σως σόγιας και το σησαμέλαιο

ψήσιμο στους 200–230° C. Ανακατέψτε το

και ανακατέψτε. Μετά από περίπου 30 δευ-

σκόρδο, την πιπεριά τσίλι, τα φρέσκα κρεμμυ-

τερόλεπτα, τα λαχανικά είναι έτοιμα. Βάλτε

δάκια και το κόκκινο κρεμμύδι μαζί. Ανακατέψ-

τα λαχανικά σε ένα πιάτο, πασπαλίστε τα με

τε όλα τα άλλα λαχανικά, κρατώντας τον κό-

τα κάσιους και τον κόλιανδρο, ρίξτε τους

λιανδρο στην άκρη. Κρατήστε τα δύο μείγματα

λίγο χυμό λάιμ και απολαύστε! Σερβίρετε με

ξεχωριστά.

βρασμένο ρύζι jasmine με ψητούς σησαμόσπορους.

2. Βάλτε το γουόκ στη ψησταριά και αφήστε το
να ζεσταθεί. Βάλτε μια σταλιά λάδι – θα πρέπει
να αρχίσει να καπνίζει – και μετά προσθέστε το

Η ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ WEBER:

τόφου, αλατοπιπερώστε καλά και αφήστε το
να πάρει χρώμα. Μεταφέρτε το σε ένα πιάτο.
3. Βάλτε άλλη μια σταλιά λάδι. Προσθέστε το
μείγμα της πιπεριάς τσίλι και των κρεμμυδιών. Ανακατέψτε για ένα δευτερόλεπτο πριν
προσθέσετε το άλλο μείγμα. Ανακατέψτε τα

Πειραματιστείτε με νέες γεύσεις σε ανοιχτό χώρο
με ένα ΓΟΥΟΚ Weber GOURMET BBQ SYSTEM

λαχανικά πετώντας τα στον αέρα αν μπορεί31
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ΜΈΤΡΙΑ 160–230° C

ΤΑ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΕΠΙΔΌΡΠΙΑ ΒΓΑΊΝΟΥΝ
ΚΑΤΕΥΘΕΊΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΆ.
ΜΑΘΑΊΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΟ
ΔΙΆΣΗΜΟ ΔΑΝΌ ΣΕΦ THOMAS HERMAN.

Η ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ WEBER:

Ο βραβευμένος με αστέρια Michelin σεφ Thomas
Herman του καταστήματος Arriba Nacional γνωρίζει
σε βάθος τα επιδόρπια. Κατά την πορεία της πολυβραβευμένης του καριέρας, ο Δανός σεφ εργάστηκε

Τα επιδόρπια γίνονται πανεύκολα με το ΣΚΕΥΟΣ
GBS ΓΙΑ ΒΑΦΛΕΣ ΚΑΙ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ

σε μερικές από τις καλύτερες κουζίνες του κόσμου,
εμπνέοντας δημιουργικότητα στη σκηνή της Ευρωπαϊκής γαστρονομίας. Τώρα, ο Herman ανέλαβε μια
νέα πρόκληση στο Arriba Nacional, μια εξειδικευμένη
σοκολατερί στο φημισμένο πεζόδρομο Strøget της Κοπεγχάγης, που το βράδυ μεταμορφώνεται σε μια προσωπική λέσχη για δείπνο οκτώ ατόμων. Για τους τυ-

Κέικ στην ψησταριά; Γιατί όχι, με τη ΓΑΣΤΡΑ GBS

χερούς συνδαιτυμόνες, ο Herman πιάνει δουλειά στην
κουζίνα – ή την ψησταριά – και δημιουργεί σπέσιαλ
εμπειρίες φαγητού.
Με τις δικές τους μοναδικές γεύσεις και αρώματα,
τα ψητά επιδόρπια προσφέρουν μια γκάμα συναρπαστικών δυνατοτήτων για κάθε σεφ. “Οι περισσότεροι
άνθρωποι ούτε που διανοούνται να ψήσουν επιδόρπια

Με το ΤΑΨΙ GBS, τα φλαμπέ πάνκεϊκς φτάνουν την
τελειότητα

στο μπάρμπεκιου. Είναι όμως μια ωραία πρόκληση το
να σκέφτεσαι εκτός της πεπατημένης και να είσαι δημιουργικός με το καπνιστό άρωμα, τον έλεγχο της θερμότητας και άλλους συναρπαστικούς παράγοντες.” Για
παράδειγμα, η λιωμένη σοκολάτα, πλούσια με μεθυστικούς τόνους, γίνεται μια υπέροχη σως για φράουλες.

ΚΛΑΣΙΚΆ

ΠΆΝΚΕΪΚΣ

ΜΕ ΜΌΚΑ, ΒΑΝΊΛΙΑ ΚΑΙ ΒΑΤΌΜΟΥΡΑ

Ή ακόμα και ως γλασάρισμα ενός νόστιμου κέικ, που
φτάνει την τελειότητα σε μια γάστρα Weber η οποία
βγαίνει απευθείας από την ψησταριά.
Στον Herman αρέσει ιδιαίτερα να φτιάχνει φλαμπέ
πάνκεϊκς, απαλά τηγανισμένα στην ψησταριά χρησιμοποιώντας το ταψί από το σύστημα Weber Gourmet BBQ
System. Είναι μια δημιουργική πινελιά σε ένα κλασικό
πιάτο και μπορεί να σερβιριστεί με διάφορα toppings,

ΜΕΡΊΔΕΣ: 4
ΧΡΌΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ: 15 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ ΨΗΣΊΜΑΤΟΣ: 15 λεπτά
ΕΙΔΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Ταψί GBS
Μισό δοχείο

30 γρ. βούτυρο
200 γρ. καφέ με ήπια γεύση
(φρεσκοβρασμένο)
40 γρ. καστανή ζάχαρη
1 λοβό βανίλιας
100 γρ. βατόμουρα
50 γρ. μύρτιλα
50 γρ. σπασμένα φουντούκια, ελαφρά
ψημένα
Μια χούφτα ανθούς λάπαθου

Μέτρια θερμότητα

Μέτρια θερμότητα

Παγωτό βανίλια

παρότι ο σεφ Herman συνιστά μια πολυτελή συνοδεία
από μούρα και μόκα, με ελαφρώς ψητά σπασμένα φουντούκια. “Η πολύ υψηλή, άμεση θερμότητα του χυτοσίδηρου δίνει στα πάνκεϊκς μια πιο τραγανιστή, πιο καραμελωμένη γεύση σε σχέση με ένα συνηθισμένο τηγάνι.”
Και όπως τονίζει ο σεφ, αυτά τα ψητά επιδόρπια δημιουργούν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. “Το ψήσιμο του επιδόρπιου σε μια ψησταριά κάρβουνου, προσθέτει πολύ άρωμα και χαρίζει μια μοναδική οργανική
γεύση,” εξηγεί. “Και η ατμόσφαιρα που δημιουργείται με
τους αγαπημένους σου ανθρώπους μαζί γύρω από την
ψησταριά σε έναν ανοιχτό χώρο, είναι μοναδική και ανεκτίμητη.” Γι’ αυτό κρατήστε τις φλόγες αναμμένες, γιατί
το μενού περιλαμβάνει ψητά επιδόρπια: είναι μοναδικά,
πολύ νόστιμα και έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά.
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μότητα, 200° C. Βάλτε το ταψί GBS στη σχάρα
GBS για να ζεσταθεί.
5. Προσθέστε βούτυρο στο ταψί, και ψήστε τα
πάνκεϊκς, ένα τη φορά, γυρίζοντας μία μόνο
φορά. Προσθέστε βούτυρο όταν χρειάζεται.
Όταν τα πάνκεϊκς ετοιμαστούν, διπλώστε τα
σε τρίγωνα και σκεπάστε τα.
6. Καραμελώστε ελαφρά τη ζάχαρη στο ταψί,
προσθέστε βούτυρο και το λοβό βανίλιας και
αφήστε το βούτυρο να τσιτσιρίζει ενώ ανακατεύετε. Προσθέστε τον καφέ και την καστανή

Πάνκεϊκς
200 γρ. αλεύρι
30 γρ. ζάχαρη
1 λοβό βανίλιας
1 πρέζα αλάτι
½ κ.γ. κάρδαμο
Ξύσμα ½ λεμονιού
3 αυγά
300 ml κρέμα γάλακτος με πλήρη λιπαρά
50 ml μπύρα
Βούτυρο για τηγάνισμα
Σως
80 γρ. ζάχαρη

1. Κόψτε κατά μήκος το λοβό της βανίλιας και

ζάχαρη και σιγοβράστε μέχρι να διαλυθεί η

ξύστε τον για να βγάλετε στους σπόρους, κρα-

ζάχαρη. Αφήστε την καραμέλα να εξατμιστεί

τώντας το λοβό για αργότερα.

λίγο για να γίνει πιο παχύρρευστη.

2. Ανακατέψτε το αλεύρι, τη ζάχαρη, τη ζάχα-

7. Προσθέστε οκτώ διπλωμένα πάνκεϊκς στη

ρη βανίλιας, το αλάτι, το κάρδαμο και το ξύσμα

σως καραμέλας και ζεστάνετέ τα προσεκτι-

λεμονιού σε ένα μπολ. Προσθέστε το γάλα και

κά, γυρίζοντάς τα μία μόνο φορά. Όταν τα

τη μπύρα ενώ ανακατεύετε.

πάνκεϊκς ζεσταθούν, προσθέστε τα βατόμουρα
και τα μύρτιλα, και ζεστάνετε γρήγορα.

3. Προσθέστε ένα αυγό τη φορά ενώ χτυπάτε
το μείγμα. Χτυπήστε το χυλό πολύ καλά – δεν

8. Διακοσμήστε τα πάνκεϊκς με τα μούρα και

πρέπει να υπάρχουν σβώλοι. Βάλτε το χυλό

το λάπαθο σε ένα πιάτο ή σερβίρετε απευθείας

στο ψυγείο για μία ώρα.  

στο ταψί. Πριν το σερβίρισμα, πασπαλίστε τα
πάνκεϊκς με σπασμένα φουντούκια. Σερβίρετε

4. Προετοιμάστε την ψησταριά για άμεση θερ-

μαζί με παγωτό.
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ΥΨΗΛΉ 230–290° C
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ΈΝΤΟΝΗ ΙΣΧΥΡΉ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ
Όταν το μπάρμπεκιου φτάνει σε θερμοκρασίες πάνω από 230° C,
μπορείτε να φτιάξετε συνταγές που δεν χρειάζονται τίποτα άλλο
παρά ένα γρήγορο έντονο ψήσιμο. Ωστόσο, δεν πρόκειται για ιδέες
της στιγμής, αλλά για δοκιμασμένα, πραγματικά κλασικά πιάτα που
θα ικανοποιήσουν όλη την οικογένεια. Ζουμερό, τρυφερό στέικ,
ψημένο ακριβώς όπως το θέλουν οι καλεσμένοι σας. Χταπόδι, που
‘φοβερίζεται’ γρήγορα σε ένα καυτό ταψί. Ή ίσως το πιο δημοφιλές
απ’ όλα: πίτσα ναπολιτάνα.
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ΥΨΗΛΉ 230–290° C

Πόσο ‘ψημένο’
είναι το ψημένο;
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΊΘΑΝΗ ΜΠΡΙΖΌΛΑ, ΑΚΡΙΒΏΣ ΌΠΩΣ ΤΗ ΘΈΛΕΤΕ, ΚΆΘΕ ΦΟΡΆ, ΝΑ
ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΕΝΌΣΩ ΨΉΝΕΤΕ.

ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΉΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΜΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΉΣΟΥΝ
ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΤΥΧΑΊΝΕΤΕ ΣΩΣΤΆ ΚΆΘΕ ΦΟΡΆ.
Η επιδίωξη της τέλειας μπριζόλας μοιάζει

φραγμα. Αν δεν ξέρετε τι πρέπει να αγοράσετε,

ον στη σχάρα, γυρίζοντάς την μία μόνο φορά,

συχνά μάταιος κόπος – κάτι μόνο για τους

ρωτήστε τον κρεοπώλη σας.

και μετά μετακινήστε το κρέας σε έμμεση
θερμότητα. Με αυτό τον τρόπο το κρέας θα

εξαιρετικά καταρτισμένους επαγγελματίες.
Ευτυχώς, η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή. Με

Καρυκεύματα, ναι ή όχι; Υπάρχουν πολλά μείγ-

συνεχίσει να μαγειρεύεται και θα φτάσει την

λίγες γνώσεις και το σωστό εξοπλισμό, το ψή-

ματα μπαχαρικών που παρασκευάζονται εύ-

επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία χωρίς να

σιμο της τέλειας μπριζόλας είναι εντυπωσια-

κολα και θα προσθέσουν έξτρα γεύσεις στη

καεί στο εξωτερικό του. Μόλις το κρέας μα-

κά εύκολο. Ακολουθήστε αυτές τις γρήγορες

μπριζόλα σας. Οι μαρινάδες – μείγματα λαδιού,

γειρευτεί πλήρως, βγάλτε το από το μπάρμπε-

οδηγίες και θα έχετε ένα γεύμα αντάξιο ενός

οξέων (όπως εσπεριδοειδή ή ξύδι) και υλικών

κιου και αφήστε το να ξεκουραστεί για αρκετά

πεντάστερου εστιατορίου.

όπως μυρωδικά ή ζάχαρη – είναι ιδανικές για

λεπτά πριν το σερβίρετε.

Η ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ WEBER:
ΠΟΛΎ ΛΊΓΟ ΨΗΜΈΝΗ
46–49° C
Το ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
SNAPCHECK εμφανίζει
μια ψηφιακή ένδειξη του
φαγητού σας μέσα σε 3
δευτερόλεπτα

ΛΊΓΟ ΨΗΜΈΝΗ
52–55° C

να μαλακώσουν το κρέας, το οποίο όμως πρέΠρώτα, επιλέξτε το κομμάτι του κρέατος. Τα

πει να παραμείνει στη μαρινάδα για τουλάχι-

Πώς ακριβώς θα ξέρετε ότι η μπριζόλα σας

λεπτότερα κομμάτια ψήνονται γρήγορα, αφή-

στον μια ώρα. Αν βιάζεστε, απλώς αλατοπιπε-

είναι έτοιμη; Χρησιμοποιήστε το Weber iGrill.

νοντας μικρό περιθώριο μεταξύ του λίγο ψη-

ρώστε γενναιόδωρα και τις δύο πλευρές της

Αυτός ο ανθεκτικός στη θερμότητα αισθητή-

μένου και του καλά ψημένου. Αναζητήστε κομ-

μπριζόλας κι είστε έτοιμοι!

ρας κρέατος παρακολουθεί τη θερμοκρασία
πυρήνα της μπριζόλας, κι έτσι εσείς δεν χρει-

μάτια κρέατος με πάχος τουλάχιστον 2,5 εκ.
Στη συνέχεια, δώστε προσοχή στην εμφάνιση

Μόλις το κρέας ετοιμαστεί, είναι ώρα να

άζεται να μαντεύετε. Σε μερικούς αρέσει μια

του κρέατος. Όταν μαγειρευτεί, ένα κομμάτι

ανάψετε το μπάρμπεκιου. Εδώ, η Σχάρα για

μπριζόλα έντονα ψημένη απ' έξω με σκούρο

κρέατος χωρίς πολύ λίπος θα είναι σκληρό

Searing Gourmet BBQ System της Weber, από

κόκκινο χρώμα στο εσωτερικό, ενώ άλλοι

και κάπως άγευστο. Αντίθετα, ψάξτε για τις

χυτοσίδηρο, θα συγκρατήσει τη θερμότητα,

προτιμούν ομοιόμορφο ψήσιμο παντού, γεγο-

νευρώσεις – τις λευκές γραμμές λίπους – που

διασφαλίζοντας το ομοιόμορφο ψήσιμο της

νός που υποδηλώνει ότι η ιδανική μπριζόλα

χαρίζουν πιο τρυφερές και πιο ζουμερές μπου-

μπριζόλας. Πρώτα, τοποθετήστε τη μπριζόλα

είναι ζήτημα προτίμησης. Ωστόσο, είτε προ-

κιές. Σε εμάς αρέσει ιδιαίτερα το T-bone, ένας

απευθείας σε άμεση θερμότητα, που θα κάψει

τιμάτε τη μπριζόλα σας πολύ λίγο ψημένη,

γευστικός συνδυασμός φιλέτου και strip steak.

έντονα το εξωτερικό και θα κλειδώσει την

καλοψημένη ή κάτι ενδιάμεσα, το iGrill θα σας

Άλλα κομμάτια επιλογής περιλαμβάνουν το

υγρασία στο εσωτερικό. Μαγειρέψτε για 1–2

βοηθήσει να πετύχετε την τέλεια μπριζόλα

ribeye, το φιλέ μινιόν και τη μπριζόλα από διά-

λεπτά ή μέχρι η μπριζόλα να μην κολλάει πλέ-

κάθε φορά.
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Αποκτήστε
αυτές τις τέλειες
χαρακτηριστικές
γραμμές ψησίματος με τη ΣΧΑΡΑ
GBS SEAR.

Με το iGRILL, θα
είστε σίγουροι ότι
όλοι θα απολαύσουν
την μπριζόλα τους
ακριβώς όπως τους
αρέσει

ΜΈΤΡΙΑ-ΛΊΓΟ ΨΗΜΈΝΗ
55–60° C
ΜΈΤΡΙΑ-ΚΑΛΆ ΨΗΜΈΝΗ
65–69° C

ΚΑΛΆ ΨΗΜΈΝΗ
ΠΆΝΩ ΑΠΌ 71° C

37

ΥΨΗΛΉ 230–290° C

Ο ΦΗΜΙΣΜΈΝΟΣ ΠΑΡΙΖΙΆΝΟΣ
ΣΕΦ DENNY IMBROISI ΕΞΗΓΕΊ
ΤΗ ΜΑΓΕΊΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΉΣ
ΠΛΆΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ
ΤΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΎ ΟΡΕΚΤΙΚΟΎ.

Τα ορεκτικά μετατρέπουν το δείπνο σε μια

ωραία εμφάνιση, λέει ο Imbroisi: “Τα ορεκτικά

χρήση των ζωμών από το μαγείρεμα. Η πλά-

σοφιστικέ εμπειρία και θέτουν τον τόνο στην

πρέπει να είναι το καλύτερο μέρος του γεύ-

κα ανεβάζει τα πράγματα σε άλλο επίπεδο σε

ατμόσφαιρα. Ο σεφ Denny Imbroisi, υπεύθυ-

ματος και οπτικά, έτσι ώστε οι καλεσμένοι

σύγκριση με την απλή χρήση μιας ψησταριάς.”

νος του φημισμένου παριζιάνικου εστιατορί-

να εντυπωσιαστούν αμέσως.” Συνιστά την

ου IDA, γνωρίζει πολύ καλά την έννοια του

παρασκευή των ορεκτικών με την μεταλλι-

Η επιφάνεια της μεταλλικής πλάκας καλύπτει

εξεζητημένου. Παρότι κατάγεται από την Κα-

κή πλάκα της Weber, το ιδανικό αξεσουάρ για

το μισό μπάρμπεκιου, κι έτσι μπορείτε να μα-

λαβρία της Νότιας Ιταλίας, έχει μυηθεί πλή-

φαγητά που απαιτούν προσοχή. “Φυσικά, πρέ-

γειρέψετε λαχανικά ενώ ταυτόχρονα ψήνετε

ρως στη ραφινάτη κομψότητα της γαλλικής

πει να παρακολουθείτε τη διαδικασία του μα-

κρέας, πουλερικά – ό,τι επιθυμείτε! Για αυτή

κουζίνας: έχει επίσης εργαστεί υπό τον Alain

γειρέματος, αλλά αυτή η πλάκα διευκολύνει

τη συνταγή, ο Imbroisi χρησιμοποίησε την

Ducasse στο εστιατόριό του Jules Verne, την

τα πράγματα, ακόμα και στο σπίτι.” Η διπλής

πλάκα πάνω στην ηλεκτρική ψησταριά Pulse

κορωνίδα της γαλλικής υπεροχής. Δεν είναι

όψης επιφάνεια της είναι ιδανική για ευαίσθη-

για να ψήσει έντονα τα ορεκτικά. “Εμφανίζει

μικρό επίτευγμα! Όπως λέει κι η παροιμία,

τα φαγητά που το μαγείρεμά τους δεν είναι

την τρέχουσα θερμοκρασία ψησίματος και τη

“Τρώει κανείς με τα μάτια του,” έτσι, το πρώ-

εφικτό στις ράβδους των σχαρών μαγειρέμα-

διατηρεί σταθερή ... Συνιστώ πραγματικά σε

το πράγμα που παρουσιάζεις πρέπει να έχει

τος, ιδιαίτερα αν θέλετε να είναι εμφανίσιμα.

όσους μαγειρεύουν στο σπίτι να αποκτήσουν

Η μεταλλική πλάκα κατασκευάζεται από χυ-

ένα ηλεκτρικό μπάρμπεκιου γιατί είναι ακρι-

τοσίδηρο με εμαγιέ πορσελάνινη επίστρωση,

βές και εύκολο στη χρήση.” Είναι επίσης ο ιδα-

που συγκρατεί και κατανέμει εξαιρετικά τη

νικός σύντροφος για τα μπάρμπεκιου κάρβου-

θερμότητα, διασφαλίζοντας ομοιόμορφο μα-

νου και αερίου της Weber: απλά βεβαιωθείτε

γείρεμα στο φαγητό. “Πάρτε για παράδειγμα

ότι έχετε προθερμάνει καλά την πλάκα πριν

τη συνταγή μας για χταπόδι με αβοκάντο και

ξεκινήσετε.

ντομάτα: το χταπόδι έχει ένα ομοιόμορφο, πανέμορφο χρώμα. Αυτή η πλάκα καθιστά εφι-

Η μεταλλική πλάκα είναι ένα από τα πιο ευέ-

κτό το μαγείρεμα πιο λεπτών, πιο πολύτιμων

λικτα αξεσουάρ της Weber. Ένα απαραίτητο

υλικών στο μπάρμπεκιου και επιτρέπει τη

εργαλείο για το ψήσιμο!

ΧΤΑΠΌΔΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΉ ΠΛΆΚΑ

Γεμάτο δοχείο

Υψηλή θερμότητα

Υψηλή θερμότητα

ΜΕ ΨΗΤΌ ΑΒΟΚΆΝΤΟ ΚΑΙ ΈΝΤΟΝΑ ΨΗΜΈΝΗ ΝΤΟΜΆΤΑ
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ΜΕΡΊΔΕΣ: 4
ΧΡΌΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ: 20 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ ΨΗΣΊΜΑΤΟΣ: 9 λεπτά
ΕΙΔΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Μεταλλική Πλάκα
360 γρ. χταπόδι (έτοιμο για γκριλ)
1 ντομάτα ποικιλίας beefsteak
3 αβοκάντο, κομμένα στη μέση
2 ωμά παντζάρια
1 ολόκληρο χρωματιστό κουνουπίδι (κίτρινο ή μωβ)
2 ροδάκινα πλακέ
100 γρ. λευκό βαλσάμικο ξύδι
50 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Χυμό από 2 κίτρινα λεμόνια
Κλωναράκια κάρδαμου ή βασιλικού
Αλάτι, πιπέρι

φέτες. Αποσπάστε τα μικρά μπουκετάκια του

5. Για κάθε μερίδα, βάλτε μία ντομάτα στο κέ-

χρωματιστού κουνουπιδιού και κόψτε τα σε

ντρο ενός (χρωματιστού, στρογγυλού) πιάτου,

λεπτές φέτες. Με ένα μαντολίνο, κόψτε το

προσθέστε ένα μισό ψημένο αβοκάντο γεμάτο

παντζάρι σε λωρίδες και παγώστε τες μέσα

με τη σπιτική γκουακαμόλε και μετά προσθέ-

σε ένα μπολ με παγωμένο νερό (μεταξύ 2 και

στε από πάνω ένα κομμάτι χταπόδι. Για φινί-

10° C) μαζί με τα μυρωδικά για να διατηρή-

ρισμα, προσθέστε τις λωρίδες παντζαριού, τα

σουν τα χρώματα και την υφή τους.

κομμένα ροδάκινα, το κάρδαμο και το κομμένο
χρωματιστό κουνουπίδι, και ολοκληρώστε το

2. Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για μαγεί-

πιάτο με μια δόση ελαιόλαδο ανάλογα με τις

ρεμα σε άμεση θερμότητα στους 240 °C και

προτιμήσεις σας.

προθερμάνετε την μεταλλική πλάκα.
3. Όταν η πλάκα κάψει, ψήστε τα έξι μισά αβοκάντο για περίπου 2 λεπτά από κάθε πλευρά.
Κρατήστε τέσσερα μισά για σερβίρισμα στα
πιάτα και λιώστε με ένα πιρούνι τα υπόλοιπα
δύο μισά, μακριά από τη θερμότητα, φτιάχνοντας γκουακαμόλε. Ρίξτε ένα κουταλάκι του
γλυκού (5 ml) ελαιόλαδο, μια πρέζα αλάτι και

1. Πλύντε, καθαρίστε και ετοιμάστε τα υλικά:

πιπέρι και αφήστε το χοντρολιωμένο.

Κόψτε τα αβοκάντο στη μέση, αφαιρέστε το

Ο Denny Imbroisi μπροστά από το εστιατόριό
του IDA στο 15ο διαμέρισμα του Παρισιού.

κουκούτσι και αφήστε τα στην άκρη για ψή-

4. Ρίξτε μια ιδέα ελαιόλαδο στην πλάκα, βάλ-

σιμο στο ταψί. Κόψτε τα ροδάκινα στα τέσσε-

τε το χταπόδι και τις ντομάτες πάνω του και

ρα και αφήστε τα να μαριναριστούν σε λευκό

ψήστε τα για περίπου 5 λεπτά, φροντίζοντας

βαλσάμικο ξύδι για περίπου 15 με 20 λεπτά.

να τα μαγειρέψετε καλά από όλες τις πλευ-

Κόψτε τη ντομάτα σε χοντρές στρογγυλές

ρές.
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ΥΨΗΛΉ 230–290° C
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ΦΈΡΤΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΉ ΓΕΎΣΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΆΝΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΈΛΕΙΕΣ
ΠΊΤΣΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΆ.

Μπορούμε εύκολα να φέρουμε τη ιταλική γεύ-

λεια, χρυσαφένια πίτσα που είναι ελαφριά και

ση στο σπίτι μας. Ψήνοντας τη σωστή πίτσα, με

τραγανή χωρίς να καεί. (Η πέτρα είναι επίσης

τη λεπτή, τραγανή ζύμη, το λιωμένο τυρί και

ιδανική για το ψήσιμο ψωμιού, cookies ακόμα

τις απίθανες ντομάτες, θα κάνετε τη βεράντα

και τσιπς πατάτας.)

σας να θυμίζει τα ονειρεμένα δρομάκια της
Νάπολης. Στην πραγματικότητα, η λέξη ‘πίτσα’

Οι συμβουλές του κορυφαίου grillmaster μας

προέρχεται από τον 10ο αιώνα, αλλά η σύγχρο-

για να πετύχετε την καλύτερη πίτσα Ναπολι-

νη πίτσα με τη μορφή της επίπεδης πίτας με

τάνα; Ο ιδανικός χρόνος μαγειρέματος της πί-

τυρί από πάνω άρχισε να πωλείται στη Νάπολη

τσας είναι 90 δευτερόλεπτα στους 450° C, γι’

το 18ο αιώνα. Σήμερα όμως αποτελεί μία από

αυτό όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία, τόσο
καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα, μειώνοντας

τις σημαντικές γαστρονομικές εξαγωγές της
χώρας, κερδίζοντας ακόμα και τους δημιουρ-

το τυρί πιο κρεμώδες ενώ το ασιάγκο θα προσ-

το χρόνο μαγειρέματος. Αν χρησιμοποιείτε

γούς της υψηλής μαγειρικής.

δώσει ένταση. Η γραβιέρα, το προβολόνε και η

μπρικέτες, οι χρόνοι μαγειρέματος θα είναι με-

παρμεζάνα αποτελούν επίσης δημοφιλείς επι-

γαλύτεροι: περίπου 8 λεπτά για πίτσα, αλλά θα

Η πίτσα χρειάζεται λίγα μόνο υλικά και γι’ αυτό

λογές. Είστε μαξιμαλιστές; Προσθέστε στην

καίνε για έως δύο ώρες. Από την άλλη πλευ-

η ποιότητα του κάθε υλικού είναι εξαιρετικά

πίτσα λίγο κρέας (σαλάμι, προσούτο, λουκάνι-

ρά, αν χρησιμοποιείτε κάρβουνα, θα μειώσετε

σημαντική. Η κλασική πίτσα Ναπολιτάνα περι-

κο) και λαχανικά (κρεμμύδια, αγκινάρες, λαχα-

το χρόνο στα 4–5 λεπτά για πίτσα, επειδή η

λαμβάνει μοτσαρέλα, ντομάτες, βασιλικό συν

νίδα kale).

θερμοκρασία του μπάρμπεκιου θα είναι υψη-

ελαιόλαδο και μυρωδικά, αλλά είστε ελεύ-

λότερη, αλλά θα πρέπει να προσθέτετε μισό

θεροι να πειραματιστείτε. Στο κάτω-κάτω,

Για μια αυθεντική ιταλική τραγανή ζύμη, η

καλάθι αναμμένα κάρβουνα κάθε 20 λεπτά. Αν

εσείς θα τη φάτε. Πολλοί σεφ χρησιμοποιούν

Πέτρα για Πίτσα Weber Gourmet BBQ System

έχετε μια συσκευή αερίου, απλώς ανοίξτε τον

διάφορα μείγματα τυριών για πιο λεπτές και

είναι ο σύμμαχος του grillmaster. Η πέτρα

καυστήρα απέναντι από την πέτρα στη μέγιστη

ποικίλες γεύσεις και υφές. Η ρικότα θα κάνει

απορροφά την υγρασία, δημιουργώντας μια τέ-

ρύθμιση. Buon appetito!

ΠΊΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΆΝΑ
ΜΕΡΊΔΕΣ: 4 πίτσες
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 30 λεπτά,
συν 6–8 ώρες για το φούσκωμα
ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ: 4–8 λεπτά
ΕΙΔΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Σπάτουλα
Πίτσας, Πέτρα Πίτσας

Γεμάτο δοχείο

Υψηλή θερμότητα

Υψηλή θερμότητα

για 20 λεπτά, μέχρι να γίνει μια ενιαία μπάλα.

ένα τέταρτο από τη σάλτσα ντομάτας πάνω στο

Για τη βέλτιστη υφή του ζυμαριού, βεβαιωθεί-

κέντρο κάθε βάσης πίτσας, και μετά με ελικο-

τε ότι ελέγχετε την ποσότητα του νερού. Το

ειδείς κινήσεις, καλύψτε την επιφάνεια της

μείγμα πρέπει να είναι κολλώδες, μαλακό και

βάσης με τη σάλτσα (αφήνοντας ακάλυπτο περί-

ελαστικό στην αφή.

που 1 εκ. της εξωτερικής περιφέρειας της βάσης). Απλώστε τη μοτσαρέλα ομοιόμορφα πάνω

3. Βγάλτε το ζυμάρι από το μίξερ, και αφή-

σε όλες τις πίτσες και προσθέστε λίγα φύλλα

στε το να ξεκουραστεί σε μια επιφάνεια για 2

βασιλικού και λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

360 ml νερό

ώρες, σε θερμοκρασία δωματίου (28° C). Μετά

18–20 γρ. αλάτι

κόψτε το μείγμα σε μικρά μπαλάκια ή ‘panetti’,

7. Ρίξτε λίγο αλεύρι στη Σπάτουλα Πίτσας για

2 γρ. μαγιά

με το καθένα να ζυγίζει μεταξύ 170 και 230 γρ.

να γίνει η επιφάνειά της πιο ολισθηρή. Χρησι-

620–650 γρ. αλεύρι

μοποιώντας τη Σπάτουλα Πίτσας, γλιστρήστε

250–320 γρ. σάλτσα ντομάτας

4. Βάλτε τα panetti σε ένα κουτί ή δίσκο για το

την πίτσα πάνω στην πέτρα πίτσας και αμέσως

4 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

δεύτερο στάδιο του φουσκώματος, μεταξύ 4

κλείστε το καπάκι του μπάρμπεκιου. Μαγει-

320–400 γρ. μοτσαρέλα ή fior dilatte

και 6 ώρες.

ρέψτε την πίτσα σε έμμεση θερμότητα.

1 κ.σ. ρίγανη
20 φύλλα φρέσκου βασιλικού

5. Όταν είστε έτοιμοι για το μαγείρεμα, βάλτε

Αλάτι, όσο χρειάζεται

την πέτρα πίτσας στο μπάρμπεκιου, και αφή-

Η ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ WEBER:

στε την να ζεσταθεί σε υψηλή θερμοκρασία σε
1. Δουλέψτε σε θερμοκρασία δωματίου (20–

έμμεση θερμότητα για 30–40 λεπτά. Ετοιμά-

25° C). Ρίξτε το νερό στο μίξερ, διαλύστε το

στε ένα καλάθι γεμάτο μπρικέτες ή κάρβουνα.

Η ανοξείδωτη ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΙΤΣΑΣ κάνει
τη μετακίνηση της
πίτσας παιχνιδάκι

αλάτι, προσθέστε το 10 % της συνολικής πο-

Οι Ιταλοί το κάνουν καλύτερα:
αποκτήστε την κλασική ιταλική γεύση.
40

σότητας του αλευριού και μετά προσθέστε

6. Ρίξτε στη σάλτσα ντομάτας ρίγανη και αλά-

τη μαγιά. Ανοίξτε το μίξερ και μετά σταδιακά

τι. Κόψτε τη μοτσαρέλα. Ανοίξτε τα panetti σε

προσθέστε το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι να επι-

δίσκους ζυμαριού – το πάχος στο κέντρο δεν

τευχθεί η επιθυμητή υφή στο ζυμάρι.

πρέπει να ξεπερνά τα 4 χλστ. Προσθέστε ένα
καλάθι μπρικέτες ή κάρβουνα στο μπάρμπεκιου

2. Ανακατέψτε το ζυμάρι σε χαμηλή ταχύτητα

Χρησιμοποιείτε την ΠΕΤΡΑ
ΠΙΤΣΑΣ για τέλεια
αποτελέσματα
κάθε φορά.

και κλείστε το καπάκι. Με ένα κουτάλι βάλτε
41

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ WEBER ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ EMEA
TOM FULLER ΓΝΩΡΊΖΕΙ ΚΑΛΆ ΤΑ ΜΠΆΡΜΠΕΚΙΟΥ. ΤΟΝ ΡΩΤΉΣΑΜΕ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΈΑΣ, ΠΟΛΎΠΛΕΥΡΗΣ MASTER-TOUCH PREMIUM.
Ένα κλασικό κομμάτι αντέχει στο χρόνο και πα-

την εξέλιξη του Master-Touch. Το 2013, ανα-

ρές, έτσι ώστε όταν χρειαστεί να προσθέσετε

ρότι η ψησταριά Kettle ήταν η αγαπημένη πολ-

βαθμίστηκε με την καινοτόμα Σχάρα Μαγειρέ-

καύσιμα, απλώς ανεβάζετε και κατεβάζετε τη

λών πελατών για 65 χρόνια, τα λαμπρά μυαλά

ματος Gourmet BBQ System, και τώρα το νέο

σχάρα, χωρίς να αφαιρείτε ολόκληρη τη σχάρα

της ομάδας ανάπτυξης προϊόντων στη Weber

Master-Touch Premium περιλαμβάνει μια πλη-

μαγειρέματος. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι

βρήκαν τρόπους να επαναπροσδιορίσουν αυτό

θώρα χαρακτηριστικών που ανεβάζουν την

το αφαιρούμενο κεντρικό τμήμα της Σχάρας

το κλασικό μπάρμπεκιου. Το νέο μπάρμπεκιου

εμπειρία του γκριλ στο επόμενο επίπεδο. Ένα

Μαγειρέματος GBS που μπορεί να αντικατα-

Master-Touch Premium χαρακτηρίζεται ως

χαρακτηριστικό που θεωρώ ότι είναι πραγ-

σταθεί από οποιοδήποτε από τα ένθετα που δι-

τρία-σε-ένα και διαθέτει πολλά νέα έξυπνα

ματικά εντυπωσιακό είναι ο ανοξείδωτος με-

αθέτουμε στη συλλογή μας, όπως τη σχάρα για

χαρακτηριστικά, κάνοντας πιο εύκολη την εί-

ντεσές με ελατήριο στο καπάκι που είναι εξαι-

searing από χυτοσίδηρο, το στήριγμα κοτόπου-

σοδό σας στον κόσμο καπνίσματος της Weber

ρετικά εύχρηστος όταν κρατάτε μια πιατέλα

λου, τη γάστρα – πολυάριθμες δυνατότητες με

με απίθανα αποτελέσματα. Ζητήσαμε από τον

φαγητού και με τα δύο χέρια. Μπορεί επίσης

μία μόνο ψησταριά!

Tom Fuller, Διευθυντή Διαχείρισης Προϊόντων

να αφαιρεθεί για να χρησιμοποιήσετε διαφο-

στη Weber και λάτρη του καπνίσματος, να μας

ρετικά αξεσουάρ μαγειρέματος, όπως π.χ. ένα

πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτού του

δακτύλιο σούβλας.

Γιατί ονομάζεται μπάρμπεκιου 3-σε-1;
TF: Το 3-σε-1 αναφέρεται στο ψήσιμο, το ρό-

κλασικού μπάρμπεκιου.
Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για τη

δισμα και το κάπνισμα που παρέχει το μπάρ-

Ποιος ήταν ο ρόλος σας στην ανάπτυξη του

Σχάρα Μαγειρέματος Gourmet BBQ System

μπεκιου. Επί χρόνια τα μπάρμπεκιου kettle

Master-Touch Premium;

(GBS);

έψηναν και ρόδιζαν πολύ καλά. Αλλά για να το

Tom Fuller: Είμαι στην Weber κοντά οκτώ χρό-

TF: Το Master-Touch Premium διαθέτει μια

με κι άλλα εξαρτήματα. Ένα από αυτά είναι ο

νια, και σε αυτό το διάστημα παρακολούθησα

ανοξείδωτη σχάρα GBS με αρθρωτές πλευ-

Δακτύλιος Κάρβουνων, που συγκρατεί μαζί τα

κάνουμε κατάλληλο για κάπνισμα, προσθέσαΟ Tom Fuller βοήθησε στην ανάπτυξη
της νέας MASTER-TOUCH PREMIUM
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Το κέντρο της ανοξείδωτης σχάρας
μαγειρέματος μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε ένθετο

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ MASTERTOUCH PREMIUM ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΑ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ

καύσιμα ώστε να καίγονται πολύ αποτελεσματικά και πολύ αργά με την πάροδο του χρόνου. Ένα
άλλο είναι η ανοξείδωτη Πλάκα Διάχυσης, που
τοποθετείται πάνω από το Δακτύλιο Κάρβουνων
και μετριάζει τη θερμότητα που εισχωρεί στο φαγητό. Αυτή η τεχνική είναι ιδανική για σιγοψημένα

1. ΑΡΘΡΩΤΌ ΚΑΠΆΚΙ
Με ελατήριο, πολύ εύκολο στο άνοιγμα. Μπορεί να
αφαιρεθεί όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια
σούβλα.

παϊδάκια, ώμο χοιρινό, ακόμη και για κοτόπουλο,
όπου όλα πρέπει να μαγειρευτούν σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και για πολλή ώρα. Τέλος, συμπεριλάβαμε βελτιστοποιημένο εξαερισμό στο σώμα,
και με τη νέα ρύθμιση στο δακτύλιο στάχτης, μπορείτε να τον ρυθμίσετε κατάλληλα για κάπνισμα,
έτσι ώστε να εισέρχεται πολύ μικρή ποσότητα
αέρα μέσα στο σώμα του μπάρμπεκιου. Για εμένα,
που μου αρέσει το κάπνισμα μεγάλων κομματιών
κρέατος, είναι κάτι πραγματικά επαναστατικό για

2. ΔΑΚΤΎΛΙΟΣ ΚΆΡΒΟΥΝΩΝ + ΣΎΣΤΗΜΑ
ΔΙΆΧΥΣΗΣ
Σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε εύκολα τα καύσιμα
για διαφορετικές μεθόδους μαγειρέματος ενώ σας
δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχετε τη θερμότητα
όταν ψήνετε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

τον κόσμο της Weber και, ελπίζω για τον κλάδο
του μπάρμπεκιου γενικότερα.
Ποια άλλα χαρακτηριστικά καθιστούν αυτό το
μπάρμπεκιου πραγματικά εντυπωσιακό;
TF: Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το στήριγ-

Παρακολουθήστε το κρέας
με το iGrill-ready στήριγμα

μα για iGrill, που σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε από μακριά τη θερμοκρασία του
μπάρμπεκιου και του φαγητού που μαγειρεύετε.

3. ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΌΣ ΣΏΜΑΤΟΣ
Με προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις ανάλογα με
τη μέθοδο μαγειρέματος που χρησιμοποιείτε,
συμπεριλαμβανομένης μιας ρύθμισης για αργό
μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία.

Τοποθετώντας απλώς τους αισθητήρες στη σχάρα μαγειρέματος ή μέσα σε οποιοδήποτε φαγητό,
οι αισθητήρες επικοινωνούν απευθείας με το
smartphone σας, διασφαλίζοντας ότι ποτέ πια
δεν θα παραψήσετε ούτε θα αφήσετε άψητο το
φαγητό σας. Γνωρίζοντας τη σημασία του iGrill
στην επιτυχία της Weber από εδώ και στο εξής,
παρέχουμε ένα ανοξείδωτο στήριγμα που αγκιστρώνεται στο πλάι της λαβής του σώματος,
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Η αξιοπιστία ενός κλασικού κομματιού με τα καινοτόμα χαρακτηριστικά ενός νέου σχεδιασμού

όπου μπορείτε να τοποθετήσετε είτε ένα iGrill 2
είτε ένα mini iGrill, και έχετε επίσης τη δυνατό-

4. IGRILL READY ΣΤΉΡΙΓΜΑ
Τοποθετήστε το iGrill 2 ή mini πάνω στο στήριγμα,
και το iGrill θα σας ειδοποιήσει όταν το φαγητό σας
φτάσει την τελειότητα.

τητα να φυλάξετε έως τέσσερις διαφορετικούς
αισθητήρες πάνω στο ίδιο στήριγμα. Το iGrill είναι
ο σύνδεσμος του μπάρμπεκιου kettle με την τεχνολογία, και αποτελεί το μέλλον του ψησίματος
με τη Weber.
Τέλος, ποιος είναι ο τρόπος ψησίματος που προτιμάτε – και ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό
για ψήσιμο;

5. ΣΧΆΡΑ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ GBS ΑΠΌ
ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΑΤΣΆΛΙ
Το αφαιρούμενο κεντρικό τμήμα μπορεί να
αντικατασταθεί από ένα από τα πολλά αξεσουάρ
του συστήματος Weber Gourmet BBQ System (GBS).

TF: Ω, είναι σαν να με ρωτάτε πιο είναι το αγαπημένο μου παιδί, και έχω τέσσερα! Θα έλεγα ότι
γενικά αυτό που με ικανοποιεί περισσότερο είναι
μάλλον το κάπνισμα. Έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές το νέο Master-Touch Premium και είμαι
πολύ ικανοποιημένος από την ευκολία στη ρύθμισή του και τη δυνατότητα διατήρησης της θερμοκρασίας για αρκετές ώρες. Αποδίδει με τον τρόπο
που θέλουμε.
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Η ΕΥΚΟΛΊΑ ΣΤΑ ΚΑΛΎΤΕΡΆ ΤΗΣ

ΨΗΛΟ ΚΑΠΑΚΙ
Απολαύστε τη δυνατότητα ψησίματος
ολόκληρων κοτόπουλων και μεγάλων
ψητών φαγητών κάτω από το ψηλό καπάκι!

ΣΧΑΡΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΕΜΑΓΙΕ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
Οι σχάρες συγκρατούν ομοιόμορφα
και αποτελεσματικά τη θερμότητα
ώστε να δημιουργηθούν οι γνωστές
γραμμές ψησίματος στη σχάρα.

Η WEBER PULSE ΠΕΡΙΚΛΕΊΕΙ ΈΝΑ ΓΕΜΆΤΟ ΓΕΎΣΕΙΣ ΜΠΆΡΜΠΕΚΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΉ ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΌΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΨΗΣΤΑΡΙΆ
Με την αρχή κάθε καλοκαιριού, οι κάτοικοι των πό-

υψηλή θερμότητα και να σιγομαγειρέψετε ένα συνο-

λεων συνήθως δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύ-

δευτικό την ίδια στιγμή. Και μην ανησυχείτε μήπως

σουν τη χαρά ενός μπάρμπεκιου. Η νέα Weber Pulse,

το μπάρμπεκιου κρυώσει πολύ γρήγορα όταν σηκώ-

ωστόσο, ανεβάζει την κλασική αυτή απασχόληση σε

νετε το καπάκι για να γυρίσετε το φαγητό: η σχάρα

νέα ύψη με την πρωτοποριακή τεχνολογία εξοικο-

με την εμαγιέ πορσελάνινη επίστρωση συγκρατεί

νόμησης χώρου που διαθέτει. Μερικοί άνθρωποι

τη θερμότητά της, χαρίζοντας εκείνα τα χαρακτη-

λαχταρούν την καπνιστή γεύση του κρέατος που

ριστικά σημάδια του γκριλ ως την τελική πινελιά

σιγοψήνεται στα κάρβουνα, ενώ άλλοι τρελαίνονται

σε ένα φρέσκο πιάτο BBQ. Το καπάκι της Pulse δι-

για τις χαρακτηριστικές γραμμές πάνω στη μπριζό-

αθέτει εντυπωσιακό σχεδιασμό, και όχι μόνο: έχει

λα τους καθώς ψήνουν σε σχάρες από χυτοσίδηρο

κατασκευαστεί προσεκτικά ώστε να διασφαλίζει

– η Weber Pulse παρέχει και τα δύο σε χρόνο ρεκόρ.

τη βέλτιστη απόσταση μεταξύ του φαγητού και του
πάνω μέρους του καπακιού για να δημιουργεί εκεί-

Εξοπλισμένη με ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία που

νη την αυθεντική γεύση που όλοι επιθυμούμε. Και

καθαρίζονται εύκολα, η Weber Pulse παρακάμπτει

όλα αυτά διατίθενται σε μέγεθος που χωράει άνετα

τους περιορισμούς που υπάρχουν στη δυνατότητα

σε μια βεράντα.

χρήσης των μπάρμπεκιου αερίου και κάρβουνου και
που συχνά περιλαμβάνουν τα μπαλκόνια μέσα στην

Επιπλέον, η Weber Pulse ανάβει εύκολα και είναι

πόλη. Τώρα δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν έχετε

έτοιμη μέσα σε λίγα λεπτά. Ένα σταθερό, συνεχές

ή όχι καύσιμα: η Pulse χρειάζεται μόνο μια πρίζα για

ρεύμα διατρέχει την περιέλιξη για ομοιόμορφη

να ψήσετε όποτε θέλετε.

κατανομή της ισχυρής θερμότητας χωρίς τις έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις που έχουν άλλα

Η πλούσια γεύση ενός γεύματος φτιαγμένου στο

ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία. Με τον αφαιρού-

μπάρμπεκιου αναπτύσσεται αργά καθώς ο χώρος

μενο ψηφιακό πίνακα θερμικού ελέγχου για ακρι-

ανάμεσα στο θερμαντικό στοιχείο, το φαγητό και το

βές ενδείξεις θερμοκρασίας γνωρίζετε ανά πάσα

καπάκι γεμίζει με καπνό. Ενώ άλλα ηλεκτρικά μπάρ-

στιγμή την κατάσταση του φαγητού σας κι έτσι δεν

μπεκιου ψήνουν το φαγητό απευθείας πάνω στο

χρειάζεται πια να μαντεύετε. Επίσης το θερμόμε-

στοιχείο, η Weber Pulse έχει εφοδιαστεί με σχάρες

τρο iGrill μετράει την εσωτερική θερμοκρασία του

μαγειρέματος από χυτοσίδηρο με άφθονο χώρο που

φαγητού σας και μπορεί να αποστείλει ειδοποιή-

επιτρέπει τη δημιουργία αυτού του πολυποίκιλου,

σεις απευθείας στο τηλέφωνό σας όταν το φαγητό

καπνιστού αρώματος. Οι σχάρες χωρίζονται επί-

είναι έτοιμο, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αφο-

σης σε δύο διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας κι

σιωθείτε στα σημαντικά πράγματα, δηλαδή στη δι-

έτσι μπορείτε να ψήσετε έντονα μια μπριζόλα στην

ασκέδασή σας.
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ iGRILL
Το ενσωματωμένο χαρακτηριστικό iGrill παρακολουθεί τη
θερμοκρασία του φαγητού από την αρχή μέχρι το τέλος.

ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΔΥΟ ΖΩΝΕΣ
Ταυτόχρονο ψήσιμο διαφορετικών
φαγητών σε δύο ζώνες θερμοκρασίας.
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ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΕΎΡΕΣΗΣ BBQ

5

... σας αρέσει να
ψήνετε παντού;

ΑΝΑΡΩΤΙΈΣΤΕ ΠΟΙΟ ΜΠΆΡΜΠΕΚΙΟΥ
WEBER ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΕΣΆΣ; Ο ΕΎΧΡΗΣΤΟΣ ΠΊΝΑΚΆΣ ΜΑΣ
ΈΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΆΝΤΗΣΗ

25
... ψήνετε για πολλά
άτομα ταυτόχρονα;

0

... σας αρέσει το κρέας σας
ωμό; Σε μια σπηλιά;
(Συγγνώμη, αλλά δεν
χρειάζεστε ένα
BBQ.)

... σε μια μικρή
βεράντα;

10
25

... σας ενδιαφέρει το
καθημερινό, εύκολο
ψήσιμο;

... στον κήπο σας;

20

σας χαρακτηρίζει καλύτερα. Όταν φτάσετε στην τέταρτη στήλη, μπορείτε να διαλέξετε όσες
επιλογές ισχύουν. Στη συνέχεια, προσθέστε όλους αυτούς τους αριθμούς.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
... σας αρέσουν τα
λουκάνικα;

Τέλος, επιλέξτε A, B ή C για να καθορίσετε το τελικό σας αποτέλεσμα! Όποιον τύπο καυσίμου κι
αν προτιμάτε, η Weber έχει το σωστό μπάρμπεκιου για εσάς.

2

... θέλετε να ψήνετε και
τα λαχανικά σας στο
BBQ;

A
... σας ενδιαφέρουν τα
κάρβουνα; Έχει
στυλ!

4

... σας αρέσουν οι
προχωρημένοι
πειραματισμοί στο
ψήσιμο;

... ή μήπως ψήνετε σε
μια ταράτσα;
48

1

3
30

15

Ξεκινήστε από την αριστερή στήλη, σημειώνοντας την αριθμητική τιμή της επιλογής που

... σας ενδιαφέρει να
ψήνετε μπριζόλες;

... σε ένα μπαλκόνι;

... ψήνετε για εσάς ή
για λίγα άτομα;

ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ BBQ
ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

10
5

ΜΉΠΩΣ ...

ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΕΤΕ
ΠΟΛΛΑΠΛΈΣ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ
ΣΕ ΑΥΤΉ ΤΗ ΣΤΉΛΗ!

B

... σας αρέσουν τα
ψάρια;

... θέλετε την ευκολία μιας
πρίζας; Τότε επιλέξτε
τα ηλεκτρικά!

5

... είστε έτοιμοι για νέες
περιπέτειες, όπως
επιδόρπια στο BBQ;

6

... σας αρέσει να ψήνετε
κοτόπουλα;

C
... αναζητάτε την ταχύτητα
της άμεσης φωτιάς;
Τότε η λύση είναι
το αέριο!

ΤΈΛΟΣ!

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΣΑΣ:
Βρείτε το αποτέλεσμά
σας στην επόμενη σελίδα
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ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΕΎΡΕΣΗΣ BBQ

ς
α
Σ
α
ί
γ
ο
λ
ο
μ
θ
Η Βα
20

A
ΚΆΡΒΟΥΝΑ

5
25

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ:
30
10

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!
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ORIGINAL KETTLE E-5710
Μείνετε πιστοί στην μοντέρνα έκδοση του kettle
BBQ απ’ όπου ξεκίνησαν όλα – το Original
Kettle. Εφευρέθηκε από τον ιδρυτή της
Weber και αγαπήθηκε από όλο τον
κόσμο. Είναι η επιτομή του ψησίματος στα κάρβουνα.

MASTER-TOUCH GBS E-5750
Το κλασικό ψήσιμο στα κάρβουνα συναντά τα
πρωτοποριακά χαρακτηριστικά του MasterTouch. Αρκετός χώρος για να ψήνετε
πολλές μπριζόλες για όλους και απεριόριστες δυνατότητες με το σύστημα
Gourmet Barbecue System.

Q 1400
Ανοίξτε την μπαλκονόπορτά σας, βάλτε το BBQ
στην πρίζα και απολαύστε την ατμόσφαιρα χωρίς να βγείτε από το σπίτι. Το
μπάρμπεκιου στην πόλη δεν είναι
πλέον άπιαστο όνειρο.

Q 2400
Κάντε ένα πάρτι που φωτίζεται από τα φώτα
της πόλης και περιβάλλεται από ουρανοξύστες και τους αγαπημένους σας.
Ψήστε στο μπαλκόνι σας.

PULSE 1000
Το Pulse είναι το πρώτο του είδους του που
συνδυάζει έξυπνη τεχνολογία με κορυφαία
ψηφιακή απόδοση, φέρνοντας επανάσταση στο παραδοσιακό BBQ στην
άνεση του μπαλκονιού σας.

GO ANYWHERE GAS
Απλώς βάλτε το Go-Anywhere gas BBQ στο
πορτ-μπαγκάζ και ξεκινήστε. Με ανάφλεξη
με ένα κουμπί, είναι αρκετά μεγάλο
για να ταΐσει αρκετά άτομα στην
κατασκήνωση.

Q 2200
Αρκετά μικρό για να χωράει σχεδόν σε κάθε
βεράντα, με τη δύναμη να ετοιμάσει ένα πλήρες
γεύμα. Με εύχρηστα πλευρικά τραπεζάκια
για την τοποθέτηση των μπαχαρικών και
ελαφρύ για εύκολη μετακίνηση, το Q
θα γίνει ο νέος αγαπημένος σας
βοηθός.

SPIRIT II E-210 GBS
Αυτό το BBQ με δύο καυστήρες σας δίνει άφθονο
χώρο για να ταΐσετε όλη την οικογένεια. Με
το πανίσχυρο και υψηλής απόδοσης σύστημα ψησίματος GS4 καθώς και με τη
δυνατότητα iGrill, είστε έτοιμοι
για BBQ επιτυχίες.

SMOKEY JOE PREMIUM
Αρκετά μικρό για να σας συνοδεύει στις περιπέτειές σας, με κατάλληλη επιφάνεια μαγειρέματος για τα αγαπημένα σας γεύματα. Η εύχρηστη λαβή μεταφοράς που ασφαλίζει
το καπάκι κάνει τη μετακίνηση
εύκολη και πρακτική.

Ρίξτε μια ματιά παρακάτω για να βρείτε το ιδανικό για εσάς
μπάρμπεκιου σύμφωνα με τη βαθμολογία σας, με επιλογές
για κάθε τύπο καυσίμου.
Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο συνεργάτη Weber ή
επισκεφτείτε το weber.com για περισσότερες λεπτομέρειες.
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MASTER-TOUCH PREMIUM SE E-5770
Μια σχεδιαστική ανανέωση του κλασικού, αυτό
το μοντέλο διατίθεται με όλες τις καινοτομίες
που χρειάζεστε για να γίνετε ο απόλυτος
grillmaster. Με στήριγμα για iGrill, αποτελεί το 3-σε-1 εργαλείο σας για κάπνισμα, ψήσιμο και ρόδισμα.

B
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

C
ΑΕΡΙΟ

100

SUMMIT CHARCOAL
Ο κήπος σας θα μεταμορφωθεί πλήρως: Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός και το απεριόριστο
δυναμικό του, κάνει το Summit μοναδικό.
Και η ανάφλεξη αερίου κάνει το άναμμα
των κάρβουνων πανεύκολο με το
πάτημα ενός κουμπιού.

PULSE 2000 ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΆΚΙ
Για τους επαγγελματίες του μπαλκονιού, οι περιοχές δύο ζωνών ψησίματος είναι απαραίτητες
για σταθερή θερμότητα. Επιπλέον, το ενσωματωμένο θερμόμετρο iGrill παρακολουθεί
τη θερμοκρασία της ψησταριάς για
διασκέδαση με άνεση στην πόλη.

GENESIS II S-310 GBS
Ιδανικό για οικογενειακά γεύματα ή για πολλούς
φίλους, αυτό το BBQ αερίου με τρεις καυστήρες
σας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε
πλήρως τις σχάρες Gourmet Barbecue
System για ατελείωτες επιλογές μενού, που συμπεριλαμβάνουν επιδόρπια και μία σούβλα.

GENESIS II EP-435 GBS
Το BBQ των γαστρονομικών αριστουργημάτων.
Τέσσερις καυστήρες και άπλετος χώρος μαγειρέματος σας επιτρέπουν να ετοιμάσετε ένα
παραδοσιακό κύριο γεύμα στο μέσον, ενώ τα
λαχανικά ετοιμάζονται στο πλάι και τα
ζυμαρικά ή οι σάλτσες ετοιμάζονται
στον πλευρικό καυστήρα.

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ αποτελούν απλώς συστάσεις από τη Weber και η διαθεσιμότητα των προϊόντων
μπορεί να ποικίλλει ανά χώρα και διαθεσιμότητα συνεργάτη
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