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Gratulujeme 
vám ku kúpe vášho nového kontaktného grilu GR 8050.
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VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť, a preto už od 
začiatočného konceptu až po samotnú výrobu myslíme predovšetkým 
na vašu bezpečnosť. Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri použití 
elektrických zariadení boli opatrní a dodržiavali nasledujúce pokyny.

VAROVANIE!
PO UVEDENÍ PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY DOCHÁDZA 
K ZAHRIEVANIU HORNÉHO KRYTU. NEDOTÝKAJTE 
SA ZAHRIATEHO POVRCHU. NA ZDVIHNUTIE 
HORNEJ DOSKY POUŽÍVAJTE VÝHRADNE DRŽADLO! 
PO VYPNUTÍ PRÍSTROJA ZOSTANE HORNÝ KRYT EŠTE 
URČITÝ ČAS ZAHRIATY. PRED AKOUKOĽVEK ĎALŠOU 
MANIPULÁCIOU NECHAJTE PRÍSTROJ VYCHLADNÚŤ. 
POKIAĽ BY SA DOSTALA VAŠA POKOŽKA DO KONTAKTU 
SO ZAHRIATYM POVRCHOM, HROZÍ POPÁLENIE!

•  Pred uvedením do prevádzky 
si prečítajte všetky pokyny 
a uložte si ich na prípadné 
ďalšie použitie.

•  Pred prvým použitím odstráňte 
z grilu všetky obaly, reklamné 
štítky/etikety.

•  Kontaktný gril nestavajte na 
okraj pracovnej dosky alebo 
stola. Uistite sa, že je povrch, 
na ktorý gril umiestnite, rovný, 
čistý a suchý.

•  Nestavajte kontaktný gril na 
horúci plynový alebo elektrický 
sporák ani do jeho blízkosti, 
prípadne do miest, kde by sa 
dotýkal horúcej rúry.

•  Pri použití kontaktného grilu 
musí byť zaistený dostatočný 
priestor na cirkuláciu vzduchu 
po všetkých jeho stranách.

•  Kontaktný gril nepoužívajte 
v blízkosti stien, políc, záclon 
a iných zápalných materiálov, 
alebo pod nimi.

•  Kontaktný gril nie je určený 
na ovládanie externým 
časovačom alebo 
samostatným diaľkovým 
ovládačom.
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•  Kontaktný gril nepoužívajte 
na povrchu, ktorý by sa mohol 
teplom poškodiť. V prípade, že 
ho budete používať na takom 
povrchu, umiestnite pod neho 
teplovzdornú podložku.

•  Pred použitím sa uistite, že je 
kontaktný gril správne zložený.

•  Pri nastavovaní výšky hornej 
dosky kontaktného grilu buďte 
opatrní.

•  Počas prevádzky nenechávajte 
kontaktný gril bez dozoru. 

•  Neklaďte nič na horný kryt 
kontaktného grilu, ak je 
zavretý, ak je v prevádzke, ak je 
uložený.

•  Ak nebudete kontaktný gril 
používať alebo ak sa ho chystáte 
vyčistiť, presunúť, uložiť na jeho 
miesto, vždy ho najskôr vypnite, 
odpojte od zdroja energie 
a nechajte vychladnúť. 

•  Vonkajší povrch a grilovacie 
dosky udržujte čisté. Dodržujte 
presne pokyny pre starostlivosť 
a čistenie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE VŠETKÝCH 
ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
•  Pred použitím úplne odviňte 

napájací kábel.
•  Neponárajte napájací kábel, 

zástrčku ani prístroj do vody 
alebo inej tekutiny.

•  Nenechávajte napájací kábel 
visieť cez okraj stola alebo 
pracovnej dosky, dotýkať 
sa horúceho povrchu ani sa 
zamotať.

•  Pravidelne kontrolujte napájací 
kábel, zástrčku a celý prístroj, 
či nie sú poškodené. Ak by 
došlo k poškodeniu, okamžite 
prestaňte prístroj používať 
a odovzdajte ho do najbližšieho 

autorizovaného servisu na 
preskúmanie, opravu alebo 
výmenu poškodených častí, 
aby sa zabránilo vzniku 
nebezpečnej situácie.

•  Akúkoľvek inú údržbu, než je 
čistenie, by mal vykonávať iba 
autorizovaný servis.

•  Prístroj je určený iba 
na domáce použitie. 
Nepoužívajte tento prístroj 
na iný účel, než na ktorý je 
určený. Nepoužívajte ho 
v pohybujúcom sa vozidle 
ani na lodi. Nepoužívajte ho 
vonku.
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•  V záujme zvýšenia bezpečnosti 
pri použití elektrických 
zariadení odporúčame 
inštaláciu prúdového 
chrániča (ochranný vypínač). 
Je vhodné nainštalovať 

do elektrického obvodu, 
ku ktorému je zariadenie 
pripojené, ochranný vypínač 
s kapacitou neprekračujúcou 
30 mA reziduálneho prúdu. 
Kontaktujte svojho elektrikára.

VAROVANIE:
IBA NA DOMÁCE POUŽITIE.
NEPONÁRAJTE DO VODY.
PRED POUŽITÍM ÚPLNE ODVIŇTE NAPÁJACÍ KÁBEL.

UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
TEPLOTA PRÍSTUPNÝCH POVRCHOV MÔŽE BYŤ 
VYŠŠIA, AK JE SPOTREBIČ V ČINNOSTI.

•  Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 
8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo 
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú 
pod dozorom alebo boli poučené o používaní 
spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so 
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu 
vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, 
ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

•  Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo 
dosahu spotrebiča a jeho prívodu.

•  Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE
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Zoznámte 
sa so svojím 

kontaktným grilom 
GR 8050
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ZOZNÁMTE SA SO SVOJÍM KONTAKTNÝM GRILOM GR 8050

A

B

C

O

P

L

K

J

I

Q

H

D  E F G

Roztvorený BBQ gril
Dostatočne veľký 
priestor na grilovanie 
na oboch doskách 
súčasne.

N    M

A.  Antikorový povrch s liatou rukoväťou

B.  Dosky z liateho hliníka s nepriľnavým 
povrchom

 Pokryté vrstvou titánu obohateného 
Quantanom™ na zaistenie odolnosti proti 
poškrabaniu; minimalizujú použitie oleja 
pri smažení.

C.  Vyberateľné dosky, možno umývať 
v umývačke riadu

 Plochá doska vhodná na prípravu vajec 
a palaciniek, rebrovaná doska vhodná na 
prípravu steakového mäsa.

D.  Ovládač výberu potraviny 
so zvukovým upozornením

 Stlačením stredovej časti tlačidla budete 
prepínať medzi nastavenou teplotou.

E.  Tlačidlo prepínania jednotiek teploty
 Prepína jednotku teploty zo stupňov 

Celzia na stupne Fahrenheita a naopak.

F.  Inteligentné nastavenie s indikátorom 
odpočinutia mäsa

 5 nastavení pre prípravu mäsa 
s predprogramovanou teplotou pre 
jednoduchú prípravu.
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G.  Ovládač teploty (160 °C – 230 °C)
 S režimami LOW (nízka teplota), PANINI 

(zapekanie sendvičov alebo panini) 
a SEAR (príprava mäsa).

H.  Integrovaná sonda s praktickým 
umiestnením a uložením sondy

 Na presnú prípravu potravín 
a jednoduché skladovanie.

I.  Ovládač nastavenia sklonu spodnej 
dosky

 Nastavíte uhol sklonu spodnej dosky pre 
ľahké odkvapkanie prebytočného tuku 
alebo necháte v rovine pri príprave vajec 
alebo palaciniek.

J.  Viacúčelový posuvný ovládač
 Slúži na nastavenie výšky hornej dosky 

pri príprave krehkých potravín; slúži 
na uzamknutie dosiek pre pohodlné 
skladovanie vo vertikálnej polohe; slúži 
na rozloženie grilu na BBQ gril.

K.  Grafi cké znázornenie rozloženia grilu 
na BBQ gril

L.  Označenie nastavenia výšky hornej 
dosky

 Nastavenie výšky hornej dosky pomáha 
znižovať hmotnosť hornej dosky pri 
príprave krehkých potravín alebo pri 
príprave zapekaných pokrmov.

M.  Držadlo na vyrovnanie hornej dosky
 Zabudované do hornej dosky, používa sa 

na vyrovnanie hornej dosky. 

N.  Tlačidlo uvoľnenia hornej dosky
 Na jednoduché a pohodlné vybratie 

hornej rebrovanej dosky. Každá doska má 
vlastné tlačidlo na uvoľnenie dosky, ľahko 
tak dosky vyčistíte alebo ich môžete 
medzi sebou podľa potreby prehodiť.

O.  Tlačidlo uvoľnenia spodnej dosky
 Na jednoduché a pohodlné vybratie 

spodnej plochej dosky. 

P.  Zabudovaná vyberateľná miska na 
odkvapkávanie šťavy a tuku

 Zachytáva nadmerný tuk pre zdravšiu 
prípravu potravín. I pri rozložení grilu 
zachytáva vďaka svojmu jedinečnému 
dizajnu šťavu a tuk z oboch dosiek.

Q.  Priestor na uloženie prívodného kábla
 Umiestnený v spodnej časti grilu.

POZNÁMKA
Gril je vybavený funkciou 
automatického vypnutia po 1 hodine 
nečinnosti.

SENZOR ELEMENT IQ™
Senzory detegujú kolísanie teplôt po 
ploche dosky a vyrovnávajú teplotu náhlym 
zvýšením toku tepla v mieste kolísania teplôt 
s cieľom rýchlo obnoviť nastavenú teplotu. 
2400 W zapustené vykurovacie telesá 
zaisťujú stálosť nastavenej teploty potrebnej 
na rýchlu prípravu a skracujú tým čas na 
predhriatie grilu.
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ZLOŽENIE VÁŠHO KONTAKTNÉHO GRILU GR 8050

PRÍPRAVA GRILU PRED POUŽITÍM
1.  Pred prvým použitím odstráňte zo 

spotrebiča všetok obalový materiál, 
reklamné štítky a nálepky.

2.  Utrite dosky a misku na šťavu pomocou 
mierne navlhčenej mäkkej utierky. Utrite 
dosucha.

3.  Uistite sa, že je miska na šťavu správne 
vložená do tela grilu.

4.  Uistite sa, že sú grilovacie dosky správne 
inštalované a bezpečne zaistené na 
svojom mieste.

5.  Postavte gril na rovný a suchý povrch. 
Uistite sa, že na oboch stranách je aspoň 
10 cm voľný priestor.

6.  Vyberte sondu z obalu a vložte koncovku 
do zásuvky na prednej strane držiaka 
na uloženie sondy, ktorý sa nachádza 
na pravej strane grilu. Ak sondu 
nepoužívate, omotajte kábel sondy okolo 
držiaka na uloženie sondy.

7.  Úplne odviňte prívodný kábel a zasuňte 
zástrčku prívodného kábla do správne 
uzemnenej sieťovej zásuvky.

8.  Zaznie zvukový signál a LCD displej sa 
rozsvieti a následne sa na LCD displeji 
zobrazí OFF.

9.  Gril je teraz pripravený a môže začať 
cyklus predhriatia.

POZNÁMKA
Gril nezačne zahrievať dosky, pokým 
nenastavíte teplotu ovládačom teploty.

VAROVANIE:
Sondu pripájajte vždy a iba vtedy, keď 
je gril vypnutý a zástrčka sieťového 
kábla je odpojená od sieťovej zásuvky. 

AKO UVOĽNIŤ DOSKU?
Každá grilovacia doska má vlastné tlačidlo 
na jej uvoľnenie. Takto môžete vybrať buď 
hornú, alebo spodnú dosku a ľahko ich 
vyčistite alebo ich môžete medzi sebou 
podľa potreby prehodiť.
•  Na uvoľnenie dosky sa používa tlačidlo 

PLATE RELEASE:
 Vždy sa uistite, že sú obe grilovacie dosky 

úplne vychladnuté. Pomocou rukoväti 
otvorte gril do 90 stupňov.

 Na uvoľnenie a vybratie hornej dosky 
použite tlačidlo vpredu na pravej strane 
hornej dosky, na uvoľnenie a vybratie 
spodnej dosky použite tlačidlo naľavo od 
ovládacieho panela. Po uvoľnení opatrne 
vyberte dosky z grilu.

•  Ak sú dosky nesprávne vložené, na 
displeji sa zobrazí varovné hlásenie Er1. 
Pomocou tlačidiel uvoľnite dosky, vyberte 
ich a potom znovu vložte na svoje miesto 
a bezpečne zaistite. Pred uvoľnením 
a vybratím dosiek sa vždy uistite, že sú obe 
grilovacie dosky úplne vychladnuté.

•  Ak gril zapínate a predhrievate prvýkrát, 
môžete zaznamenať mierny dym. 
Dochádza k odstraňovaniu ochrannej 
vrstvy z tepelného telesa. Ide o normálny 
jav, ktorý neovplyvňuje negatívne 
činnosť grilu.



Použitie vášho 
kontaktného grilu 
GR 8050
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POUŽITIE VÁŠHO KONTAKTNÉHO GRILU GR 8050

PREDHRIATIE GRILU
1.  Uistite sa, že je gril pootvorený a ovládač 

nastavenia výšky hornej dosky je 
v polohe OPEN. Tým zaistíte rýchlejšie 
a účinnejšie predhriatie.

2.  Pomocou ovládača teploty PLATE TEMP 
nastavte teplotu v 5 °C krokoch. Otočte 
ovládač teploty na SEAR (210 °C – 230 °C) 
na rýchle predhriatie, na PANINI (180 °C 
– 205 °C), na LOW (160 °C – 175 °C) alebo 
vyberte vlastné nastavenie teploty.

3.  Gril sa začne zahrievať a LCD displej sa 
podsvieti oranžovo. Vybraná teplota, 
ktorá zodpovedá teplote nastavenej na 
PLATE TEMP, sa rozbliká.

4.  Hneď ako sa gril predhreje na nastavenú 
teplotu, zaznie zvukový signál a vybraná 
teplota PLATE TEMP prestane blikať.

POZNÁMKA
Pred prípravou potravín vždy nechajte 
gril úplne a kompletne predhriať na 
nastavenú teplotu.
Vybraná teplota PLATE TEMP môže 
počas prípravy blikať na LCD displeji. 
Ide o normálny jav, lebo dochádza 
k udržovaniu nastavenej teploty.

UPOZORNENIE:
Počas predhriatia nechajte gril 
pootvorený. Nikdy nenahrievajte 
úplne zavretý, hrozí prehriatie dosiek 
a následné poškodenie.

NASTAVITEĽNÁ VÝŠKA HORNEJ DOSKY
Táto vlastnosť znižuje zaťaženie hornej dosky 
na krehkých potravinách, ako sú napr. ryby, 
a prispôsobí sa rôznej hrúbke potravín napr. 
sedliackemu chlebu. Ovládač na nastavenie 
výšky hornej dosky sa nachádza v pravej časti 
hornej dosky, pomocou zarážky nastavíte 
hornú dosku do požadovanej výšky nad 
spodnou grilovacou doskou. Na nastavenie 
výšky hornej dosky použite rukoväť 
na zdvihnutie hornej dosky a súčasne nastavte 
ovládač výšky hornej dosky na požadovanú 
výšku. Opatrne položte hornú dosku, pokým 
neucítite odpor nastavenia výšky hornej dosky.

NASTAVITEĽNÝ SKLON DOLNEJ DOSKY
Uhol sklonu dolnej dosky môžete upraviť 
pomocou ovládača nastavenia sklonu dolnej 
dosky. Ovládač nastavenia sklonu spodnej 
dosky sa nachádza vzadu dole na pravej 
strane grilu. Unikátny dizajn misky na šťavu 
umožňuje zachytávať šťavu a tuk z oboch 
dosiek súčasne.

Odporúčame nastaviť:

•  Uhol sklonu pre odkvapkávanie 
prebytočného tuku pre zdravšiu prípravu 
potravín.

•  Rovná pozícia spodnej dosky je v hodná 
na prípravu vajec, palaciniek, tureckého 
chleba, foccacia a chudého mäsa.

TLAČIDLO PREPÍNANIA JEDNOTIEK 
TEPLOTY
Gril je vybavený tlačidlom prepínania 
jednotiek teploty na ľavej strane od LCD 
displeja. Nastavená jednotka teploty z továrne 
sú stupne Celzia. Stlačením tlačidla zmeníte 
zobrazenie stupňov Celzia na LCD displeji 
na stupne Fahrenheita a naopak. Na displeji 
sa vždy zobrazí symbol zodpovedajúci 
nastavenej jednotke: °C alebo °F.
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Ak ste zmenili jednotku teploty zo stupňov 
Celzia na stupne Fahrenheita, zostane 
toto nastavenie uložené v pamäti, pokým 
opäť nestlačíte tlačidlo a nezmeníte 
jednotku teploty alebo neodpojíte zástrčku 
prívodného kábla od sieťovej zásuvky. Ak 
opäť pripojíte zástrčku prívodného kábla 
k sieťovej zásuvke, jednotka teploty sa opäť 
nastaví na stupne Celzia.

INTEGROVANÁ SONDA 
S INTELIGENTNÝM NASTAVENÍM

VAROVANIE:
Sondu pripájajte vždy a iba vtedy, keď 
je gril vypnutý a zástrčka sieťového 
kábla je odpojená od sieťovej zásuvky. 

Integrovaná sonda s inteligentným 
nastavením je navrhnutá tak, aby ste 
pomocou nej dosiahli stále výsledky prípravy 
rôznych druhov mias. 5 nastavení pre 
prípravu mäsa má vlastnú prednastavenú 
teplotu, ktorá zodpovedá požadovaným 
výsledkom. Nastavené teploty pre každý 
druh mäsa sú uvedené v tabuľke nižšie.

Nastavená teplota hotového mäsa
Rare 

(Krvavý)
Medium Rare 

(Stredne krvavý)
Medium 

(Stredne prepečený)
Well done 

(Prepečený)
Hovädzie 55 °C 60 °C 65 °C 75 °C
Jahňacie 55 °C 60 °C 65 °C 75 °C
Bravčové 65 °C 75 °C

Kuracie 65 °C 75 °C

Ryba 45 °C 50 °C 55 °C 65 °C

INDIKÁTOR ODPOČINUTIA
Nechať mäso odpočinúť počas 3 – 5 minút 
po sňatí z grilu je dôležité, lebo umožňuje 
svalovým vláknam si odpočinúť a šťava sa 
môže rovnomerne rozprestrieť cez celé mäso, 
čím sa zabráni úniku šťavy a chuti, keď by sa 
mäso nakrájalo ihneď po sňatí.

Pri príprave na požadovaný výsledok je 
dôležité odstrániť mäso z grilu pred tým, ako 
dosiahne požadovanú vnútornú teplotu, lebo 
zvyškové teplo umožní následnú prípravu 
mäsa aj v čase odpočinutia.

Kontaktný gril Catler GR 8050 je vybavený 
indikátorom REST MEAT, ktorý vás upozorní 
odstrániť mäso pred tým, ako sa dosiahne 
nastavená teplota, aby sa zabránilo 
prevareniu.

POZNÁMKA
Sonda a inteligentné nastavenie boli 
optimalizované pre prípravu spolu 
s nastavením teploty PLATE TEMP na 
hodnotu SEAR (230 °C).



16 POUŽITIE VÁŠHO KONTAKTNÉHO GRILU GR 8050

POUŽITIE KONTAKTNÉHO GRILU 
S INTELIGENTNÝM NASTAVENÍM 
A SONDOU
1.  Opakujte kroky prípravy a predhriatia 

grilu v predchádzajúcej časti návodu. Pre 
najlepšie výsledky nastavte teplotu PLATE 
TEMP na SEAR (230 °C).

2.  Zatiaľ čo sa gril predhrieva, môžete 
nastaviť uhol sklonu dosky pomocou 
ovládača nastavenia sklonu spodnej 
dosky. Ovládač nastavenia sklonu 
spodnej dosky sa nachádza vzadu dole 
na pravej strane grilu.

3.  Uistite sa, že je sonda správne 
inštalovaná, ako je uvedené v bode 6 
v časti „Príprava grilu pred použitím“ 
v predchádzajúcej časti návodu. 
Rozmotajte sondu z držiaka.

4.  Vložte ihlu opatrne do mäsa, uistite sa, že 
je sonda umiestnená v najhrubšej časti 
a priamo do stredu mäsa.

5.  Na výber druhu mäsa otočte ovládačom 
FOOD a vyberte druh mäsa zo 
zobrazeného menu. Šípka sa zobrazí 
pri vybranom druhu mäsa.

NASTAVENÁ TEPLOTA    TEPLOTA DOSKY

NASTAVENÁ TEPLOTA    TEPLOTA DOSKY

6.  Po výbere druhu mäsa stlačte tlačidlo SET 
TEMP na výber požadovaného výsledku 
prípravy. Šípka sa zobrazí 
pri vybranom výsledku prípravy.

NASTAVENÁ TEPLOTA    TEPLOTA DOSKY

NASTAVENÁ TEPLOTA    TEPLOTA DOSKY

7.  Otvorenie grilu:

a)  Uistite sa, že je gril úplne predhriaty a na 
LCD displeji už nebliká vybraná teplota, 
ktorá zodpovedá nastavenej teplote 
PLATE TEMP.

b)  Uistite sa, že je horná doska grilu 
sklopená. Ovládač nastavenia výšky 
hornej dosky, umiestnený v pravej časti 
hornej dosky, by mal byť v pozícii OPEN.

c)  Pomocou rukoväti otvorte gril do 
90 stupňov.

d)  Vložte mäso vloženou sondou na dolnú 
grilovaciu dosku. Pre najlepšie výsledky 
nastavte teplotu PLATE TEMP na SEAR 
(230 °C).
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8.  Použite rukoväť na priklopenie 
hornej dosky. Pri príprave so sondou 
odporúčame, aby bola horná doska 
priklopená  a ovládač nastavenia výšky 
hornej dosky bol v polohe OPEN.

9.  Počas prípravy zaznie 3-krát zvukový 
signál a nápis REST MEAT a vybraný 
výsledok prípravy budú blikať, čo 
znamená, že treba odstrániť mäso z grilu 
a nechať odpočinúť.

10.  Hneď ako je mäso upečené, odstráňte 
mäso z grilu pomocou teplovzdorného 
plastového alebo dreveného náčinia. 
Vytiahnite sondu a mäso uložte na tanier 
alebo lopárik. Zakryte zľahka fóliou. Pred 
podávaním nechajte aspoň 
5 minút odpočinúť.

11.  Na vypnutie grilu otočte ovládačom 
PLATE TEMP do pozície OFF.

POZNÁMKA
Gril automaticky neprestane hriať, ak 
sa rozbliká nápis REST MEAT. Ak mäso 
necháte na grile, hrozí jeho prevarenie.

AKO DOSIAHNUŤ NAJLEPŠIE VÝSLEDKY?
•  Na dosiahnutie rovnakých výsledkov 

pripravujte mäso s rovnakou hrúbkou.

•  Ak pripravujte kúsky mäsa 
s rôznou hrúbkou, ako sú kuracie prsia, 
okraje môžu zostať mierne ružovkasté. 
Po dokončení prípravy mäsa opečte 
nedopečené hrany na horúcej doske 
grilu.

•  Nepoužívajte nástreky ani nepriľnavé 
nátery, lebo by to mohlo negatívne 
ovplyvniť vlastnosti nepriľnavej vrstvy 
grilovacích plôch.

•  Nikdy nepoužívajte kovové alebo ostré 
náčinie, lebo tieto by mohli poškriabať 
nepriľnavú úpravu grilovacích dosiek.

POUŽITIE OTVORENÉHO BBQ GRILU
Otvorený BBQ poskytuje dostatočne veľký 
priestor na grilovanie na oboch doskách 
súčasne. Rebrovaná grilovacia doska je 
vhodná na prípravu mäsa, zatiaľ čo plochá 
grilovacia doska je ideálna na prípravu vajec, 
palaciniek alebo zeleniny.

1.  Opakujte kroky prípravy a predhriatia 
grilu v predchádzajúcej časti návodu.

2.  Zatiaľ čo sa gril predhrieva, môžete 
nastaviť uhol sklonu dosky pomocou 
ovládača nastavenia sklonu spodnej 
dosky. Ovládač nastavenia sklonu 
spodnej dosky sa nachádza vzadu dole 
na pravej strane grilu.

3.  Ako otvoriť BBQ gril: 

a)  Uistite sa, že je gril úplne predhriaty a na 
LCD displeji už nebliká vybraná teplota, 
ktorá zodpovedá nastavenej teplote 
PLATE TEMP.

b)  Uistite sa, že je horná doska priklopená 
a ovládač nastavenia výšky hornej dosky 
je v polohe OPEN.

c)  Ľavou rukou uchopte rukoväť. Pravou 
rukou zatlačte ovládač nastavenia výšky 
hornej dosky na pravej strane grilu 
smerom k sebe do pozície „BBQ mode“. 
Držte ovládače smerom k vám a súčasne 
dvíhajte hornú dosku držaním za rukoväť, 
až sa gril úplne otvorí na BBQ gril, 
a opatrne klaďte hornú dosku.
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4.  Umiestnite potraviny na jednu alebo obe 
grilovacie dosky. 

5.  Ak používate sondu, pred vložením 
mäsa na gril opakujte kroky 3 – 6 
z predchádzajúcej časti návodu na 
vloženie sondy a vybranie požadovaného 
výsledku prípravy.

POZNÁMKA
Sondu a inteligentné nastavenie je 
lepšie používať pri zatvorenom grile. 
Výsledkom prípravy na otvorenom 
grile je predĺženie prípravy. Najlepšie 
výsledky dosiahnete pri pravidelnom 
obracaní mäsa.

6.  Počas prípravy zaznie 3-krát zvukový 
signál a nápis REST MEAT a vybraný 
výsledok prípravy budú blikať, čo 
znamená, že treba odstrániť mäso z grilu 
a nechať odpočinúť.

7.  Hneď ako je mäso upečené, odstráňte 
mäso z grilu pomocou teplovzdorného 
plastového alebo dreveného náčinia. 
Vytiahnite sondu a mäso uložte na tanier 
alebo lopárik. Zakryte zľahka fóliou. Pred 
podávaním nechajte aspoň 5 minút 
odpočinúť.

8.  Na vypnutie grilu otočte ovládačom 
PLATE TEMP do pozície OFF.

POUŽITIE NA PRÍPRAVU SENDVIČOV 
ALEBO PANINI
1.  Opakujte kroky prípravy a predhriatia 

grilu uvedené v predchádzajúcej časti 
návodu.

UPOZORNENIE:
Počas predhriatia nechajte gril 
pootvorený. Nikdy nenahrievajte 
úplne zavretý, hrozí prehriatie dosiek 
a následné poškodenie.

2.  Zatiaľ čo sa gril predhrieva, môžete 
nastaviť uhol sklonu dosky pomocou 
ovládača nastavenia sklonu spodnej 
dosky. Ovládač nastavenia sklonu 
spodnej dosky sa nachádza vzadu dole 
na pravej strane grilu.

POZNÁMKA
Ak je sonda zapojená, zobrazí sa na 
displeji menu potravín a výsledkov 
prípravy. Ak je sonda odpojená, na LCD 
displeji sa zobrazí iba teplota PLATE 
TEMP.

3.  Otvorenie grilu:

a)  Uistite sa, že je gril úplne predhriaty a na 
LCD displeji už nebliká vybraná teplota, 
ktorá zodpovedá nastavenej teplote 
PLATE TEMP.

b)  Uistite sa, že je horná doska grilu 
sklopená. Ovládač nastavenia výšky 
hornej dosky, umiestnený v pravej časti 
hornej dosky, by mal byť v pozícii OPEN.

c)  Pomocou rukoväti otvorte gril do 
90 stupňov.

4.  Vložte potraviny na spodnú grilovaciu 
plochu.
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5.  Použite rukoväť na priklopenie hornej 
dosky. Pri príprave potravín, ktoré sa 
zapekajú, odporúčame, aby bola horná 
doska priklopená a ovládač nastavenia 
výšky hornej dosky v polohe HIGH.

6.  Hneď ako sú potraviny opečené, 
odstráňte ich z grilovacích dosiek 
pomocou teplovzdorného plastového 
alebo dreveného náčinia.

7.  Na vypnutie grilu otočte ovládačom 
PLATE TEMP do pozície OFF.

AKO DOSIAHNUŤ NAJLEPŠIE VÝSLEDKY?
Pri opekaní sendvičov na nastavenie PANINI:

•  Vždy umiestnite sendvič do stredu 
spodnej grilovacej dosky.

•  Čas zapekania by mal byť 5 – 8 minút. 
Čas opekania sa môže líšiť v závislosti 
od osobných preferencií, typu chleba 
a použitej náplne.

•  Nikdy nepoužívajte kovové alebo ostré 
náčinie, lebo tieto by mohli poškriabať 
nepriľnavú úpravu grilovacích dosiek.

VAROVANIE:
•  Počas prevádzky a po dokončení 

prípravy je povrch grilu veľmi 
horúci. Na vyrovnanie pozície 
hornej dosky vždy používajte 
vyrovnávaciu podperu 
umiestnenú v prednej pravej časti 
hornej grilovacej dosky. Popr. 
použite ochranné kuchynské 
podložky alebo rukavice.

•  Nikdy nevystavujte bezpečnostný 
prvok na vyrovnanie hornej 
dosky nadmernej sile ani ho 
nepoužívajte na dvíhanie hornej 
grilovacej dosky. Použite rukoväť 
na zdvihnutie alebo priklopenie 
hornej dosky.

•  Bezpečnostný prvok na 
vyrovnanie hornej dosky môže 
byť veľmi horúci počas aj po 
použití grilu. Používajte ho, ako je 
znázornené na obrázku.

•  Pred použitím úplne odviňte 
prívodný kábel.
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Tipy na grilovanie
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TIPY NA GRILOVANIE

MÄSO
Odporúčané kúsky mäsa na grilovanie:
• Hovädzie - sviečková, stehno, rebrá, 

steaky.
• Jahňacie - jahňacie stehno, steak, kotlety 

a jahňacie kúsky.
• Bravčové - karé steak, rebrá, bravčové 

stehno, plátky a bravčové kúsky.
• Neodporúčame grilovať kúsky s kosťou, 

ako je napr. T-bone steak.
• Môžete zároveň grilovať mäso, ako je 

hovädzia krkovička, steak zo zadného 
hovädzieho, jahňacie predné alebo 
jahňací krk. Na zjemnenie môžete mäso 
naložiť na niekoľko hodín alebo cez noc 
do marinády z vína alebo octu.

• Ak budete grilovať mäso z vlastnej 
marinády alebo od mäsiara, vždy pred 
vložením na grilovacie dosky odstráňte 
pomocou papierovej utierky prebytočnú 
marinádu. Niektoré marinády obsahujú 
vysoký podiel cukru, tento by sa mohol 
pripáliť na grilovaciu dosku.

• Nesoľte mäso pred grilovaním. Soľ by 
uvoľnila šťavu a mäso by potom bolo 
tuhé.

• Neprepichujte mäso vidličkou ani ho 
nekrájajte na kúsky počas grilovania. 
Tým uvoľníte šťavu a mäso bude tuhé 
a vysušené. Použite kuchynské kliešte.

• Negrilujte príliš dlho. Niektoré druhy 
mäsa sú chutnejšie, ak sú podávané 
ružové a šťavnaté.

• Klobásy môžete pred opečením napariť 
a nebudete ich musieť prepichnúť.

• Na zloženie kúskov ryby z grilu použite 
plochú teplovzdornú plastovú varešku, 
ryba je veľmi krehká.

AKO ZISTIŤ PREPEČENOSŤ STEAKU
Umenie je správne odhadnúť, kedy sú váš 
steak, jahňací plátok alebo kotleta opečené 
na ten správny stupeň, a to rare, medium 
rare, medium, medium well alebo well 
done. Ale nasledujúce tipy vám pomôžu ten 
správny typ určiť.

Rare (Krvavý)
Grilujte pár minút na oboch stranách, závisí 
od hrúbky steaku. Otočte iba raz. Grilujte, 
pokým nebude steak veľmi mäkký po dotyku 
klieští. Teplomer na mäso by mal ukazovať 
vnútornú teplotu mäsa 55 – 60 °C.

Medium rare (Stredne krvavý)
Grilujte na jednej strane, pokým sa na 
hornom povrchu netvorí viditeľná vlhkosť. 
Otočte iba raz. Grilujte na druhej strane, 
pokým nie je vlhkosť viditeľná. Steak bude 
ogrilovaný na stupeň stredne krvavý, hneď 
ako bude steak na dotyk klieští mäkký.
Teplomer na mäso by mal ukazovať vnútornú 
teplotu mäsa 60 – 65 °C.

Medium (Stredne)
Grilujte na jednej strane, pokým sa na 
hornom povrchu nevytvára vlhkosť. Otočte 
iba raz. Grilujte na druhej strane, pokým nie 
je vlhkosť viditeľná. Steak bude ogrilovaný 
na stupeň stredne, hneď ako bude steak na 
dotyk klieští pružný.
Teplomer na mäso by mal ukazovať vnútornú 
teplotu mäsa 65 – 70 °C.

Medium well (Stredne prepečený)
Grilujte na jednej strane, pokým sa na 
hornom povrchu nevytvára vlhkosť. Otočte 
a grilujte na druhej strane, pokým sa na 
hornom povrchu nevytvára vlhkosť. Znížte 
mierne teplotu a pokračujte v grilovaní, 
pokým steak nebude na dotyk klieští pevný.
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Teplomer na mäso by mal ukazovať vnútornú 
teplotu mäsa 70 – 75 °C.

Well done (Prepečený)
Grilujte na jednej strane, pokým sa na 
hornom povrchu nevytvára vlhkosť. Otočte 
a grilujte na druhej strane, pokým sa na 
hornom povrchu nevytvára vlhkosť. Znížte 
mierne teplotu a pokračujte v grilovaní, 
pokým steak nebude na dotyk klieští veľmi 
pevný.
Teplomer na mäso by mal ukazovať vnútornú 
teplotu mäsa nad 75 °C.

POZNÁMKA
Vyššie uvedené informácie boli 
poskytnuté asociáciou Meat and 
Liverstock Association of Australia.

POZNÁMKA
Steaky netreba otáčať, ak sú grilované 
na kontaktnom grile s priklopenou 
hornou doskou. Otočte steak iba raz, 
ak pripravujete na BBQ grile.

VAROVANIE:
Základňu spotrebiča, prívodný kábel 
neponárajte do vody ani inej tekutiny. 
Mohlo by dôjsť k vzniku úrazu 
elektrickým prúdom alebo aj úmrtiu.
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Starostlivosť 
a čistenie 
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STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Otočením ovládača PLATE TEMP do pozície 
„OFF“ sa uistite, že je gril vypnutý. Gril je 
vypnutý, keď sa na LCD displeji zobrazí 
„OFF“. Potom vytiahnite zástrčku prívodného 
kábla zo sieťovej zásuvky. Pred rozložením 
a čistením nechajte gril úplne vychladnúť.

ČISTENIE SONDY
Utrite sondu mäkkou mierne navlhčenou 
hubkou. Šetrné tekuté čistiace prostriedky 
alebo roztoky v spreji na antikorové povrchy 
môžete použiť na odstránenie usadenín. 
Aplikujte čistiaci prostriedok na hubku, 
nie na povrch sondy.

POZNÁMKA
Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky 
alebo kovové drôtenky na vnútorné 
alebo vonkajšie povrchy grilu. Tieto by 
mohli poškriabať povrch a poškodiť 
nepriľnavú vrstvu grilovacích plôch.

ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU
Utrite vonkajší povrch mäkkou mierne 
navlhčenou hubkou. Šetrné tekuté čistiace 
prostriedky alebo roztoky v spreji pre 
antikorové povrchy môžete použiť na 
odstránenie usadenín. Aplikujte čistiaci 
prostriedok na hubku, nie na povrch 
spotrebiča. Utrite navlhčenou hubkou 
a potom suchou utierkou. Pred zapojením 
zástrčky prívodného kábla do sieťovej 
zásuvky sa uistite, že sú všetky povrchy suché 
. 

ČISTENIE ODKVAPKÁVACEJ MISKY
Po každom použití vyberte misku a vyberte 
obsah. Umyte misku v teplej vode s trochou 
kuchynského prostriedku na umývanie riadu 

a pomocou mäkkej hubky. Šetrné tekuté 
čistiace prostriedky môžete použiť na 
odstránenie usadenín. Aplikujte čistiaci 
prostriedok na hubku, nie na povrch misky. 
Opláchnite a dôkladne osušte. Po vyčistení 
a pred zapojením zástrčky prívodného kábla 
do sieťovej zásuvky sa vždy uistite, že ste 
misku vložili do tela grilu.

VAROVANIE:
Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak 
prenášate misku s horúcim tukom 
alebo šťavou.
Gril, prívodný kábel ani zástrčku 
prívodného kábla nevkladajte do 
vody ani inej tekutiny.

ČISTENIE GRILOVACÍCH DOSIEK
1.  Utrite grilovacie dosky mäkkou utierkou 

na odstránenie zvyškov potravín.

2.  Zároveň môžete uvoľniť a vybrať 
grilovacie dosky:

-  Vždy sa uistite, že sú obe grilovacie dosky 
úplne vychladnuté.

- Pomocou rukoväti otvorte gril do 
90 stupňov.

-  Na uvoľnenie a vybratie hornej dosky 
použite tlačidlo vpredu na pravej strane 
hornej dosky, na uvoľnenie a vybratie 
spodnej dosky použite tlačidlo naľavo od 
ovládacieho panela.

-  Po uvoľnení opatrne vyberte dosky 
z grilu.

3.  Grilovacie dosky môžete umyť 
v umývačke riadu (iba horný kôš).

4.  Zároveň umyte grilovacie dosky v teplej 
vode s trochou kuchynského prostriedku 
na umývanie riadu a pomocou mäkkej 
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hubky. Šetrné tekuté čistiace prostriedky 
môžete použiť na odstránenie usadenín.

5. Aplikujte čistiaci prostriedok na hubku, 
nie na povrch dosky. Odstráňte odolné 
usadeniny pomocou jemnej plastovej 
čistiacej stierky alebo nylonovej drôtenky.

POZNÁMKA
Nepoužívajte hrubé čistiace 
prostriedky alebo kovové drôtenky 
na akýkoľvek vnútorný alebo vonkajší 
povrch. Mohlo by dôjsť k poškrabaniu 
grilu a poškodeniu nepriľnavej vrstvy 
grilovacej dosky.
Spodná časť grilovacej dosky môže 
časom stratiť svoju farbu a môže sa 
tvoriť vrstva korózie. Ide o normálny 
jav. Zmena farby, ktorá sa môže objaviť 
na oboch stranách grilovacej dosky, 
ovplyvní iba vzhľad dosky, ale na výkon 
a vlastnosti dosky to nebude mať vplyv.
Odstráňte zmenu farby alebo koróziu 
pomocou jemnej plastovej čistiacej 
stierky alebo nylonovej drôtenky. 
Opláchnite a dôkladne osušte. 
Uistite sa, že guľatá podložka na 
spodnej strane dosky je čistá.

ULOŽENIE
1.  Otočením ovládača PLATE TEMP do 

pozície „OFF“ sa uistite, že je gril vypnutý. 
Gril je vypnutý, keď sa na LCD displeji 
zobrazí „OFF“. Potom vytiahnite zástrčku 
prívodného kábla zo sieťovej zásuvky.

2.  Nechajte gril, grilovacie dosky a misku na 
šťavu úplne vychladnúť.

3.  Uistite sa, že sú gril, grilovacie dosky 
a miska na šťavu čisté a suché.

4.  Uistite sa, že je miska na šťavu správne 
vložená do tela grilu.

5.  Uistite sa, že sú grilovacie dosky správne 
inštalované a bezpečne zaistené na 
svojom mieste.

6.  Uistite sa, že sú grilovacie dosky zaistené 
k sebe, posuvný ovládač v pozícii LOCK.

7.  Omotajte kábel sondy okolo držiaka 
umiestneného na pravej strane grilu.

8.  Uložte na rovné a suché miesto. Zároveň 
môžete gril uložiť aj do vertikálnej 
polohy.
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Riešenie problémov
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

CHYBOVÉ HLÁSENIA

Er1 – Grilovacie dosky nie sú správne 
vložené.

Ak sa na LCD displeji zobrazí Er1:
1.  Uistite sa, že sú grilovacie dosky správne 

inštalované a bezpečne zaistené na 
svojom mieste.

2.  Na LCD displeji sa už nezobrazí Er1.
3.  Ak problém pretrváva, obráťte sa na 

zákaznícke centrum Catler.

Er2 – Teplota sondy prekročila 180 °C.

Ak sa na LCD displeji zobrazí Er2:
1.  Odpojte zástrčku prívodného kábla od 

sieťovej zásuvky.
2.  Uistite sa, že sonda nie je v kontakte 

s grilovacími plochami.
3.  Nechajte sondu vychladnúť.
4.  Znovu vložte zástrčku prívodného kábla 

do sieťovej zásuvky.
5.  Na LCD displeji sa už nezobrazí Er2.
6.  Ak problém pretrváva, obráťte sa na 

zákaznícke centrum Catler.

Er3 – Ochrana proti prehriatiu

Ak sa na LCD displeji zobrazí Er3:

1.  Odpojte zástrčku prívodného kábla od 
sieťovej zásuvky.

2.  Uistite, že je gril úplne vychladnutý.

3.  Znovu vložte zástrčku prívodného kábla 
do sieťovej zásuvky.

4.  Na LCD displeji sa už nezobrazí Er3.

5.  Ak problém pretrváva, obráťte sa na 
zákaznícke centrum Catler.



Recepty
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AUSSIE BURGER
4 porcie

INGREDIENCIE
500 g mletého hovädzieho mäsa
1 šálka strúhanky
1 malá cibuľa, olúpaná a nakrájaná najemno
1 lyžička sušeného cesnaku
1 lyžica sušeného petržlenu
1 vajce, zľahka vyšľahané

Na prípravu a servírovanie;
6 plátkov slaniny
6 žemlí na hamburgery alebo celé žemle
1 × 250 g konzerva plátkov červenej repy, 
scedenej
2 zrelé paradajky, nakrájané na jemné plátky, 
paradajková omáčka
6 plátkov syra čedar
1/4 stredu ľadového šalátu, narezaný

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie SEAR.
2. Vo veľkej mise zmiešajte všetky 

ingrediencie na burger a riadne 
premiešajte.

 Vytvorte 4 burgery. Uložte bokom.
3. Každý burger grilujte na spodnej 

grilovacej doske a hornú dosku priklopte 
na mäso.

4. Nastavte výšku hornej dosky podľa 
hrúbky burgera. Grilujte 4 – 5 minút.

5. Na gril pridajte slaninu. Žemle natrite 
zľahka maslom alebo margarínom.

6. Na rozkrojenú žemľu položte grilovaný 
burger, slaninu, červenú repu, paradajku, 
paradajkovú omáčku a syr. Pridajte 
ľadový šalát a nakoniec položte druhú 
polovicu rozkrojenej žemle.

MARINOVANÝ STEAK
4 porcie

INGREDIENCIE
1 šálka/250 ml červeného vína
2 lyžica olivového oleja
1 lyžice dijonskej horčice
1 lyžička sušeného cesnaku
4 plátky steakového mäsa - 3 cm hrubé

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie SEAR.
2. Marinujte mäso 30 minút až 1 hodinu pri 

izbovej teplote. 
3. Vyberte steaky z marinády a umiestnite 

na rozpálený gril. Grilujte asi 3 minúty na 
medium rare.

Podávajte s krémovou zemiakovou kašou 
a chrumkavým šalátom.

MÄSO
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ŠALÁT Z HOVÄDZIEHO MÄSA A KEŠU
4 porcie

INGREDIENCIE
500 g sviečkového mäsa
3 červené čili papričky, nasekané
2 lyžice sójovej omáčky
1 lyžička nakrájaného zázvoru
1/2 lyžičky roztlačeného cesnaku
Šalátové lístky

Na podávanie
1/2 šálky nasekaných kešu orieškov
Sójová omáčka

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie SEAR, 

pokým hlásenie HEATING nezhasne.
2. Nakrájajte mäso na tenké prúžky 

a zmiešajte s čili, sójovou omáčkou, 
zázvorom a cesnakom. Nechajte 
marinovať 20 minút.

3. Šalátové lístky vložte do jednotlivých 
servírovacích misiek.

4. Sklon spodnej dosky nastavte na rovno, 
otvorte gril a grilujte hovädzie prúžky na 
plochej spodnej doske 1 – 2 minúty na 
každej strane.

5. Grilované mäso rozložte na šalátové 
lístky, posypte kešu orieškami 
a zakvapkajte sójovou omáčkou.

JAHŇACÍ KEBAB
4 porcie

INGREDIENCIE
1 lyžica olivového oleja
1 lyžica citrónovej šťavy
1 lyžica sušeného oregana
1 lyžička sušeného cesnaku
500 g chudého jahňacieho mäsa, 
nakrájaného na 3 cm kocky čerstvo zomleté 
čierne korenie
4 ihly na kebab

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie SEAR.
2. Zmiešajte citrónovú šťavu, oregano 

a cesnak vo veľkej mise. Pridajte jahňacie 
mäso a marinujte asi 30 minút pred 
napichnutím na 4 ihly na kebab.

3. Okoreňte každú ihlu čiernym mletým 
korením a položte na rozpálený gril 
(spodná doska).

4. Hornú dosku priklopte na mäso, nastavte 
výšku hornej dosky podľa hrúbky mäsa. 
Grilujte 4 – 5 minút.

Podávajte s chrumkavým chlebom a gréckym 
šalátom s čiernymi olivami a syrom feta.
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JAHŇACIE STEAKY NA ROZMARÍNE 
A ČERVENOM VÍNE
8 porcií

INGREDIENCIE
8 × 125 g jahňacích steakov
2 lyžice lístkov rozmarínu
1/3 šálky červeného vína
Čerstvo zomleté čierne korenie
1/4 lyžičky roztlačeného cesnaku

Na podávanie
Fazuľové struky v pare

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie SEAR, 

pokým hlásenie HEATING nezhasne.
2. Steaky vložte do plytkého taniera. 

Zmiešajte rozmarín, víno, čierne mleté 
korenie a cesnak a steaky prelejte 
zmesou. Nechajte marinovať 20 minút.

3. Nastavte sklon spodnej dosky na rovno 
a otvorte gril. Vložte steaky na predhriatu 
hornú rebrovanú dosku a grilujte asi 3 
minúty na každej strane, pokým nebudú 
steaky opečené podľa vašich predstáv. 
Podávajte s fazuľovými strukmi v pare.

POZNÁMKA
Ak budete grilovať mäso z vlastnej 
marinády alebo od mäsiara, vždy pred 
vložením na grilovacej dosky odstráňte 
prebytočnú marinádu pomocou 
papierovej utierky. Niektoré marinády 
obsahujú vysoký podiel cukru, ktorý by 
sa mohol pripáliť na grilovaciu dosku.

JAHŇACIE KOTLETY NA THAJSKÝ 
SPÔSOB
4 porcie

INGREDIENCIE
1 lyžica zelenej thajskej karí pasty
3 lyžice kokosového mlieka
1 lyžica nasekaného koriandra
12 jahňacích kotliet, očistených

Na podávanie
Ryža a šalát

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie SEAR.
2. Zmiešajte karí pastu, kokosové mlieko 

a koriander. Prelejte cez kotlety 
a marinujte asi 20 minút.

3. Vložte kotlety na predhriatu spodnú 
dosku a priklopte hornú dosku. Nastavte 
výšku hornej dosky podľa hrúbky mäsa. 
Grilujte asi 4 minúty na každej strane, 
pokým nebudú steaky opečené podľa 
vašich predstáv.

Podávajte s ryžou a šalátom.
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KURACIE PRSIA TERIYAKI
4 porcie

INGREDIENCIE
4 kuracie prsia
1 lyžice mirin
2 lyžice sójovej omáčky
2 lyžičky krupicového cukru
2 lyžičky saké

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie SEAR.
2. Zmiešajte mirin, sójovú omáčku, cukor 

a saké. Vložte kurča do antikorovej 
nádoby na pečenie a prelejte 
pripravenou marinádou. Nechajte 
30 minút bokom.

3. Položte kurča na predhriaty gril a hornú 
dosku priklopte na mäso. Nastavte výšku 
hornej dosky podľa hrúbky mäsa.

4. Grilujte 4 – 5 minút, pokým nebude 
kuracie mäso opečené.

5. Odstráňte z grilu a nechajte asi 5 minút 
odpočinúť pred podávaním s ryžou. 
Ozdobte štvrtkou citrónu a lístkami 
šalátu.

Podávajte so štvrtkou citrónu, ryžou a lístkami 
šalátu.

POZNÁMKA
Mirin je sladené japonské ryžové 
víno. Používa sa predovšetkým ako 
ochucovadlo pri varení. Niekedy 
býva nazývané ako sladené saké, čo 
v podstate je. Mirin sa však nikdy nepije 
samotný, používa sa výhradne na 
varenie.

GRILOVANÉ KURACIE PRSIA 
S CITRÓNOVÝM TYMIANOM
4 porcie

INGREDIENCIE
4 kuracie prsia
2 lyžičky olivového oleja
2 lyžičky roztlačeného cesnaku
2 lyžice citrónového tymianu
1 lyžička nasekanej citrónovej kôry
2 lyžica citrónovej šťavy
Rozdrvené čierne korenie

Na podávanie
Štvrtky citrónu
Lístky šalátu

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie SEAR, 

pokým hlásenie HEATING nezhasne.
2. Do veľkého plytkého taniera vložte 

kuracie prsia.
 Zmiešajte olej, citrónový tymian, 

citrónovú kôru a šťavu a čierneho 
korenia, dobre zamiešajte.

 Prelejte zmes pred kuracie prsia. Nechajte 
marinovať 15 minút.

3. Nastavte sklon spodnej dosky narovno, 
otvorte predhriaty gril, vložte kuracie 
prsia na rebrovanú grilovaciu dosku 
a grilujte asi 3 minúty na každej strane, 
pokým nebudú kuracie prsia riadne 
opečené. Diagonálne rozkrojte kuracie 
prsia, podávajte so štvrtkami citrónu 
a lístkami šalátu.

KURČA
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MARINOVANÝ LOSOS
4 porcie pre entrée

INGREDIENCIE
300 g fi leta z lososa, bez kože
2 lyžice sójovej omáčky
1 lyžička wasabi
2 lyžica citrónovej šťavy
2 lyžičky sezamového oleja

Na podávanie
Nakladaný zázvor
Restovaný špenát

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie SEAR.
2. Nakrájajte lososa na 1 cm hrubé plátky.
 Zmiešajte sójovú omáčku, wasabi, 

citrónovú šťavu a sezamový olej. Prelejte 
cez kúsky lososa a nechajte marinovať asi 
20 minút.

3. Sklon spodnej dosky nastavte narovno, 
otvorte gril a grilujte lososa na plochej 
spodnej doske 20 – 30 sekúnd na každej 
strane.

Podávajte lososa so špenátom a zázvorom.

ŠTIPĽAVÉ ZÁZVOROVÉ KREVETY
4 porcie

INGREDIENCIE
1 kg kráľovských kreviet, olúpané 
s neporušeným chvostom
1 lyžičky roztlačeného cesnaku
1/4 šálky sójovej omáčky
1/4 šálky suchého bieleho vína
1 lyžica najemno nasekaného zázvoru
350 ml sladkej thajskej čili omáčky
Drevené špajle, ponorené vo vode

Na podávanie
Jazmínová ryža
Restovaná brokolica

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie SEAR.
2. Napichnite krevety na drevené špajle, asi 

4 ks na špajľu.
3. Zmiešajte zvyšné ingrediencie a prelejte 

cez krevety na špajli. Položte krevety na 
rozpálený gril a priklopte hornú dosku. 
Nastavte výšku hornej dosky podľa výšky 
kreviet. Grilujte asi 1 minútu, pokým 
nezružovejú a nezmäknú.

Podávajte s ryžou a brokolicou.

MORSKÉ PLODY
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CHOBOTNIČKY S ČILI A CESNAKOM
4 porcie

INGREDIENCIE
750 g chobotničiek, očistených
2 lyžica olivového oleja
1 lyžica sladkej thajskej čili omáčky
Šťava a kôra z 1 limetky
1 lyžička sušeného cesnaku
Čerstvo zomleté čierne korenie
Na ozdobu; štvrtky limetky, vetvičky 
koriandra

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie SEAR.
2. Vo veľkej mise zmiešajte chobotničky, 

olej, čili omáčku, limetkovú kôru a šťavu 
a cesnak. Riadne zmiešajte a okoreňte 
čiernym mletým korením.

3. Vložte chobotničky na predhriaty gril. 
Grilujte asi 3 minúty.

4. Odstráňte z grilu a podávajte v mise 
s vlasovými rezancami, ozdobte limetkou 
a koriandrom.

STEAK Z ATLANTICKÉHO LOSOSA
4 porcie

INGREDIENCIE
2 lyžica olivového oleja
2 lyžice sušeného estragónu
Čerstvo zomleté čierne korenie
4 steaky z atlantického lososa - hmotnosť asi 
180 g každý
Na ozdobu; limetkové alebo citrónové štvrtky

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie SEAR.
2. Zmiešajte olej s estragónom a čerstvo 

zomletým čiernym korením.
3. Nastavte výšku hornej dosky podľa výšky 

lososového steaku.
4. Grilujte asi 2 minúty, až bude na povrchu 

opečený a vnútri ružový. Grilujte 
o chvíľku dlhšie, ak preferujete úplne 
prepečenú rybu.

5. Odstráňte z grilu a okamžite podávajte.

Podávajte so smaženými zemiakmi alebo 
zemiakmi v pare.
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BAGEL S ÚDENÝMI LOSOSOM A KAPARY
4 porcie

INGREDIENCIE
4 bagely - oddelené
4 lyžice krémového syra
8 plátkov údeného lososa
6 šalotiek, olúpaných a nasekaných najemno 
pozdĺžne
1 lyžica kapary, scedených a nasekaných
1 citrón, čerstvo zomleté čierne korenie

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie PANINI, 

pokým hlásenie HEATING nezhasne.
2. Potrite bagely krémovým syrom. 

Plátky lososa rozložte na syr, rozložte 
šalotku medzi 4 bagely, posypte kapary 
a pokvapkajte citrónovou šťavou. 
Okoreňte čiernym mletým korením 
a zakryte druhou polovicou bagela.

3. Grilujte na predhriatom grile, opatrne 
priklopte hornú dosku, nastavte výšku 
hornej dosky podľa výšky bagela.

4. Grilujte asi 11/2 minúty, pokým nebude 
bagel opečený podľa vašich predstáv. 
Odstráňte z grilu a okamžite podávajte.

ÚDENÉ KURČA S BAZALKOU 
A ČERSTVÝM MANGOM
4 porcie

INGREDIENCIE
8 plátkov celozrnného chleba, maslo alebo 
margarín
250 g údeného kurčaťa, nakrájané na plátky 
– údené kurča je dostupné v bežnej 
predajnej sieti – môžete nahradiť kvalitným 
grilovaným kuraťom.
1 stredne veľké zrelé mango, olúpané 
a nakrájané na plátky
3 – 4 lyžice majonézy
11/2 šálky bazalky nahrubo nasekanej, čerstvo 
namleté čierne korenie

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie PANINI, 

pokým hlásenie HEATING nezhasne.
2. Plátky chleba natrite zľahka maslom 

alebo margarínom. Na polovicu chleba 
rozložte kurča a potom mango. Na 
mango rozotrite majonézu a posypte 
nasekanými lístkami bazalky.

 Okoreňte čiernym mletým korením.
3. Priklopte druhou polovicou chleba 

a vložte sendvič na gril. Grilujte, pokým 
chlieb nezozlatne.

4. Odstráňte z grilu. Nakrájajte každý 
sendvič na polovicu a podávajte.

SENDVIČE
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KURACIE ZÁVITKY SO SUŠENÝMI 
PARADAJKAMI
4 porcie

INGREDIENCIE
4 plátky chleba pita
6 lyžíc majonézy
250 g grilovaného kurčaťa – plátky alebo 
kúsky
1 šálka polosušených paradajok, nasekaných 
nahrubo
1 hrsť lístkov rukoly, natrhané
Čerstvo zomleté čierne korenie
Morská soľ

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie PANINI, 

pokým hlásenie HEATING nezhasne.
2. Vložte pita chlieb na plochú tácku.
 Potrite majonézou (potom všetky 

ingrediencie vkladajte na jednu stranu 
chleba), rozložte kurča na každý kus 
chleba a potom vložte paradajky 
a rukolu.

3. Riadne okoreňte a potom zaviňte pita 
chlieb, ale nie veľmi tesne. Položte na 
predhriaty gril a hornú dosku priklopte 
na sendvič. Nastavte výšku hornej dosky 
podľa výšky chleba.

4. Grilujte, pokým nebude pita chlieb 
opečený dozlatista.

5. Odstráňte z grilu a okamžite podávajte 
rozkrojené alebo v papierovom obrúsku.

PASTRAMI
6 porcie

INGREDIENCIE
Turecký chlieb, nakrájaný na 6 rovnako 
veľkých kúskov
Maslo alebo margarín
18 plátkov pastrami
6 lyžíc horčičnej majonézy
2 zrelé paradajky, nakrájané na plátky
2 šálky baby špenátu
12 plátkov syra ementálového typu
Čerstvo zomleté čierne korenie

PRÍPRAVA
1. Predhrejte gril na nastavenie PANINI, 

pokým hlásenie HEATING nezhasne.
2. Rozkrojte každý kúsok tureckého chleba 

až k stredu a uložte hornú časť bokom. 
Plátky tureckého chleba natrite zľahka 
maslom alebo margarínom. Rozdeľte 
pastrami medzi turecký chlieb. Potrite 
pastrami horčičnou majonézou.

3. Plátky paradajok a baby špenátu rozložte 
na pastrami. Navrch položte syr a potom 
položte druhú polovicu chleba.

4. Položte turecký chlieb na predhriaty gril 
a nechajte zapiecť.

5. Grilujte, pokým nebudete turecký 
chlieb zľahka hnedý a syr nebude úplne 
roztavený.

POZNÁMKA
Pastrami je delikatesa z konzervovaného 
chudého mäsa, spravidla pripravovaná 
z hovädzieho pliecka alebo rebierka, 
pôvodom z Rumunska, mäso je 
naložené v špeciálnom náleve, následne 
sa údi a potom sa varí.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že pou-
žité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho 
odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na ur-
čené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných 
európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe 
ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete 
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych 
dopadov na životné prostredie a  ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nespráv-
nej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo 
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť 
v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné infor-
mácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadaj-
te si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo 
od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upo-
zornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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