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Какво по-хубаво от грил парти през лятото със
семейството и приятелите в градината или на балкона?
За да има Вашето грил парти успех обаче, трябва да
обърнете внимание на няколко неща. Предлага се цял
набор от различни грил системи в зависимост от Вашите
възможности и вкусови предпочитания.

Грил и основи за
печене на грил

I. Видове грил системи
Въпреки че традиционният грил на дървени въглища все
още е най-популярната версия, се предлагат и електрически,
газови и дори по-екзотични варианти, като например
соларни грилове. Всяка система има своите силни и слаби
страни. Преди да си закупите грил, трябва да си зададете
няколко въпроса: Какъв тип барбекю е подходящ за Вас?
Желаете ли да използвате грила навън или у дома, или
въобще да не се обвързвате с определено място? Важен ли
е истинският огън? Колко трудно може да е почистването?

Предимства:
- удобен;
- типичен аромат на дървени въглища.
Гориво: въглища, брикети.

2. Газов грил

1. Грил на дървени въглища

Гриловете на дървени въглища са класика сред грилоборудването. При гриловете на дървени въглища се
използват дървени въглища или брикети, за да може
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Висока сигурност и лекота на използване: газовите
грилове са подходящи както за начинаещи, така и за
професионалисти, защото с техните регулируеми
горелки температурата на печене може да се контролира
прецизно за желаните перфектни резултати.
Газовият грил е добра алтернатива на грила на
дървени въглища за балкона, защото няма открит огън
и произвежда по-малко дим. Газовите грилове имат
предимството, че не изискват дълго време за загряване
и затова бързо са готови за употреба. За разлика от
грила на дървени въглища тук можете да регулирате
температурата много лесно и много точно. Освен това
при газовия грил се образува значително по-малко дим
от грила на дървени въглища.

Време: готов за употреба в рамките на няколко минути.
Почистване: лесно почистване чрез подвижен
контейнер за остатъчна мазнина.
Предимства:
- особено подходящ за спонтанно използване в
градината или на балкона;
- удоволствие без много усилия;
- без пепел и сажди.
Гориво: газ.

3. Електрически грил

Електрическите грилове са лесни за използване без
голям разход на време. Те са лесни за сглобяване и
бързо се сгорещяват. Освен това температурата може
да се регулира индивидуално. Електрическите грилове
са особено подходящи за употреба на балкона.
Тези грилове са подходящи за печене на малки тераси,
както и в закрити помещения. Те са сравнително
евтини и бързо са готови за употреба. Тъй като няма
открит огън, няма и дим. Освен това, грил-плочите с
незалепващо покритие се почистват много бързо. Няма
отпадъци както при грила на дървени въглища.
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се почисти от черното покритие от мазнини, подправки и
пепел. За да не отнеме почистването на грила на дървени
въглища часове, натъркайте с олио или друга мазнина
скарата още преди употреба, така че по нея да залепват
възможно най-малко частици. Преди да изсипете
въглищата във ваната за въглища, можете да я покриете
с алуминиево фолио, за да ги изхвърлите след това
по-лесно. След охлаждане увийте скарата във влажен
вестник. След няколко часа отлаганията ще са омекнали
и ще могат да бъдат отстранени лесно. За почистване на
скарата на грил с дървени въглища можете да използвате
малко алуминиево фолио или дори влажна кърпа с
малко пепел – така по-лесно ще остържете остатъците.
След това просто изплакнете скарата с вода.

2. Необходими аксесоари
Време: готов за употреба в рамките на няколко минути.
Почистване: интегриран контейнер за остатъчна мазнина.
Предимства:
- особено подходящ за начинаещи;
- без пепел и сажди;
- заема малко място на балкона.
Източник на захранване: електричество.
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За перфектното грил-парти се нуждаете не само от
подходящия грил, а и – от правилните аксесоари. Начело
в списъка с най-важните помощници е щипката. При
закупуването се уверете, че щипката захваща добре и е
с такава дължина, че да можете да работите на известно
разстояние от грила. От полза може да Ви е
и шпатула – с нея особено лесно ще можете да вземате
плоски и фини храни от грила. Шпатулата трябва
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