
Babiččin grilovaný bůček 
 

 
 
1 kg vepřového bůčku bez kosti a kůže, 7 stroužků česneku, lžička mletého kmínu, šťáva z půlky citronu, 4 
lžíce olivového olej, lžičky tymiánu, 1 dl černého piva, sůl, špetka citronového pepře, 3 snítky šalvěje, 3 snítky 
majoránky 
 
V misce smícháme marinádu ze všech ingrediencí, šťávu z citronu, olej, pivo, trochu pepře, soli a mletého 
kmínu. Bylinky posekáme a promícháme s prolisovaným česnekem. Bůček nakrájíme na centimetrové plátky, 
potřeme bylinkami s česnekem a naložíme do marinády nejméně na 2 hodiny, komu se to podaří nechat přes 
noc, o to je výsledek lepší. Takto připravené maso položíme na gril nebo lávový kámen (potřený zbylým 
marinádovým olejem) a pozvolna grilujeme. Během grilování maso otáčíme a potíráme zbylou marinádou. 
 
 
Dresing na gril 
 

 
 
zakysaná smetana - ta větší, 4 stroužky česneku, 10 dkg nivy, lžička kečupu,2 lžíce mléka,špetka soli,špetka 
pepře 
 
Nivu nastrouhat na hrubo, česnek prolisovat,vše smíchat,mléko přilít,když je dresing moc hustý. 
 
 
 



Bůček na gril 
 

 
 
Marináda 
3 lžíce oleje, 2 lžíce kečupu, 1 lžíce hořčice, 3 lžíce smetany, 1 lžíce sojové omáčky 
Kari, chilli, sůl, grilovací koření, červená paprika, zelená petrželka (sušená) 
 
Bůček nakrájíme na slabší plátky, lehce naklepeme(osolíme) a naložíme do připravené marinády 
Plátky zprudka opečeme na oleji nebo grilujeme v přírodě. 
 
Burty v kabatku (grilovani) 
 

 
 
8 spekacku, 8 platku slaniny, 100g syra, palivou chili papricku, 1 cibuli, grilovaci koreni, olej na potreni 
 
oloupane spekacky podelne rozriznete.Mezi pulky vlozte platek syra ,trosicku nadrcene papricky,a kolecko 
cibule.pritisknete,obtocte kolem platky slaniny a po obou stranach spichnete paratkem.Potrete olejem,posypejte 
grilovacim korenim a grilujte 
 
 
 
 
 
 



Česneková omáčka ke grilovanému masu 
 

 
 
6 stroužků česneku, 250ml zakysané smetany ( nebo bílý jogurt), sůl, pepř, 2 lžičky nasekané petrželky 
 
Vše se smíchá a je to mňamka ke grilovaným masům. Je to jako dresing. 
 
Dresing ke grilování 
 

 
 
15 - 20 dkg Nivy, zakysaná smetana, 2 - 3 stroužky česneku, vegeta, bylinky ( trošku kopru a hodně pažitky 
)pepř 
 
Nivu nastroháme, česnek prolisujeme a vše zamícháme a dochutíme vegetou a pepřem a přidáme bylinky - kopr 
a hodně pažitky. 
Poznámka 
 
Gramáže jsou cca orientační jak jsem dělala já, protože jde o chuť každého :-) 
Je to jednoduché, ale excelentní zážitek. Již nebude grilování bez této omáčky.  
 
 
 
 
 



Grilovaná „Tištínská“ paprika 
 

 
 
6 paprik, 6 trojůhelníčků taveného sýru, 6 plátků šunky 
 
Papriky zbavíme jadřince a stopky. Do plátku šunky zabalíme trojúhelníček taveného sýru, vsuneme do papriky 
a položíme na gril. Opékáme do změknutí papriky a podáváme jako příjemnou změnu při grilování masa. 
 
Grilovaná krkovi čka 
 

 
 
2 drobně nasekané cibule, 4 lž oleje, 3 lž vinného octa, 2 lž kečupu, 1 lžk worchesteru, špetka pálivé papriky, 
stroužek česneku, 1 lž pepře, sůl, cukr, oregano (nebo majoránka), petrželka, 6 plátků vepřové krkovičky (à 
200-250 g), olej 
 
Vše smíchat a plátky krkovičky naložíme do marinády a ponecháme je v ní několik hodin, nejlépe přes noc. 
Před dalším zpracováním vyjmeme krkovičku z marinády, osušíme ji a pak na olejem potřeném rozpáleném 
grilu každý plátek po obou stranách 5 minut opékáme. 
Podáváme s chlebem nebo bramborem. 
 
 
 
 
 



Grilovaná krkovi čka v marinádě 
 

 
 
Marináda -rozpis na 1 kg masa: 
1 lžíce majoránky, 1 lžíce solamylu, 1 lžíce kmínu, 1,5 lžíce pepře, 1,5 lžíce kari, 1,5 lžíce soli, 
0,5 lžíce červené papriky ,10 ks stroužků česneku, 2 ks vejce, worčesterová omáčka, kečup, olej 
Plátky krkovičky. 
 
Marináda = Všechny ingredience důkladně promícháme. Kečup a worčesterovou omáčku s olejem doplníme 
dle vlastní chuti a požadované hustoty marinády. Marinádu pak necháme 30 minut uležet v chladnu. 
Plátky krkovičky potřeme marinádou a naskládáme do uzavíratelné nádoby. Necháme odležet - nejlépe přes 
noc, ale klidně i 2-3 dny. Poté grilujeme  
Použít můžeme jakékoli vepřová, nebo hovězí maso, které máme rádi a chceme ho grilovat. 
Jako přílohu : vařený brambor. 
 
Zelené fazolky pod grilem 
 

 
 
zelené fazolkové lusky, sůl, soda bicarbona (jedlá soda), anglická slanina, krkovička...., bylinkové máslo s 
česnekem, strouhaný sýr 
 
Fazolkové lusky zblanžírujeme ve vroucí vodě se solí a lžičkou sody (zabraňuje vyblednutí fazolek) cca 4-
5min. Fazolky by měly být na skus křupavé, ne rozvařené. Zchladíme, uděláme si svazečky po několika 
fazolkách, obalíme anglickou slaninou (já jsem použila uzenou krkovičku), sepneme párátkem. Na plechu s 
pečicím papírem poklademe kousky bylinkového másla, posypeme strouhaným sýrem a pod grilem krátce 
zapečeme. 
 
Výborná příloha k rybě, minutkovému masu. 



Grilovaná kr ůtí prsa "Satay" 
 

 
 
500g morčacích pŕs (alebo 5-6ks kuracích pŕs), 5PL jemného arašidového masla, 100ml sójovej omáčky 
3-4 PL olivového oleja 
 
Morčacie prsia nakrájame po celej dĺžke na dlhé pásiky (šírka asi 1-1,5cm). V miske si na jemno rozmiešame 
arašidové maslo, sójovú omáčku a olej. Potom zmesou poriadne namarinujeme mäso a odložíme na pár hodín 
do chladničky (najlepšie na celú noc). Na druhý deň mäso vyberieme z chladu a jednotlivé kúsky 
ponapichujeme do tvaru vlnovky na grilovacie ihly alebo bambusové paličky (tie si ale musíme vopred namočiť 
na pár minút do vody, lebo inak by nám horeli). Takto pripravené mäso grilujeme nad ohňom asi 5-10 minút z 
každej strany, alebo pečieme v rúre na teplote cca 180-190ºC. 
Podávame buď ešte na paličkách s rôznymi dipmi, alebo dáme mäso z paličiek dole, naplníme ním napr. pittu 
alebo tortilly a ochutíme salsou, kyslou smotanou a čerstvým šalátikom. 
 
Grilovaná kuřecí stehna 
 

 
 
8 kuřecích stehen, 2 lžíce grilovacího koření, 8 lžic kečupu, 150ml oleje, 1/2 lžičky pepře, 6 stroužků česneku, 
1/2 lžičky suš zázvoru, 1 lžíce medu, 2 lžíce sojové om, chilli dle chuti, sůl 
 
stehna osolíme, prolisujeme česnek a smícháme s ostatními surovinami. Do marinády vložíme stehna a 
necháme min 2 hod proležet. Poté grilujeme a potíráme zbylou marinádou 
 



Grilovaná masa v bylinkové směsi 
 

 
 
Porce masa(já dala kuře), na 1 kg masa: 2 stroužky česneku, 1/2 hrnečku olivového oleje, 1/2 lžičky rozmarýnu, 
1/2 lžičky bazalky, 
1/2 lžičky oregana, 1/4 lžičky šalvěje, 1/4 lžičky máty, 1/4 lžičky tymiánu, 1/4 lžičky pepře a sůl. 
 
Maso naložíme alespoň na 2 hodiny do směsi z bylinek:rozmarýn,bazalka, oregano, šalvěj, máta, tymián, pepř a 
osolíme, přidáme olej a rozmačkaný česnek. Všechno promícháme, vložíme maso a na grilu s ním potíráme z 
obou stran maso , až směs spotřebujeme. 
 
Grilovaná tvarůžková kapsa 
 

 
 
Olomoucké tvarůžky - 20dkg, Anglická slanina - 10 dkg, Vepřová krkovička - 4 plátky, Brambory - 1 kg, 
Středně velká cibule - 2ks, Grilovací koření, Sůl 
 
Brambory řádně omyjeme a nakrájíme na kolečka i se slupkou. Cibuli také nakrájíme na kolečka.Vepřovou 
krkovičku mírně naklepeme (ne paličkou ale dlaní). Plátky masa mírně posypeme grilovacím kořením. Na 
rozprostřený alobal naklademe nakrájené brambory mírně osolené, kolečka cibule, 2 plátky anglecké, 5 dkg 
olomouckých tvarůžků, plátek krkovičky, kolečka cibule a opět brambury. Naplněný alobal zabalíme a kraje 
řádně zatěsníme, aby šťáva nevytekla. Raději do dvou vrstev. Tvarůžkovou kapsu grilujeme 45 - 60 minut za 
občasného obracení. Podáváme s chlebem a drezinky podle chuti. Zapíjíme pivem. 
 



Grilovaná vepřová kýta 
 

 
 
1 vepřová kýta /cca 9 kg/, sůl nebo rychlosůl, česnek /kdo má rád, čím více tím lépe/, Roztok na potírání: 
olej, česnek, grilovací koření, sůl, je vhodné i pivo 
 
Do 200ml vody rozpustíme potřebné množství soli /na 9kg masa asi 2 PL soli/. Připraveným roztokem 
napícháme pomocí injekční stříkačky a jehly celou kýtu na různých místech. Kůži můžeme nařezat na mřížky, 
pak ji celou posolíme a vložíme do nálevu, který by měl být na chuť slaný a řádně očesnekovaný. No a pak už 
jen záleží na nás, jak dlouho budeme mít maso naložené v láku. My jsme kýtu napíchali s rychlosolí, takže nám 
stačilo mít maso uložené v lednici pouhý týden. V den grilování je vhodné celé maso i s lákem uvařit nejlépe v 
kotli jen 30 min. Pak už jen maso napíchneme na grilovací tyč, zajistíme proti posunu a vložíme do grilu a pak 
už jen točíme a topíme a čekáme na první okrajování. Během grilování je vhodné maso potírat připraveným 
roztokem pro lepší chuť a barvu. 
 
Grilované karbenátky 
 

 
 
600g mletého masa, sůl, mletý pepř, 1 lžička malé papriky, 2 stroužky česneku, 2 cibule, 4 lžičky mouky, olej 
 
Mleté maso smícháme se solí, pepřem, paprikou, prolisovaným česnekem a nadrobno nakrájenou cibulí. Směs 
dobře propracujeme na prkénku posypaném moukou a vytvarujeme malé ploché karbanátky. Potřeme je olejem 
a rozložíme na rošt silně zahřátého grilu. Za občasného obracení je potíráme olejem a grilujeme dozlatova. 
Podáváme je s bramborami nebo chlebem a zeleninovým salátem. 



Grilovaná zelenina 
 

 
 
Zelenina podľa vlastného výberu : , Paprika, Červená cibuľa, Cuketa, Baklažán 
Olivový olej, Soľ, Peper ( pepř ), Zmes provensálskych bylín 
 
1. Nakrájajte baklažán, uložte na na tanier a dobre posolte. Nechajte odstáť, až pokial nezačne vytekať tmavá, 
horkastá tekutina. Vytlačte z neho zbytky vody, pokvapkajte olejom, a dochuťte. 
2. Opálte šupku papriky nad plynovým horákom, alebo v rúre, ošúpte a nakrájajte, dochuťte olejom, soľou, 
peprom a bylinkami. 
3. Nakrájajte zvyšnú zeleninu, pridajte olej, soľ, peper, bylinky. 
3. Grilujte na rozpálenom grile, alebo grilovacej panvici. 
 
Grilovaná žebra 
 

 
 
2 kg vepřových žeber 
 
na marinádu: 
2 stroužky česneku, 60 ml pomerančové šťávy, 60 ml jablečného octa, 125 ml rajčatového protlaku (nebo 
pyré),2 cm zázvoru (nastrouhat), 125 g medu, 2 lžíce worchesteru, 60 ml sojové omáčky 
 
Přísady na marinádu smícháme, dáme na žebra a uložíme na 24 hodin do chladu. Grilujeme nebo pečeme v 
troubě cca 1 hodinu. Já pekla v el. troubě na 180 stupňů za občasného polévání výpekem.  



Grilovaná žebírka 
 

 
 
Dry Rub ( koreni ), , 1/2 hrnku hnedeho cukru, 1/4 hrnku soli, 1/4 hr. cesnekoveho prasku, 1/4 hr. papriky, 
1 lzicka praskove horcice, 1 Lzice chilli prasku, 1 Lzice pepre 
 
smichat a dobre vmasirovat do zebirek tak 1/2 hod. pred grilovanim. 
 
Omacka: 
1 hrnek kečupu, 1/2 hr. tmaveho piva, 1 Lzici hnedeho cukru, 1 lzicku citronove stavy, 1 Lzici octa, 1 lzicku 
worchestrové omacky, sul, 1 strouzek cesneku, 1/4 hr. jemne nakrajene cibule, 1 lzice oleje 
 
Na oleji zeskelnatet cibulku, pridat rozetreny cesnek a okamzite pridat ketchup a vse ostatni, nechat pod 
poklickou jemne bublat 1 hodinu, pridat vodu, je-li to pozdeji moc huste . 
Omacku pridavam na zebirka az poslednich 10 minut grilovani a potom po grilovani. 
Grilovani musi byt pomale a ne primo nad ohnem, na platek zebirek ( 12 zebirek ) tak 1.5 hodiny. 
 
Grilované hříbky 
 

 
 
600 g meších klobouků hříbků, 100 g másla, sůl, pepř, petrželka, 3 stroužky česneku 
 
Česnek oloupeme a nakrájíme na nudličky. Houby očistíme, do klobouků napícháme česnek a naskládáme je do 
pekáčku. Přelijeme je rozpuštěným máslem a necháme asi 2 hodiny stát. Poté houby upečeme na grilu, osolíme, 
opepříme, posypeme petrželkou a podáváme na topinkách. 



Grilované brambory s tuňákem 
 

 
 
6 brambor, 150 g konzervovaného tuňáka, 1 cibule, 1/2 citronu, tatarská omáčka, sůl, pepř, grilovací koření, 
olej, kapary, bylinky 
 
Brambory důkladně umyjeme a rozkrojíme na poloviny. Potřeme olejem s grilovacím kořením. Dáme na 
rozpálený gril. 
Tuňáka slijeme. Maso dáme do misky, přidáme najemno nakrájenou cibuli, mírně osolíme a opepříme. Přidáme 
šťávu z 1/2 citronu. Promícháme. 
Brambory otáčíme a potíráme, dokud nejsou měkké. 
Směs bylinek, co máme, nasekáme spolu s kapary. 
Když jsou brambory měkké, dáme na talíř řeznou plochou nahoru. Na každý brambor dáme tuňáka. Přes tuňáka 
dáme tatarku, posypeme bylinkama a kaparama. 
 
Grilované cukety a opékané brambory 
 

 
 
1 cuketa, 3 zemiaky, korenie grilovaná zelenina, kmín, americke korenie na zemiaky, a zelenina na oblohu, 
olivový olej 
 
zemiaky posypeme korenim a kmínom , dáme na plech pokvapkané s olejom a upečime. 
cukety nakrájame na kolečká , olivovy olej pomiešame s korením na zeleninu a potrieme cukety dáme na 
grilovaciu panvicu a ugrilujeme 



Grilované kotlety na pomerančích 
 

 
 
4 vepřové kotlety, sůl, pepř, 1 lžíce sojové omáčky , 2 lžíce medu, 2 pomeranče, 2 lžíce oleje, 2 lžičky jemně 
pokrájené mladé celerové natě, olej na potření roštu 
 
Kotlety lehce naklepeme, mírně osolíme, opepříme na okrajích několikrát nařízneme, aby se při pečení 
nezkroutily. Potřeme je sójovou omáčkou, olejem a posypeme celerovou natí. Maso rozložíme na rozehřátý 
grilovací rošt potřeným olejem a grilujeme po každé straně 3 minuty. Med, pokrájenou dužinu a šťávu z 1 
pomeranče promícháme. Směsí potřeme maso a znovu grilujeme po každé straně ještě 2 minuty. Kotlety před 
podáváním obložíme tenkými plátky dobře omytého pomeranče. 
 
Grilované kuli čky z mletého masa 
 

 
 
250 g vepřovéko masa, 250 g hovězího masa, 1 vejce, 3 velké cibule, paprika, 150 g anglické slaniny, libeček, 
petržel, pažitka, sůl, koření vepřová pečeně nebo grilovací, strouhanka, olej+ grilovací koření na potírání 
 
Maso smícháme, přidáme vejce, bylinky a koření podle chuti a 1 najemno nakrájenou cibuli. Vše důkladně 
promícháme. Pokud je směs řidší, přidáme strouhanku. 
Z hmoty děláme kuličky (cca 4cm). 
Papriku a anglickou nakrájíme na kousky, cibuli na osminky. 
Napichujeme na jehlu spolu s kuličkami. 
Grilujeme asi 15 - 20 minut. Po dobu grilování otáčíme a potíráme směsí oleje s grilovacím kořením. 



Grilované kuře 
 

 
 
Chlazené kuře váhově nejlépe kolem 1,3kg, grilovací koření, nádivka podle chuti, v receptu jsme použili nať 
celeru a libečku, paprikový lusk, česnek, anglickou slaninu, čirůvku fialovou a cca 1 dcl piva 
řádný základ pro grilování vytvoříme z bukového a dubového dřeva 
 
Kuře opláchneme, osušíme, zevnitř okořeníme grilovacím kořením a postupně vkládáme nádivku. Po naplnění 
otvor sešijeme, kuře posypeme grilovacím kořením a napíchneme na gril. Grilujeme 1,5 - 2 hodiny. Ve finále 
kuřátko "osprchujeme" pivem, abychom docílili té správné kůrčičky. 
Podáváme s pečivem. 
 
Grilované kuřecí špalíčky 
 

 
 
Kuřecí špalíčky /popřípadě stehna, čtvrtky/, olej, jakákoliv směs na drilování 
 
Koření rozpustíme v oleji a potřeme jím kuřecí maso a necháme 24 hodin odležet, pak grilujeme nad otevřeným 
ohněm, během grilování potíráme a ke konci postříkáme pivem a znovu grilujeme a udělá se nám pěkná 
kůrčička. Podáváme s chlebem 
 
 
 
. 



Grilované olomoucké tyčinky 
 

 
 
balíček olomouckých tyčinek, koření gyros, olej, alobal 
 
Na hluboký talíř si nalijeme trochu oleje, do něho rozmícháme koření gyros. 
V koření obalíme olomoucké tyčinky 
a zabalíme do alobalu. Grilujeme z každé strany cca 10 min. 
 
Grilované ovoce 
 

 
 
1 kg čerstvého ovoce (jablka, hrušky, meruňky, broskve, banán), asi 6 lžic krystalového cukru, 4 lžíce másla. 
 
Ovoce omyjeme, osušíme, případně oloupeme, zbavíme pecek nebo jádřinců a nakrájíme na větší kusy. Na 
čtverce alobalu položíme kousky ovoce, posypeme cukrem a přidáme máslo. Alobal uzavřeme tak, aby nahoře 
zůstal jen úzký komínek a grilujeme. 
Podáváme horké a úplně nejlepší je to se zmrzlinou ;-) 
 
 
 
 
 
 



Grilované papriky pln ěné slaninou a banánem 
 

 
 
Papriky, nejlépe bílé, Česnek dle chuti, Olej, Anglická slanina, Banány podle počtu paprik, Sůl, Pepř 
Paprika mletá (sladká nebo pálivá, podle toho jestli pálí papriky) 
 
Z trochy oleje, soli, pepře, mleté papriky a prolisovaného česneku 
vymícháme kašičku, kterou vymažeme vyčištěné papriky. Banány oloupeme, překrájíme na poloviny a každý 
banánový díl ovineme plátkem anglické slaniny. Poté vložíme do vymazaných paprik. Na rozpálený gril 
vložíme naplněné papriky, které ještě po povrchu lehce potřeme olejem. Grilujeme do změknutí paprik i 
banánů. 
Podáváme jako přílohu ke grilovanému masu, anebo jen tak.. 
 
Grilované párečky 
 

 
 
2 konzervy lahůdkových párků, 200 g tvrdého sýra, 200 g slaniny, alobal, párátka 
 
Párky vyjmeme z konzervy a necháme okapat. Poté je podélně nakrojíme. Do vzniklé mezery vložíme na 
proužky nakrájený sýr. Párky pevně obalíme slaninou, kterou upevníme párátky. Takto připravené párečky 
zabalíme do alobalu a opékáme na roštu nad ohněm, na či cestovním grilu. 
 
 
 



Grilované plněné papriky 
 

 
 
Bílé (zelené papriky), balkánský sýr nebo sýr balkánského typu, sušená rajčata, bazalka nebo petrželka 
 
Papriky zbavíme jadřince, omyjeme a zbavíme semínek. Naplníme směsí ze sýra, nadrobno nakrájených 
sušených rajčat a bylinek. Opékáme na grilu nebo v troubě. 
Výborně se hodí jako příloha anebo jako hlavní (vegetariánský chod) s přílohou z brambor nebo opečené 
bagety. 
 
Grilované špízy 
 

 
 
kuřecí řízky, nebo vepř. řízky, paprika kapie, kabanos, cibule 
 
Maso si naklepeme, nakrájíme na malé kostky, posolíme, popepříme a střídavě napichujeme s dalšími 
surovinami na jehly, aby na koncích bylo maso a pak jen rozpálíme gril a grilujeme 
 
 
 
 
 
 
 



Grilované špízy s tzatziky / dietni 
 

 
 
ŠPÍZY: 
1 kuřecí prso 100g, 4 špízové jehlice, 1 velký žampion, 1 cuketa na kostičky, 1 červená paprika na kolečka, 1 
žlutá paprika na kolečka, 1 středně velká cibule nakrájená na kolečka, Olivový olej, ocet balsamico, Bazalka, 
oregano, pepř, špetka soli 
 
TZATZIKI: 
1 velký okurek, 1 bílý jogurt, Špetka soli, pepře, Ocet balsamico, olivový olej 
 
1)Zeleninu, nakrájený žampion a kousky kuřecího masa napícháme libovolně na špízové jehly. Připravené 
špízy lehce potřeme olivovým olejem, octem balsamico, který smícháme s předem připravenými bylinkami a 
kořením. 
2)Vložíme špízy na gril (na tácky) nebo do trouby na pečicí mísu. 
3)Během pečení nebo grilování si připravíme tzatziki. Okurek nastrouháme na hrubém struhadle. Přebytečnou 
vodu z okurku vymačkáme. Přidáme sůl, pepř, česnek, bílý jogurt a čajovou lžičku octu (jablečný, balsamico). 
Promícháme a necháme chvíli uležet v chladu. 
4)Špízy podáváme čerstvě ugrilované/vytažené z trouby spolu s tzatziki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



Grilované špízy z mečouna v marinádě 
 

 
 
Větší a silnější filet z mečouna(lze dělat z ryb, které nemají kosti, nebo jen málo), 4 nasekané stroužky česneku, 
4 lžíce petrželky(nebo pažitky), olivový olej dle potřeby, citronová šťáva z 1 citronu, asi 7 cherri rajčátek(nebo 
1 velké rajče), 1 papriku(dala jsem červenou, 2 menší cibule, cayennský pepř, sůl. 
 
Mečouna si omyjeme, odřežeme kůži a vysušíme, osolíme a opepříme. Do mísy si připravíme marinádu: 
olivový olej+pažitku+šťávu z citronu+cibuli nakrájenou na kroužky+papriku na čtverečky+cherri rajčátka na 
půlky(nebo velké na kolečka a osolíme-ne moc, rybu máme taky solenou a všechno ručně a jemně promícháme. 
Mečouna si nakrájíme na krychličky a zamícháme je do připravené marinády a dáme přes noc do lednice(stačí i 
na 2 hodiny. Potom si vezmeme špejle, nebo delší jehly a napícháme střídavě suroviny z marinády s rybím 
masem. Zbyde nám ochucená marináda, kterou potíráme mečouna celou dobu grilování. Na grilu můžeme 
opéct, nebo ohřát uvařené studené brambory. 
 
Grilované vepřové plátky 
 

 
 
4 vepřové plátky, 10 dkg anglické slaniny, 1 cibule, 3 menší brambory, 2 zelené papriky, sůl, zelené bylinky, 
koření 
 
Plátky masa řádně okořeňte svou oblíbenou kořenící směsí, a naložte na noc do olivového oleje. Druhý den 
připravíme plátky slaniny, na kolečka nakrájenou cibuli a brambory, zelenou papriku, koření a zelené bylinky. 
Plátky a zeleninu osolte, dokořeníme a pokládáme jednotlivě na čtverce alobalu. Uzavřeme a grilujeme. 



Grilované topinky s masem 
 

 
 
500 g mletého hovězího (já dávám krk), 500 g mletého vepřového (plecko), 3 vejce, olej necelých 100 ml (dle 
tučnosti masa), 2 cibule, koření a přísady dle chuti, 2 veky 
 
Masa smícháme, přidáme cibuli, olej, vejce, koření a přísady a vše dobře promícháme. Namažeme na veku a 
dáme na gril, masem dolů. Nemusíme obracet - veka bude křupavá i tak. 
Vrstva masa je asi 1/2 výšky veky. 
 
Grilované vepřové plátky s medem 
 

 
 
4 plátky vepřové kýty nebo panenky, sůl, pepř, olej na potření roštu, 2 lžíce medu, 2 lžíce sojové omáčky, 2 - 3 
lžíce bílého vína, 2 lžíce oleje, 2 lžičky jemně pokrájeného nebo drceného sušeného tymiánu 
 
Plátky masa lehce naklepeme, mírně osolíme, opepříme a na okrajích několikrát nařízneme. Rozložíme na 
rozehřátý grilovací rošt potřený olejem a grilujeme z každé strany 3 minuty. Med, sójovou omáčku, víno, olej a 
tymián promícháme. Směsí potřeme maso a po obou stranách ještě 2 minuty grilujeme. 
 
 
 
 
 



Grilované vepřové plátky plněné drůbežími játry 
 

 
 
4 větší silnější vepřové řízky, 2 lžíce oleje, 2 lžíce sojové omáčky, sůl, mletý pepř, na ozdobu dílky citronu a 
rajčat. 
 
Nádivka: 150g drůbežích jater, 2 lžíce másla, špetka římského kmínu, 10 žampionů, sůl, mletý pepř, 1 lžíce 
nasekané petrželky, 2 lžíce strouhanky, 1 vejce 
 
Připravíme nádivku. Drůbeží játra opečeme na másle se špetkou římského kmínu, při opékání je rozmačkáme 
vidličkou. Promícháme, připravíme na plátky nakrájené žampiony a ještě 5 minut opékáme. Pak osolíme, 
opepříme, přidáme petrželku, strouhanku a vejce, zamícháme a necháme ztuhnout. Vepřové řízky naklepeme a 
nařízneme do nich kapsu. Lehce osolíme a opepříme a volně naplníme nádivkou. Uzavřeme jehlou, potřeme 
směsí oleje se sójovou omáčkou a pomalu opékáme po obou stranách na roštu asi 20 minut. Přitom je potíráme 
směsí oleje se sojovou omáčkou. Zdobíme citronem a rajčaty. 
 
Podáváme s chlebem nebo hranolky. 
 
Grilovaný chřest ve slanině 
 

 
 
Chřest, Anglická slanina, sůl,,koření, citron 
 
Chřest oloupeme a omyjeme.Vroucí vodu osolíme, přidáme plátek citronu a polévkové koření. Přidáme chřest a 
vaříme asi 10 minut. Chřest osušíme. Plátky anglické okořeníme (čím kdo rád- Podravka, grilovací koření atd.). 
Já dal chimichuri. Na každý plátek položíme chřest a zarolujeme. Spíchneme jehlou. Grilujeme cca 10 minut - 
až je slanina křupavá. 



Grilované závitky z cukety s Cottage 
 

 
 
2 menší cukety, 1 stroužek česneku, - sýr Cottage, nakládaná sušená rajčata, bazalka, sůl, pepř, olivový olej 
 
Cuketu podélně nakrájíme na tenké plátky, osolíme a necháme cca 15 min. vypotit. 
Mezitím na trošce olivového oleje lehce osmahneme nahrubo nasekaný česnek, smícháme s nakrájenými 
sušenými rajčaty a sýrem, osolíme a opepříme podle chuti, vmícháme nasekanou bazalku. 
Z plátků cukety srolujeme malé závitky, které zpevníme párátkem či nití, naplníme směsí a dáme pod gril na 
cca 5-7 min. 
 
Podáváme s čerstvým pečivem. 
 
Grilovaný hermelín 
 

 
 
Hermelín, olej, grilovací koření. 
 
V misce rozmícháme 1 deci oleje s 2 polévkovými lžícemi grilovacího koření (lze přidat více podle chuti). Ve 
směsi obalíme hermelín. Hermelín zabalíme do alobalu tak, aby sklady byly na bocích sýru. Hermelín v alobalu 
dáme na rozpálený gril a grilujeme 5 - 10 min. z každé strany. Po dogrilování rozbalíme alobal a sýr z něj 
opatrně přeložíme na talíř. 
 



Grilované žížalky 
 

 
 
500 g morčacieho ( krůtího ) masa ( môže byť aj bravčové, hovädzie alebo kuracie ) 
Marináda : 4 strúčiky cesnaku, 1 cibuľa, 1 lyžica oleja, ½ lyžičky koriandru, ¼ lyžičky chilli, ¼ lyžičky 
kardamónu, ¼ lyžičky drvenej rasce, 3 klinčeky ( hřebíčky ), ¼ lyžičky mletej škorice, štipka muškátového 
orieška, soľ 
 
Cesnak a cibuľu nastrúhame, pridáme podrvený koriander, klinčeky a ostatné prísady. Dobre premiešame. 
Mäso narežeme na tenšie pásiky a vložíme ich do marinády, poobaľujeme ich. Necháme odstáť aspoň 3 hodiny. 
Potom pásiky napichujeme na ihly skrútené ako dážďovky a za občasného potretia zvyškom marinády 
grilujeme. 
Podávame so zeleninou a chlebom, pečivom, prípadne zemiakmi. 
 
Grilovaný lilek 
 

 
 
Lilek, olej, česnek. Postup 
 
Lilek oloupeme, nakrájíme na kolečka asi 1cm silná. Posolíme, necháme "vypotit", osušíme ubrouskem. V 
pánvi rozpálíme olivový olej a lilky okořeněné grilovacím kořením krátce opečeme. Vložíme pod gril a 
necháme ještě chvíli grilovat. Oloupeme česnek a hotové lilky potíráme krátce před podáváním česnekem. 
 
Příloha - brambory, rýže, ale i chléb a zelenina. 



Grilovaný sýr Halloumi 
 

 
 
350 g syr Halloumi, 10 cherry paradajky, 2 lyzice extra panensky olej, 8 tenkych platkov anglicka slanina, 6 ks 
zemiaky nove varené v šupke, 100 g rukola čerstvá, 4 ks vajce, 1 lyzica petrzlenova vnat na drobno krajana 
 
dresing na šalát : 
200 ml kysla smotana, 2 lyzice kremžská horčica, 2 lyzice majonéza, 1 strucik cesnak, 2 ks jarná cibuľka, 2 ks 
nakladané uhorky, citrónová šťava, sol,mleté čierne korenie 
 
1-Syr Halloumi nakrajame na kocky a striedame s cherry paradajkami na spizoch ktore sme namocili do 
vody.Trosku poolejujeme .Dame na grill alebo aj na panvicu s troskou oleja.Otacame a grilujeme do 
zlatista.Mozeme aj ochutit sol, korenie podla chuti, 
 
2-Mlade zemiaky uvarime v supke a nakrajame na mesiaciky.Vajicka uvarime na tvrdo a nakrajame na 
mesiaciky.Rukolove listky poriadne oplachneme a primiesame nasucho k vychladnutym zemiakom a vajickam. 
 
3-Kyslu smotanu zmiesame s kremzskou horcicou trochou majonezy pridame na velmi drobmo nakrajame , 
jarnu cibulku a dva struciky cesnaku, nakladane oharky. Ochutime solou, ciernym korenim a stavou s citrona a 
poriadne premiesame. Ked nejdme salat konzumovat hned tak si "obohateny" dresing pripravime samostatne 
aby mal salat stale chrumkavu konzistenciu aby nezvedol. 
 
4-Servirovali sme tak, ze sme indvidualne porcie na poslednu chvilu bohate poliali schladenym dresingom. 
Ozdobili grilovanou anglickou slaninou .V Grecku by vam pridali este stedru davku extra panenskeho oleja, a 
prizdobime petrzlenovou vnatkou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grilovaný banán s medovo-pomerančovou omáčkou 
 

 
 
2 banány, 1 balíček skořicového cukru, , 4 PL medu, 1 PL rozpuštěného másla, 1 pomeranč, vanilková zmrzlina 
máta a proužek pomerančové kůry na ozdobu 
 
Banány oloupeme a podélně rozřízneme. Potřeme medem a posypeme skořicovým cukrem. Necháme 5 minut 
odležet. 
Zatím si omyjeme pomeranč,nastrouháme asi 1/2 KL kůry. Pomeranč rozpůlíme, vymačkáme šťávu, smícháme 
s kůrou zbylým medem a rozpuštěným máslem. Rozmícháme v ohnivzdorné nádobě, kterou si dáme do 
blízkosti grilu, aby byla omáčka teplá. 
Banány dáme na gril a grilujeme po každé straně asi 3 minuty.(Záleží na síle banánu a intenzitě tepla). 
Přendáme na talíř, přelijeme teplou omáčkou a přidáme zmrzlinu. Dozdobíme proužkem kůry a lístky máty. 
 
Makrely s libečkem na grilu 
 

 
 
Makrely - mražené nebo čerstvé, olej, mletý pepř, drcený kmín, česnek, nať libečku, citronová šťáva. 
 
Makrely rozmrazíme, omyjeme, vysušíme a nasolíme. Smícháme olej, jemně sekanou nať libečku, pepř, kmín, 
drcený česnek, citronovou šťávu, vše dle vlastního uvážení. Touto směsí naplníme makrely a necháme v chladu 
proležet, pak grilujeme na roštu po obou stranách. 
 



Grilovaný ku řecí steak 
 

 
 
Kuřecí prsa /s kůží bez kosti/ 
 
Na naložení: 
2 dcl oleje, 1/2 balíčku koření Kuřecí steak s červeným pepřem, 1/2 balíčku koření Country Reny 
 
Vykostěná kuřecí prsíčka s kůží si na několik dnů naložíme do směsi oleje a koření. Během marinování v 
lednici několikrát otočíme, aby bylo maso stejnoměrně proležené. 
Roztopíme v zahradním grilu a opečeme do křupava a doměkka z obou stran. 
Kuřecí steaky jsou nejlepší, když je ugrilované podáváme nakrájené na plátky přes vlákno a když nejsou 
vysušené z dlouhého grilování. 
 
Grilovaný pstruh na másle a česneku 
  

 
 
Pstruh, drcený kmín, sůl, česnek 2 ks, máslo(asi 30g), voda na podlití 
 
Pstruha omyjeme, osolíme i ve vnitř, pořádně posypu drceným kmínem, přidám nakrájený česnek, podliju 
vodou a na povrch ryby dám plátky másla. Vložím do pekáče a dám do trouby na gril(popř.klasicky peču), 
pstruha polévám výpekem. 
 
 



Grilovaný kv ěták se sýrovou omáčkou 
 

 
 
1 květák, sůl 
Marináda: olivový olej, bazalka, petrželka, 3 stroužky česneku 
Omáčka: plátek másla, lžíce hladké mouky, vývar z květáku, smetana na vaření, 100 g sýra s modrou plísní 
(měla jsem gorgonzolu), muškátový oříšek, sůl 
 
Květák rozdělíme na růžičky a uvaříme v osolené vodě na skus. Vyjmeme a necháme okapat, pak naložíme do 
marinády a necháme aspoň hodinu odležet. 
V rendlíku rozpustíme máslo, přidáme mouku, osmahneme, za stálého míchání vlijeme naběračku vývaru a 
smetanu a necháme 10 minut povařit, prošleháme, aby byla omáčka hladká, vmícháme nastrouhaný sýr, 
necháme rozpustit a dochutíme. 
Květák ugrilujeme dozlatova a podáváme. Hodí se k tomu brambory, dělala jsem americké. 
 
Kapr na grilu s křenem 
 

 
 
4 porce kapra, citrónová šťáva, olej, sůl, petrželka, strouhaný křen, 4 dkg másla 
 
Očištěné porce kapra osolíme, pakapeme citrónovou šťávou a necháme chvíli odležet. Potom osušíme 
ubrouskem, potřeme olejem a na roštu nebo na pánvi opečeme po každé straně asi 7 minut. Na talíři rubu 
posypeme drobně nakrájenou petrželkou a strouhaným křenem a zakapeme rozpuštěným máslem. Podáváme s 
bramborem. 



Grilovaný losos. 
 

 
 
1 filet z lososa, nebo většího pstruha, citrón. 
Grilovací směs: 2 lžíce sluncem sušených rajčat, 8 velkých stroužků česneku, 4 lžíce pokrájené petrželky, 60 ml 
olivového oleje, 1 kávová lžička soli. 
 
Všechny ingredience grilovací směsi umixujeme ponorným mixerem a dáme přes noc odpočinout do lednice. 
Druhý den nařízneme lososa po délce, ale neprořízneme kůži. Do řezu vpravíme asi polovinu grilovací směsi, 
na porce dáme plátek citrónu a necháme chvíli odležet. 
Grilujeme přiklopené, buď přímo na naolejované mřížce, kůží dolů a po asi 10 - 15 minutách potřeme rybu 
zbytkem grilovací směsi, a grilujeme dál, až se maso pod vidličkou rozpadá. 
Druhá varianta je namočit cedrové prkýnko na dvě hodiny do vody a rybu grilovat na něm. Krásně to kouří pod 
poklicí, ryba dostane tu "navoněnou" chuť a navíc nemá tendenci propadnout roštem. 
K tomu zelené fazolky s ořechy, nebo chřest s ořechy, recepty přidávám, a bramborové placičky-rosti, recept, a 
dobrý, už tu je. 
 
Kapří filet na grilu 
 

 
 
Kapr, máslo, červená paprika, kmín,směs bylinek((bazalka, petrželka, rozmarýn, saturejka), sůl. 
 
Chytíme si kapra, zbavíme šupin, vyfiletujeme, necháme kůži a nadrobno krájíme přes kostičky. Dostatečně 
osolíme z obou stran. Na marinádu si rozpustíme máslo, přidáme koření a bylinky a směsí maso potřeme. 
Necháme alespoň půl hodiny marinovat. Pečeme na grilu. 



Hamburger na grilu 
 

 
 
15 dkg mletého vepřového masa, 15 dkg mletého hovězího masa, 1 pytlík Tomatové česnekové marinády od 
Avokáda, 1 cibule, 1 balení toastových bulek ( 4 kusy ), plátkový sýr, natrhaný ledový salát, plátky rajčat, 
hořčice, kečup 
 
Smícháme obě mletá masa, přidáme marinádu a kostičky cibule. Necháme v lednici alespoň 2 hodiny uležet. 
Tvarujeme placky, které ogrilujeme z každé strany. 
Rozřízneme toastovou bulku, nebo hamburgerovou housku, spodek zakápneme hořčicí a kečupem, položíme 
list ledového salátu a hamburger. Zakryjeme plátkovým sýrem, plátky rajčat a přikryjeme vrchní částí bulky. 
 
Hlíva ústřičná na grilu 
 

 
 
500 g hlívy ústřičné, 50 ml bílého suchého vína, čerstvá petrželka / nebo bazalka /, sůl, čerstvě mletý barevný 
pepř, olivový olej 
 
Z oleje, vína, soli a jemně pokrájené petrželky / bazalky / připravíme marinádu, do které naložíme očistěnou 
hlívu, zbavenou nožiček. Necháme 1 hodinu marinovat a grilujeme cca 8-10 minut. 
Na talířích dochutíme čerstvě mletých pepřem, případně osolíme. 
 
 
 



Jednoduché grilované tousty 
 

 
 
měkký salám, tvrdý sýr, zelená paprika, chlebíčková veka, majolka, grilovací koření, kečup 
 
Salám a sýr nastrouháme na hrubém struhadle v poměru 1:1. Též na hrubém struhadle nastrouháme zelenou 
papriku- polovinu množství salámu. Vše smícháme. Plátky veky potřeme majolkou a posypeme grilovacím 
kořením. Dáme na plech vyložený pečícím papírem. Na každý plátek dáme kopeček směsi a pokapeme 
kečupem. 
Dáme na 3-5 minut pod rozehřátý gril. Hned podáváme. 
 
Jihočeský pstruh na grilu i v troubě 
 

 
 
4 menší pstruzi, 4 stroužky česneku, 2 silnější pórky, 100 g eidamu, citronová šťáva, mletá sladká paprika, 
mletý pepř, sůl, petrželka. 
 
Očištěné a vykuchané pstruhy uvnitř vytřeme směsí z utřeného česneku, soli, pepře a na povrchu pokapeme 
citronovou šťávou-v chladu necháme 30 minut odležet. 
Bílou část pórku nakrájíme na tenké kroužky, které promícháme s větší polovinou strouhaného sýta a s jemně 
nakrájenou petrželkou. Touto směsí naplníme pstruhy a sepneme je kovovými jehlami. Pstruhy potřeme olejem 
a vložíme na rošt, nebo na pekáč a pečeme asi 15-20 minut. Pak posypeme zbylým sýrem a necháme pod 
grilrm, nebo v troubě, dokud sýr nezezlátne. Nakonec poprášíme červenou paprikou. 
 



Losos s grilovanou zeleninou a smetanou 
 

 
 
Losos půlka ( na 2ks filetu), bazalka, smetana na vaření, máslo, mléko, 2 vejce (natvrdo), žampion, hl.mouka, 
sůl, pepř, tymián, citr.šťáva, olivový olej 
zelenina na gril: č. a z. paprika, cuketa, žampion, č. cibule 
cherry rajčátka, hl. salát nebo pekinské zelí apod. 
 
Filety lososa dáme restovat na másle na pánev, smetanu dáme do kastrůlku vařit, zeleninu a žampiony 
nakrájíme a dáme na gril (v mikrovlnce či troubě) nebo orestujeme na pánvi. 
Trochu mléka rozšleháme s hl. moukou a přidáme ke smetaně, zakápneme citr. šťávou, osolíme, opepříme, 
nasekáme bazalku a přidáme. Hustotu regulujeme mlékem či smetanou. 
Grilovanou zeleninu smícháme se salátem, zakápneme olejem, vařená vejce nakrájíme na kousky a přidáme i s 
rajčátky. 
Orestovaný losos přelijeme smetanovou omáčkou a jako příloha je zelenina. ( lze i brambory) 
 
Luciferův kapr na grilu 
 

 
 
4 porce kapra, citrónová šťáva, trochu oleje, 3 dkg másla, kari koření, pepř, kečup, worcestrová omáčka, lžíce 
kaparů, sterilizovaná kapie, sůl 
 
Suché a očištěné porce kapra osolíme, opepříme, zakapeme olejem a citrónovou šťávou. Opékáme na grilu. Na 
másle a na oleji zpěníme papriku, zalijeme 1/2 dl vody, přidáme kečup, worchestr a kapary (lze vynechat), 
převaříme a hotové porce kapra poléváme. Povrch zdobíme kapií. Podáváme se zeleninovým salátem. Jako 
příloha se hodí hranolky nebo opečené brambory. 



Makrela se zeleninou na grilu 
 

 
 
1 makrela (mražená nebo čerstvá), olej, koření na ryby, bylinky 
čerstvá zelenina dle chuti + brambory 
 
Makrelu potřeme olejem (já používám olivový), okořeníme, posypeme bylinkami. Mezitím si nakrájíme na 
kostky syrovou zeleninu a brambory a ochutíme. Můžeme dát do alobalu vše dohromady, nebo rybu a zeleninu 
s brambory zvlášť. Záleží na každém. Můžeme také makrelu grilovat zvlášť bez alobalu. Jak v troubě s funkcí 
gril nebo na venkovním grilu. 
 
Karbanátky na grilu 
 

 
 
1-1,2 kg mletého masa, 1 vejce, troška soli, oblíbené grilovací koření, 2-3 lžíce strouhanky 
 
Vše smícháme, necháme den v chladu odležet. Pak navlhčenýma rukama tvarujeme karbanátky, které 
ugrilujeme nad žhavým ohništěm. Během grilování je můžeme potírat marinádou-buď umíchanou pro tento 
účel nebo zbylo od dalšího naloženého masa na chystaného také na gril. Obracet jdou dobře. Jsou rychleji 
hotové než jiné maso a vmíchaným kořením je vlastně můžeme lépe ochutit. Podáváme se zeleninou a chlebem. 
 
 
 
 



Kari cibule na grilu 
 

 
 
2 cibule, kari, olivový olej, voda 
 
Cibule si rozpůlíme a odložíme. V misce si umícháme lžičku ol.oleje s dvěma lžičkami vody a lžičkou až 
dvěma lžičkami kari(může být indické, anglické, thajské,......atd.)Cibuli si do směsy naložíme a necháme 
marinovat alespoň jednu hodinu. Grilujeme podle žáru grilu = asi deset minut - než cibule změkne. 
 
Kuře na grilu 
 

 
 
1 kuře, olivový olej 
 
Kuře naporcujeme: odřízneme křídla, stehna rozpůlíme na dolní a horní část, prsa oddělíme od kosti a 
rozpůlíme. Skelet použijeme třeba na polévku. 
 
Kuřecí křídla: osolíme, namočíme do olivového oleje a posypeme mletou paprikou a šalvějí. 
Kuřecí paličky: osolíme, namočíme do olivového oleje, posypeme kari kořením a obalíme křenem. 
Vrchní stehna: prošpikujeme slaninou, namočíme do olivového oleje, osolíme, opepříme a opaprikujeme. 
Kuřecí prsa: pokapeme citronem, uděláme z boku otvor na nádivku a vložíme dovnitř dvě lžičky švestkových 
povidel, pokapeme sojovou omáčkou, případně dosolíme. 
Vše necháme alespoň 1 hodinu odležet v chladu. 
Při grilování obracíme a potíráme olejem. Grilujeme na mírnějším ohni asi 40 minut. 



Kuřecí maso v balíčku - na gril 
 

 
 
400 g kuřecích prsou, 4 plátky anglické slaniny, 4 plátky šunky, 4 plátky uzeného sýra, 1 cibule, brambory na 4 
porce, sůl, olej. 
 
Na nakládací směsku potřebujeme: 1 vejce, 1 lžičku hořčice, 1 lžičku solamylu, 1 lžičku worchestru, 1 lžičku 
oleje, sůl a hrubě mletý pepř - vše smícháme, nejlépe to jde metličkou. 
 
Maso jen lehce naklepeme, potřeme nakládací směsí a necháme odležet. Z pevnějšího alobalu vhodného na 
grilování si připravíme 4 obdélníky, potřeme olejem, rozložíme syrové brambory nakrájené na hrubší kolečka 
nebo hranolky a posolíme je. Na ně dáme anglickou slaninu, šunku, sýr, kolečko cibule a plátek naloženého 
masa. uděláme balíček, pevně spojíme a dáme na gril. Grilujeme zvolna na mírném žáru asi 45 minut. Záleží na 
velikosti a množství brambor a masa v balíčku a žáru, na kterém grilujeme. Ke konci přípravy balíčky asi na 15 
minut otočíme. 
 
Medové maso na grilu 
 

 
 
4 kotlety, 1 cibule, 4 stroužky česnek, 4 lžíce olej, 2-3 lžičky med, pepř, 4 lžíce sojová omáčka, sůl 
 
Marinádu připravíme takto: rozmícháme sojovou omáčku s olejem, vmícháme med; přidáme utřený česnek, sůl 
a pepř, cibuli nakrájíme na kolečka a vmícháme do marinády. 
Maso necháme den naložené a pak jej ogrilujeme. 



Kuřecí paličky grilované 
 

 
 
1kg kuřecích paliček 
 
Na obalení: 
1 lžička mleté sladké papriky, 1 lžička pepře, 1 lžička soli 
 
Na potírání: 
5 lžic oleje, 5 lžic meruňkového džemu 
 
Suroviny na obalení promícháme a kuře v nich obalíme. Suroviny na potírání smícháme a kuře tím mažeme po 
celou dobu grilování cca 20 minut za častého obracení. 
 
Kuřecí prsa na grilu 
 

 
 
Marináda: olej, vinný ocet, sójová omáčka, čerstvý tymián, čerstvá feferonka, česnek, jemně nakrájená cibulka, 
hořčice, kečup, sůl - množství: všeho přiměřeně ;-). 
A samosebou kuřecí prsa. 
 
Marinujeme 2-3 hodiny, grilujeme asi 15 minut. 
 
 



Labužnický grilovaný hermelín 
 

 
 
Hermelín, cammembert apod., anglická slanina, cibule, grilovací koření dle libosti, olej, alobal 
 
Na alobal potřený olejem dáme hermelín, posypeme kořením, poklademe nejprve slaninou, pak kolečky cibule, 
okořeníme, obrátíme a celý postup opakujeme i z druhé strany. Pevně zabalíme. Grilujeme nebo může použít i 
nasucho pánev (cibule se pak i lépe opeče). 
 
Marinovaná vepřová játra na grilu 
 

 
 
500 g vepřových jater nakrájených na plátky, 100 ml červeného vína, 2 lžíce olivového oleje, 1 lžíce 
worchestru, grilovací koření, oregáno 
 
Z oleje,vína, worchestru a grilovacího koření smícháme marinádu, do které naložíme plátky jater, které 
proložíme větvičkami oregána. 
Necháme rozležet minimálně 2 hodiny a grilujeme na grilu nebo na grilovací pánvi. 
Podáváme s bramborem nebo pečivem, čerstvou zeleninou a tatarskou omáčkou. 
 
Grilovací směsi obsahují sůl, ale přesto jsou játra měkká a šťavnatá. 
 
 
 



Omáčka ke grilování 
 

 
 
Maminčin sos 
 
400 g zakysané smetany 
2 lříce majonézy 
5 lžíce sladké thajské omáčky 
2 lžičky cukru 
pažitka, kopr, petrželka 
5 cl láku z okurek 
 
Dvě zakysané smetany, 2 lžíce majonézy, 2 lžíce sladké thajské omáčky, cukr, sůl, nasekané bylinky a půl deci 
láku z okurek dobře promícháme. 
 
Omáčka tzatziki ke grilovaným masům 
 

 
 
1 velká lžíce koření tzatziki, 1 hrnek smetany(tak 200 ml)200 g měkkého jemného tvarohu, 2 stroužky česneku, 
1 menší salátová okurka, sůl. 
 
Koření nasypeme do misky, přidáme smetanu a tvaroh, dobře promícháme a dáme ještě utřený česnek a 
nahrubo nastrouhanou okurku a všechno našleháme. 
Hodí se ke všem grilovaným masům. 



Papriky na grilu 
 

 
 
Papriky, olivový olej, sůl, česnek, balkánský sýr 
 
Papriky omyjeme a necháme v celku, nařízneme špičku, aby pustily šťávu. Osolíme je a potřeme trochou oleje 
a zvolna pečeme na grilu nebo i v troubě. Nakrájíme balkánský sýr, do olivového oleje zamícháme rozdrcený 
česnek. Papriky rozložíme na mísu, posypeme sýrem a namáčíme v oleji s česnekem. 
 
Podáváme s pečivem. 
 
Pikantní grilované kuře 
 

 
 
1 menšie kura rozdelené na 1/4-iny alebo kuracie stehná, soľ, 1/2 CL čerstvo mletého čierneho korenia, šťava z 
polovice citrona, 8 strúčikov prelisovaného cesnaku, 2 PL na veľmi jemnučko nasekanej petržlenovej vňate, 6 
PL olivového oleja 
 
Kuracie mäso nasolíme. V mise zmiešame všetky ostatné ingrediencie na marinádu a uložíme do nej nasolené 
porcie kuraťa, najmenej na 2 hodiny a obraciame ich. Marinované porcie kladieme na rošt, umiestnený 15 cm 
nad pahrebou. Pečieme z každej strany 10 minút za potierania zvyšnou marinádou. Podávame s dusenou ryžou 
a zeleninovo-ovocným šalátom. 
 
 



Rajčata z grilu - trouby 
 

 
Paradajky, grilovacie korenie – soľ, olej 
 
Paradajky umyjeme, osušíme, lúčovito nakrojíme, pokvapkáme olejom, osolíme nejakým korením, ja dám 
grilovacie korenie. 
Grilujeme vedľa mäsa, alebo pečieme v rúre do požadovaného zmäknutia. 
 
Je to chutná príloha. 
 
Rychlovka z grilu 
 

 
 
Sýr cihla vcelku - množství podle toho, kolik sníme 
zelenina - čerstvá nebo mražená, různé druhy podle chuti /já měla svoji oblíbenou mraženou z Lidlu - asijskou/ 
marináda - na jakou jsme zvyklí na grilování 
 
Sýr nakrájíme na kostky, dáme do misky, přidáme zeleninu a promícháme. Čtverec alobalu vytřeme olejem 
/pokud není v marinádě/, jinak marinádou, nasypeme směs sýra a zeleniny, lehce pomarinádujeme, pořádně 
uzavřeme alobal a dáme na gril. Já balíčky na gril pro jistotu vždycky balím ještě jednou. 
Sýr se lehce připeče, roztaví a zeleninka je akorát udělaná. Všechno se tak nějak krásně spojí. Jde krásně z 
alobalu sundat. Nesmíme dávat na gril moc nízko, aby se sýr nespálil. 
My máme tuto zeleninu rádi, je totiž ochucená a je výborná k těstovinám i k masu. 
 



Salát s grilovacími klobáskami 
 

 
 
400 g tenké bílé grilovací klobásky, 2 salátová srdíčka nebo menší hlávka ledového salátu nebo mix salátů 
(polníček, rukola atd. dle chuti a nabídky), 1 větší zralé avokádo + citronová šťáva, 1/4 salátové okurky, cherry 
rajčátka, 1 červená cibule 
1 lžíce kremžské hořčice, 1 zarovnaná lžíce hnědého cukru, 1-2 lžíce červeného vinného octa, pepř, sůl 
 
Na mísu vyskládáme natrhaný salát, oloupané avokádo nakrájené na plátky, které zakápneme citronem, aby 
nezhnědlo, plátky okurky. Na lžíci oleje opékáme na kousky nakrájené klobásky dočervena. Dáme stranou, 
přidáme nahrubo nakrájenou cibuli, když je trochu osmažená, zasypeme ji cukrem, přidáme hořčici a rajčátka a 
chvíli smažíme společně (pozor, hořčice docela prská). 
Klobásky a směs z pánve navršíme na zeleninu, do pánve nalijeme ocet, trochu naředíme vodou (asi lžíci), 
trošku přisolíme, opepříme a svaříme a odškrabeme přípečky. Zakapeme tím salát a ihned podáváme s 
křupavou bagetkou. 
 
Salát s grilovanou hruškou 
 

 
 
Hrušky, mix salátů podle chuti, vlašské ořechy, sýr brie, sýr modrého typu, brusinky, smetana na vaření. 
 
Saláty omyjeme a natrháme na menší kousky. Mezitím vložíme nakrájené kousky hrušek na grilovací pánev a 
opečeme. Na salát nakrájíme kousky obou sýrů, zasypeme vlašskými ořechy a přelijeme brusinkovým 
přelivem, který vytvoříme tak, že do kastrolku nalijeme 300 ml smetany na vaření lehce ohříváme, jakmile je 
smetana horká, přidáme přibližně 8-10 kávových lžiček brusinek. Mícháme dokud přeliv nezhoustne. 



Salát z grilované cukety s parmazánem 
 

 
 
4 menší mladé cuketky, 4 silnější plátky anglické slaniny, 4 lžíce parmazánu, 1 stroužek česneku, 3 lžíce 
olivového oleje, citrónová šťáva, sůl, černý pepř 
 
Cukety nastrouháme na tenké plátky - pomocí zeleninové škrabky nebo elektrického nářezáku. Dáme je do 
misky, zakapeme olivovým olejem, protřeseme a necháme 10 minut odležet. Potom jednotlivé plátky opečeme 
na rozpálené suché pánvi dohněda a odkládáme do jiné misky. Do pánve po opékání dáme anglickou slaninu, 
nakrájenou na co nejmenší kostičky, orestujeme dohněda, přidáme prolisovaný stroužek česneku, necháme 
rozvonět a vše vsypeme k cuketám. 
Osolíme, zakapeme citrónovou šťávou, opepříme, zasypeme parmazánem a opatrně promícháme. Podáváme 
buď vlažné, nebo naopak vychlazené s opečeným bílým pečivem. 
 
Tzatziky ke grilovaným masům 
 

 
 
1 balení lučiny bez příchutě, 2-3 lžíce smetany, sůl, nastrouhanou okurku salátovou, 1-2 lžičky koření tzatziky. 
 
Lučinu smíchám s trochou smetany, přidám nastrouhanou okurku, asi 1-2 lžíce, koření tzatziky a v případě že je 
to ještě husté, tak přileju ještě smetanu. 
 
 
 



Šneci na gril 
 

 
 
Na šneky: 500g vepřového masa (já použila krkovici), šunkový salám, pikantní salám (čabajkový, paprikový...) 
 
Na marinádu: dijonská hořčice, olej, sojová omáčka, provensálské koření, pepř, sůl 
 
Podle chuti si z uvedených surovin připravíme marinádu. Se solí opatrně, jelikož sojová omáčka i dijonská 
hořčice už slané jsou! 
 
Maso si nakrájíme na "řízky" a naklepeme. Osolíme, opepříme a potřeme marinádou. Poté poklademe 
kolečkem šunkového a kolečkem pikantního salámu a stočíme do rolády. Roládky pak ostrým nožem nakrájíme 
na asi 1cm silné šneky a ty napíchneme na špičatou špejli. 
Napíchané šneky ještě potřeme zbytkem marinády a necháme uležet. 
 
Špagety na grilovací způsob 
 

 
 
1/2 balení špaget, 2 plátky anglické slaniny, párky /klobásy, cigára, co má kdo rád/, strouhanka, pórek, grilovací 
koření, olej, sůl 
 
Uvařené špagety scedíme, rozstříháme na menší kousky. Dáme do kastrolku, promícháme s troškou oleje. 
Slaninu nasekáme na malé kousky, stejně tak uzeninu a přidáme ke špagetám spolu s 1 lžící strouhanky. 
Přidáme 1-1,5 lžičky grilovacího koření a kousek nadrobno nakrájeného pórku. Vše promícháme, chvíli 
prohřejeme, případně zvlhčíme trochou vody. 
Podáváme teplé se zeleninovým salátem, okurkou. 



Vepřové špízy na gril 
 

 
 
Vepřové maso nejlepe plec 1,5 kg, 1 ks hlavička česneku, ,1 bal.grilovací koření, 3 dcl oleje, 1 kg cibule, 1/2 kg 
špeku (podle chuti), dřevěné špejle asi 15 ks, alobal, čerstvý chléb 
Zelenina a dochucovadla (záleží na vaši chuťi a fantazii) 
 
Nejdříve si v kastrůlku rozehřejeme olej a do něj vsypeme celé grylovací koření a lehce zpěníme, pak vložíme 
rozmačkaný česnek (celá palice)a taky lehce zpěníme a sundáme s ohně, to vše provádíme za stálého míchaní- 
necháme pomalu zchladit. Pak vezmeme vepř. plec a nakrájíme ji na plátky, které lehce proklepeme a vkládame 
už do vlažné marinády, vše promícháme a pokud to děláte den před grilováním, nechte na místě, kde je 
chladněji. Čím déle se maso marinuje, tím větší chuť získáte z marinády! Asi hodinu před grilováním dělám 
špízy, střídavě napichuji maso- cibuli- slaninu....atd. a pak každý špíz balím do alobalu, pak grilujeme na roštu, 
pod kterým je už jen žár z uhlíků. Po 30 min. alobal sundáme a špízy grilujeme asi 15 minut, no prostě do 
změknutí a krásné zlatavé barvy. Podávám k tomu čerstvý chléb a suroviny běžné ke grilování, jako jsou 
omáčky, hořčice, saláty podle chuti a fantazie. Jen dodávám, že pokaždé se ke mě samotné nedostane ani 
kousek a naši přátele tvrdí, že je to čím dál lepší a pokaždé se těší na špízy! V zimě se nedá sedět venku, ale 
moje horkovzdušná trouba udělá tu samou službu a chutě našich přátel není ošizená ani během zasněžené zimy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


