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Grill Őrültek Kézikönyve 

- A grillezés e-Bibliája – 

I. rész 

 

 
 

 

Készült a grillezz.hu jóvoltából - látogass el a grillezz.hu weboldalra, ahol 

rengeteg grill recept és grill ötlet, tanács vár Téged.  

 

Ha még nem tetted, iratkozz fel és ajándékba kapod további 

tanulmányainkat! 

 

Kövess minket a Facebookon is: http://facebook.com/grillezz.hu  

 

 

 

 

 

 

 

  
Jogi rész 

A Grill Őrültek Kézikönyve a szerző engedélyével szabadon, módosítás 

nélkül tovább adható, megosztható! 

 

A szövegből részleteket a grillezz.hu weboldal megjelölésével lehet 

kiemelni és használni! 

 

A kézikönyv kiadója, a Bonair BG Kft. minden jogot fenntart! 

 

Készült: 2 014. 

 

http://grillezz.hu/
http://grillezz.hu/
http://facebook.com/grillezz.hu
http://grillezz.hu/
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Bevezető helyett 
 

Kedves Grill Őrült Barátunk! 

 

Engedd meg először is, hogy tegeződjünk Veled. Mi egy fiatalos, grill 

őrült csapat vagyunk és az a célunk, hogy a grillezést népszerűsítsük, és 

új perspektívákat adjunk hozzá a világnak. Számunkra a tegeződés 

egyfajta tiszteletteljes felhívás egy kis cinkosságra, amelynek lényege: 

grillezz velünk! 

 

Egy könyv a grillezésről, amelyben nem csak pác recepteket találsz. 

Ebben a könyvben mindent megtalálsz a témában. Nem csak sütni 

tanulsz meg belőle - hiszen grillezni bárki tud, hanem mire a végére érsz 

megérted a titkait és ezáltal másképp fogsz hozzáállni a grillezéshez, 

mint bárki más.  

 

Ezért leszel jobb! Sokkal jobb! 
 

A Grill Őrültek kézkönyve megtanít Téged a grillezés alapjaira, fogásaira, 

apró trükkjeire. 

 

 

 

Grillezni olyan, mint egy időutazáson részt 

venni! 
 

Gondolj bele a grillezés gyakorlatilag a mai főzés őse.  

Képzeld el, hogy az ősemberek kezükben a mamut húsával boldogan 

mentek haza a barlangba, ahol egy idősebb férfi vagy egy nő őrizte a 

kín-keservesen megszerzett tüzet. Talán először úgy jöttek rá, hogy 

sokkal jobb sülve, mint nyersen, hogy a hús beleesett a tűzbe. Vagy a 

maradékot fel akarták perzselni, hogy ne romoljon rájuk. 

 

A legérdekesebb gondolatokat, leghasznosabb tippeket kiemeljük 

Neked, így könnyebben tudod használni a Kézikönyvet! 
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Az ősember is tulajdonképpen először grillen sütötte meg az 

ételét. A főzés és a modernebb trükkök csak ez után alakulhattak 

ki az ember életében! 
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Mindenesetre az őseink rájöttek arra, hogy megsülve könnyebb elrágni 

az ételt és jobb az íze is a húsnak, mint nyersen.  

 

 

 

Persze ma már speciális lehetőségek vannak, különféle rácsok, amivel 

össze tudod szorítani a húst. Kifinomult pác receptek léteznek, a több 

napon át áztatott és forgatott páctól kezdve az azonnal használható 

fűszerkeverékekig.  

TUDTAD? 

Az ősember a gyűjtögetés során már a fűszereket is felismerte és 

használta is. Képzeld csak el, az ősemberek minden vadászat után nagy 

grillpartit csaptak. 
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Miért grillezz? 
 

Azt is kérdezhetnénk: Miért ne grillezz? Mi tart vissza Téged attól, hogy 

hogy a húst, zöldséget akár a hétköznapokon, akár hétvégén zömében 

grillezve készítsd el és egy jó grill partit csinálj otthon? 

 

Nincs kerted?  

Azt megértjük, hogy nem akarod a fa-szén szagát a lakásodban érezni, 

hiszen nem annyira kellemes egy zárt térben, de vannak lehetőségek 

arra, hogy akár lakásban is tudj grillezni.  

 

A kert hiánya miért visszatartó erő? 

Az elektromos grilleken a lakásban, erkélyen is lehet grillezni, és 

manapság egy éttermi ebéd áráért beszerezhető egy príma grill, melyen 

füstmentesen, faszén-izzítás nélkül zamatos, ízes hétköznapi vacsorákat 

vagy hétvégi családi ebédeket „rittyenthetsz”. 

 

 

Éhes vagy? Ne grillezz! 

A grillezés ma már elsősorban nem arról szól, hogy éhesek vagyunk és 

eszünk. Pedig érdekes módon egy jó grillezéshez kevesebb előkészület 

kell és kevesebb aktív munkával jár, mint mondjuk egy bableves 

megfőzése, de mégis mondjuk ki: a legtöbben sokkal nagyobb feneket 

kerítenek a grillezésnek, mint amekkorát a munka befektetés igényelne. 

 

 

 

Miért van ez így? 

Mert a legtöbb ember nem saját magának grillez. Úgy vagyunk vele, 

hogy ha már pácoljuk a húst, akkor azt mindenkinek meg kell mutatni, 

akit érdemesnek tartunk rá. Egy grillezésre áthívunk pár rokont, barátot 

vagy szomszédot és onnantól kezdve a készülődés nem is a sütésre 

vonatkozik, hanem sokkal inkább a vendégek miatti takarításra, italok 

behűtésére. 

TUDTAD? 

A legbonyolultabb grillpác elkészítése is legfeljebb 15 percet vesz igénybe! 

Hosszabb ideig tart a húst előkészíteni, de ma már „grill-készen” tudod 

megvenni a hentesnél a friss húst! 
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A grillezés társadalmi, csapatépítő tevékenységgé nőtte ki magát. 

amikor összejön egy kisebb baráti társaság valóban jó döntés a grillt 

elővenni, hiszen a bográcsra jobban kell figyelni, több a munka egy 

főzéssel, ráadásul a grill alapvetően a legtöbb helyen a férfiak konyhája, 

tehát ezúttal a családapa meg tudja mutatni a barátoknak, hogy ő a 

legjobb szakács. 

 

 

 

Mitől lesz jó a szakács? 

Ha jó fűszereket, friss húst használ, akkor valójában semmi nem 

ronthatja el a grillezést, legfeljebb, ha figyelmetlenül odaégeti a húst. De 

egy grillen ezt nehezebb, mint hinnénk! Mondhatnánk: aki grillez, annak 

sokkal könnyebb a dolga, mint mondjuk annak, aki pogácsát süt. Itt csak 

az alapanyagok minőségén múlik a siker, meg minimális odafigyelésen.  

 

Persze vannak komolyabb szakértelmet igénylő grill ételek, mint például 

egy hamburger vagy egy steak elkészítésének van jó néhány szabály, 
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amire érdemes odafigyelni. (Ezekről lesz még szó a könyvben és ne 

felejtsd el figyelni a blogunkat, ahol szintén számos érdekes dolgot 

megtudhatsz egy-egy grill ételről) 

 

 

Van okod kihagyni? 

A legtöbben, akik ódzkodnak a grillezéstől három okra fogják!  

 

1) Vegetáriánusok: 

Például akik nem esznek húst. Pedig - és ebben a könyvben még 

a vegetáriánusoknak is tartogatunk egy fejezetet - grillen lehet 

sütni sajtot, tojást, és a grillezett zöldségek is nagyon finomak - 

nem csak köretként. 

 

2) Kényesek: 

A másik csoport a szagot nem szereti. Sokan ódzkodnak a fa-

szén szagától és nem akarják, hogy bebüdösítsék a ruhájukat, 

hajukat. Erre a kifogásra az egyik megoldás, hogy kifejezetten 

“játszós” ruhát veszel fel a grillezéshez vagy pedig a másik 

megoldás, hogy nem faszenes grillt használsz, hanem 

elektromost. Ez utóbbit még tisztítani is könnyebb. 

 

3) Lusták: 

A harmadik jellemző kifogás éppen a tisztítás miatt van. 

Amennyire kevés idő a grillezés előkészítése és a sütés sem 

megterhelő feladat, annyira kellemetlen eltakarítani a sütögetés 

után a sütőt és az olajos tányérokat. Az égett ételmaradéktól 

kellemetlen megtisztítani a sütő rácsot is. Erre szintén az 

elektromos grill a legjobb megoldás. 

 

Szeretnéd tudni, hogyan válassz grillt? 

A kézikönyv utolsó fejezetében összeírtuk a legfontosabb szempontokat, 

illetve számos grillsütő készüléket mutatunk be a grillezz.hu oldalon is 

Neked. 

 

http://grillezz.hu/
http://grillezz.hu/grillsuto/
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Grillezni egész évben? 

A grillezéssel alapvetően van egy nagy probléma. Ez pedig az, hogy aki 

csupán faszenes sütővel rendelkezik, jellemzően csak tavasztól őszig 

tudja élvezni a grill ételek ízét, hiszen - pár szélsőséges esettől eltekintve 

az emberek nem szeretik bent használni a faszenes grillsütőket.  

 

Bár van, aki a hűvös időben is grillfűszereket használva próbálja meg 

visszaidézni a nyári grillezések illatát és ízeit, de egy tepsiben megsült 

hús egészen más, mint egy grillrácson vagy grill lapon sült finomság. 

 

Ha egész évben szeretnél grillezni, például Karácsonykor is grillen 

készítenéd az ünnepi menüt, akkor a legjobb, ha elektromos grillsütőt 

veszel magadnak.  

“De az elektromos drágább!” - szokták mondani. Nos, egy asztali 

elektromos grill, minőségi gyártótól 14.000 forint környékén kezdődik és 

természetesen kapható egészen csúcskategóriás is majdnem 100.000 

forintért. Egy faszenes grill - mérettől függően - 4 és 25.000 forint között 

van, amibe kell még faszenet, olajat venned, számolnod kell az idővel, 

amit a begyújtásra izzításra kell szánnod.  

 

TÉNY: A faszenes grillsütő olcsóbb, ugyanakkor sokkal nehezebb vele 

dolgozni. 
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A grillezés 7 alapszabálya 
 

1. Ha faszenes sütőt használsz, akkor nagyon fontos, hogy min 

sütsz! A parázs, az parázs legyen, azaz izzania kell, de nem 

szabad lángolnia, füstölnie.  

2. Füstölt húsárut, mint pl. a sonka, lehetőleg ne grillezzünk, 

mert a magas hő hatására rákkeltő nitrozamin vegyületek 

keletkeznek! 

3. A sovány hús az erős hő hatására erősen kiszárad és rágós 

lesz. 

4. Marinád használatával a hús különösen aromás és puha 

lesz. 

5. A megszenesedett húst vágjuk le az értékes többitől, mert – 

bár sokan szeretik az égettebb húst, - rákkeltő, betegségeket 

okozó vegyületeket tartalmaz. 

6. A hússzeleteket csak egyszer forgassuk meg, mert különben 

sok levet vesztenek. 

7. Amennyiben alufóliát használunk, a matt fele nézzen a 

parázs (sütőlap) felé!  
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Grill pác minden hétre 

I. Bármilyen húshoz használható alapanyagok 

 

Csak keverd össze az alapanyagokat és már használhatod is a húsok 

bekenésére. 

 

1. Fűszeres grill mustár 

● 2 evőkanál mustárpor,  

● 2 teáskanál édes házi paprika,  

● 1 teáskanál őrölt kakukkfű,  

● 1 teáskanál őrölt zellermag,  

● 1 teáskanál őrölt feketebors,  

● 1 teáskanál őrölt babérlevél,  

● 1 teáskanál őrölt zsályalevél,  

● 2 teáskanál hagymapor,  

● 2 teáskanál fokhagymapor,  

● 4 teáskanál só.  

 

2. Fokhagymás grill mustár 

● 2 evőkanál mustárpor,  

● 1/2 teáskanál édes házi paprika,  

● 1 evőkanál gutamát,  

● 1/2 teáskanál őrölt koriander,  

● 2 evőkanál fokhagymapor,  

● só.  
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3. Mézes-fahéjas mustár 

● 100 g mustármag,  

● 1 dkg só,  

● 2 dkg cukor,  

● 5 dkg méz,  

● 6 dkg borecet,  

● 80 ml víz,  

● csipetnyi őrölt fahéj,  

● 5 szem koriander,  

● 2 evőkanál tárkony. 

 
 

A mustármagot, a tárkonyt, illetve a koriandermagot alaposan 

megőrlöm (például: kávédarálóval). Lisztfinomságúnak kell lennie. Ezt a 

lisztet összekeverem a többi hozzávalóval. A kezdeti erősségét 1-2 nap 

alatt elveszti, és akkor adja ki az igazi aromáját.  

  

A MUSTÁROS, MUSTÁRMAGOS PÁCOK KERÜLENDŐK A 

TAPADÁSMENTES GRILL FELÜLETEK HASZNÁLATÁNÁL. 

 

(az elektromos grillek zöme tapadásmentes bevonattal rendelkezik, ám 

van üveglapos vagy kerámia bevonatos grill is, ahol az agresszív mustár 

nem marja fel a bevonatot, úgyhogy grill választásnál erre is ügyelj) 
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4. Marinád 

 

 

Ezeket a hozzávalókat egyszerűen keverd össze és már használhatod is 

hús pácolására. 

 

● 2 evőkanál whisky,  

● 1 evőkanál ketchup vagy paradicsomlé,  

● 1 evőkanál citromlé,  

● 1 evőkanál worcester,  

● késhegynyi bors,  

● 2 evőkanál olaj. 

A marinád egy ecetes, sós páclé, amit alapvetően bármilyen húshoz 

használhatsz. Sokféle marinád recept létezik, ezekből négyet mutatunk 

meg most Neked, de a grillezz.hu bogon még számos marinád recepttel 

találkozhatsz. 
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5. Kínai marinád 

● 2 evőkanál száraz sherry,  

● 3 evőkanál kínai tea,  

● 1 evőkanál méz,  

● 1 evőkanál szójamártás,  

● 1/2 teáskanál őrölt fahéj,  

● 1 teáskanál feketebors,  

● 2 gerezd szétnyomott fokhagyma.  

 

 

6. Mexikói marinád 

● 2 evőkanál csípős mustár,  

● 2 evőkanál olaj,  

● 4 evőkanál paradicsompüré,  

● 2 gerezd zúzott fokhagyma,  

● 1/2 evőkanál barnacukor,  

● csipetnyi chili por.  

 

7. Paprikás marinád 

● 1 fej hagyma,  

● 2 gerezd fokhagyma,  

● 1 dl fehérbor,  

● 1 dl olíva olaj,  

● 1/2 teáskanál őrölt feketebors,  

● 3 evőkanál édes paprika,  

● fél kávéskanál koriander. 

 

A hagymát karikázd fel, a fokhagymagerezdeket nyomd össze, majd 

keverd össze a többi hozzávalóval. A pácolandó húst forgasd bele a 

marinádba és lefedve tedd a hűtőbe egy éjszakára. 
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8. Natúrpác  

● 2 evőkanál olaj,  

● 2 evőkanál kefir,  

● késhegynyi őrölt feketebors,  

● 1 evőkanál apróra vágott petrezselyemzöld,  

● 2 teáskanál citromlé,  

● 1 evőkanál mustár,  

● 1 evőkanál száraz fehérbor 

● 1 gerezd összenyomott fokhagyma 

 

 
 

 

9. Oregano-pác 

● 2 evőkanál olaj,  

● 2 evőkanál kefir,  

● késhegynyi őrölt feketebors,  

● 1 evőkanál oregano levél (szárított),  

● 2 teáskanál citromlé,  

● 1 evőkanál mustár,  

● 1 evőkanál grappa.  
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II. Csirke húshoz való pácok 

 

1. Pácolt csirkecomb 

 

Talán a legegyszerűbb pác, amit csak készíthetsz! Egy tálban 

összekevered a pác hozzávalóit:  

 só,  

 bors,  

 átnyomott fokhagyma gerezdek,   

 pirospaprika,  

 piros arany,  

 olaj.  

 

Annyit kell keverned belőle, hogy ellepje a csirkecombokat, amikor 

beleforgatod őket. 

Ebbe a masszába forgasd bele a csirke combokat, jól belenyomkodva 

hagyd állni, akár egy egész napot is. 

 

Lassan, forgatva süsd át a grillen! 

 

 

 

Nem szereted a csirkehúst? Időnként más fajta húst is használnál? 

Az alábbi recepteket akár pulykahússal is elkészítheted! 
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2. Kicsontozott csirkecomb grillen 

Az egész csirkecombokat mosd meg, a csont mentén éles késsel metszd 

be, a csontot vágd körbe és emeld ki a húsból. A kapott szeleteket 

ezután pácold be, mondjuk a következő páccal: 

 

● 4 evőkanál olívaolaj,  

● 1 teáskanál mustár,  

● 1 teáskanál méz,  

● 4-5 gerezd fokhagyma. 

 

A páchoz a fokhagymát megtisztítod, összezúzod, a többi hozzávalóval 

jól összekevered. A kicsontozott húsokat sózd, borsozd meg és egy 

éjszakára rakd a pácba.  

 

Grillrácson (faszenesnél parázs felett, elektromosnál 180°C-on) 

oldalanként 6-7 percig süsd. 

 

 

 

3. Csirkecomb grillen 

Az, hogy kicsontozod-e a csirkecombot leginkább attól függ, hogy a 

grillsütődben tudod-e azt folyamatosan forgatni. Ha igen, akkor át tudod 

sütni a combot a csont kivágása nélkül is.  

Azonban, ha nem tudod forgatni könnyen, akkor jobban jársz, ha a 

csirkecombot kicsontozod. 

 

Egy jó pác hozzá: 

 

● 0,5 dl olívaolaj,  

● 1 hagyma,  

● 2 cikk fokhagyma,  

● kakukkfű,  

● bazsalikom,  

● oregánó,  

● rozmaring,  

● só,  

● bors. 

 

A korábban írt módon keverd össze a pác hozzávalókat és hagyd, hogy 

az ízek jól összeérjenek, akár egy napon át! 
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4. Édes-csípős csirkecomb kétféle mártással 

Hozzávalók a grillcsirkéhez: 

● 70-80 dkg csont nélküli csirkecomb 

● 3 kukorica 

● a páchoz: 1 evőkanál olívaolaj, 1,5 evőkanál szójaszósz, 2 

evőkanál méz, ízlés szerint csilipor (attól függően, hogy 

mennyire csíp) 

● a kenéshez: 2 evőkanál méz, csilipor 

 

A paradicsomszószhoz: 

● 4 nagyobb paradicsom 

● 1 kis fej hagyma 

● 1 cikk fokhagyma 

● 1 evőkanál vaj 

● 2 evőkanál zellerzöld 

● 2 evőkanál petrezselyemzöld 

● 1 evőkanál bazsalikom (vagy oregánó) 

● 2 teáskanál cukor 

● 2 evőkanál balzsamecet (vagy citromlé) 

● 1 teáskanál mustár 

● 1 evőkanál étkezési keményítő 

● só, frissen őrölt bors 

 

A sajtszószhoz: 

● 7 dkg reszelt füstölt sajt (vagy ízlés szerint más, karakteresebb 

ízű sajt 

● 2 dl tej 

● 2 evőkanál vaj 

● 1 evőkanál liszt 

● 1 cikk fokhagyma 

● só, frissen őrölt bors 

 

Elkészítés 9 lépésben: 

1. A húst megmosod, majd egy tálban a pác hozzávalóival 

alaposan összekavarod. 

2. Készítsd el a paradicsomszószt: a paradicsomokat dobd néhány 

percre forrásban lévő vízbe, majd a héját óvatosan szedd le róla. 

A forralás miatt könnyű dolgod lesz. 
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3. Egy serpenyőben, a forró vajon párold meg az apróra vágott 

hagymát, majd add hozzá a darabokra vágott paradicsomot a 

reszelt fokhagymával. 

4. Forralás közben tedd bele az apróra vágott fűszer zöldeket. 

Néhány percig főzd, amíg a paradicsom bő levet enged. 

5. Ekkor ízesítheted cukorral és ecettel (enyhén édeskés, pikáns íze 

legyen, de alakítsd saját ízlésed szerint), illetve sózd és borsozd 

meg. 

6. A keményítőt keverd el 0,5 dl hideg vízzel, majd add a 

mártáshoz, és lassú tűzön, kavargatva, sűrítsd be. Egy kevés 

mustárt is kavarhatsz hozzá. Tedd félre, hadd hűljön. A mézet a 

csilivel kavard össze és ezt is tedd félre. 

7. A sajtszószhoz a vajon a lisztet világosra pirítod, majd felöntöd 

hideg tejjel. Sózd és borsozd meg, és lassú tűzön sűrítsd be. Add 

hozzá a zúzott fokhagymát, meg a reszelt sajtot, és kavargasd, 

hogy szépen egybeolvadjon a mártással. 

8. Kezdőzhet a grillezés: a húst lecsepegtetve tedd a grillre. Amikor 

már majdnem elkészült, egy ecset segítségével mindkét oldalát 

kend meg a mézes-chilis páccal, és addig forgasd a grillen, míg 

minden oldala nem lesz piros. Vigyázz, ne égesd oda!  

 

 
A végén a grillezett csirkét nyakon öntöd a szószokkal és jó étvágyat 

kívánsz magadnak és a családnak is!  
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5. Vasalt csirkecomb gyömbéres szójás pácban 

 

Hozzávalók: 

 

● 4 db csirkecomb kicsintozva 

● 1 dl szójaszósz 

● 1 kb. 2 cm hosszú gyömbér finomra lereszve 

● 1 citrom leve és héja 

● 1 kisebb csili felaprítva 

● 2-3evőkanál olivaolaj 

 

A páchoz a szójaszószt, gyömbért, citromhéjat, pár csepp citromlevet, a 

chilit és az olajat összekeverjük egy tálban. a csirkecombokat egy 

fagyasztózacskóba tesszük, ráöntjük a páclevet, kinyomkodjuk belőle a 

levegőt, összefogjuk a zacskó száját, mondjuk egy csipesszel és a kezünk 

között forgatva, gyurmázva eloszlatjuk a páclevet a combok között. Így 

mindenhol fogja érni a páclé, mégsem foglal nagy helyet. A hűtőben 

legalább 2 órát, de még jobb, ha egy éjszakát érleljük a húst. Ezután 

lecsepegtetjük, a grillt előkészítjük, és szép pirosra sütjük rajta. 

Salátával, friss kenyérrel a legfinomabb ebéd ez a szaftos hús.   

 

6. Citromban pácolt csirkecomb 

 

Hozzávalók: 

● 2 kisebb csirkecomb / fő 

● 2 citrom leve 

● 1 citrom héja 

● oregano 

● 1 gerezd fokhagyma 

● 2evőkanálolíva 

● citrombors 

● 2 csésze rizs 

● só 

● pici sáfrány 

 

A citromok levét nyomjuk egy tálba, öntsünk hozzá kevés olivát, 

reszeljünk bele 1 gerezd fokhagymát, szórjunk bele oreganót és tegyük 

bele a combokat. Hagyjuk legalább 1 órát a pácban. Az idő leteltével 

vegyük ki a pácból, sózzuk, citrom- borsozzuk meg, és tegyük rá a grillre. 

Süssük át mindkét oldalát és kész is. 
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7. Grillezett csirkemell 

Hozzávalók: 

● 2-3 db csirkemell filé 

● 1-1,5 dl olívaolaj 

● 2 teáskanál mustár 

● 4-5 gerezd fokhagyma 

● só 

● őrölt fehér bors 

● rozmaring 

● kakukkfű 

● majoránna 

● szerecsendió 

 

    

    

    

    
 

Elkészítés: 

A mellfiléket ízlés szerint szeleteljük fel, majd sózzuk és hagyjuk állni kb. 

egy fél órát. 

Közben a pác hozzávalóit keverjük össze egy tálban, és nyomjuk bele a 

fokhagymát. (ízlés szerint tehetünk bele több fokhagymát is) 

Ezután alaposan forgassuk bele a felszeletelt húst, majd hagyjuk pár 

órán át pácolódni benne a sütés előtt.  

Sütés előtt csepegtessük le a húsról a páclevet, majd pár perc alatt 

süssük mindkét oldalát szép pirosra a grillen. 
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8. Mentás korianderes csirkemell 

 

Hozzávalók: 

 

● 4 közepes méretű csirke mell filé 

● 3 gerezd friss fokhagyma 

● Friss gyömbérgyökér 

● 1/2 teáskanál őrölt szegfűszeg 

● 1/2 teáskanál őrölt fahéj 

● 1/2 teáskanál őrölt kardamom 

● 2-3 friss zöld chilipaprika 

● 1 marék friss koriander 

● 1 marék friss menta 

● 1 evőkanál balzsamecet 

● 3-4 evőkanál olaj 

 

A csirkemellet félbe vágjuk, és 1 centinként bevagdossuk, hogy majd 

jobban átjárja a pác. 

A fokhagymát és a gyömbért lereszeljük. A friss zöldfűszereket apróra 

vágjuk. Összekeverjük a páchoz való alapanyagokat. Beleforgatjuk a 

csirkemelleket, lefóliázzuk és 1 éjszakát, de minimum pár órát hagyjuk a 

hűtőben érlelődni. Ha ennyi ideig pácoljuk, maximum 4-5 perc sütés 

elég is neki. Ne szárítsuk ki a húst!  

Rizzsel és friss mentával megszórva tálalva nagyon kellemes ebéd. 
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9. Mustárban pácolt csirkemell 

 

Hozzávalók: 

● 1 csirkemell 

● 1 evőkanál magos mustár 

● 1 evőkanál dijoni mustár 

● 3 dl tejföl 

● 2 kávéskanál mustármagpor 

● 1 kávéskanál Cayenne bors 

● 1/2 kávéskanál fekete bors 

● 3 gerezd fokhagyma 

● 1/2 kávéskanál rozmaring 

● olíva 

● só 

 

Egy tálba tegyük a tejfölt. Adjuk hozzá a mustárokat, a kétféle borsot, 

rozmaringot és a mustárport. Kicsit sózzuk meg öntsünk hozzá kevés 

olivát. Keverjük össze alaposan és a vékony szeletekre vágott kissé 

megsózott csirkét pihentessük benne 1 órát. 

 

10. Mézes-mustáros pácolt csirkemell 

 

Hozzávalók: 

 1 kg csirkemell 

 20 dkg mustár 

 10 dkg méz 

 6-7 gerezd fokhagyma 

 4-5evőkanál(olíva)olaj 

 só 

 bors 

 olaj a sütéshez 

  

Elkészítés: 

A csirkemellet vékony (kb 1-1,5 cm vastag) szeletekre vágjuk. A 

csirkemellet akár csíkokra is vághatod, akár szeletben is hagyhatod, úgy 

forgasd meg a pácban, s készítsd el. Ha szeletben hagyod, akkor sem kell 

kiklopfolni. 

 

A mustárt, mézet, olajat, sót, borsot és a kis darabokra vágott 

fokhagymát összekeverjük, majd a húsokat is alaposan beleforgatjuk. 

A hűtőbe tesszük minimum egy napra, de akár 4-5 napig is érlelhetjük. 
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11. Tejben pácolt csirkemell 

 

Hozzávalók: 

● 1 kg csirkemell 

● 10 dkg teavaj 

● 8-10 szem egész bors 

● 3 gerezd fokhagyma 

● 3-4 babérlevél 

● 4 dl tej 

● kevés só 

● rizs 

● víz 

● pirospaprika ízlés szerint 

Elkészítés: 

A csirkemellet ujjnyi vastagságú szeletekre vágjuk, majd enyhén 

kiklopfoljuk. 

A tejbe beletesszük a sót, az egész borsot, a paprikát, a babérlevelet, 

beletörjük a fokhagymát és a csirkemell szeleteket belefektetjük. Tetejét 

lezárjuk és legalább 3-4 órára a hűtőbe tesszük. 

Amikor a hús megpácolódott, lecsepegtetjük, majd meghintjük egy 

kevés sóval, majd grillen megsütjük. 

  



 
28 

12. Joghurtban pácolt csirkemell 

 

Hozzávalók: 

 

● 40 dkg (8 szelet) csirkemell 

● 2,5 dl natúr görög joghurt 

● 3 evőkanál napraforgó olaj 

● 1 evőkanál szárított kakukkfű 

● 1 teáskanál őrölt pirospaprika 

● 1 mk őrölt fekete bors 

● 1/2 mk őrölt gyömbér 

● 2 kövér gerezd zúzott fokhagyma 

● só 

 

 

Elkészítés: 

Egy üvegtálban a joghurthoz keverünk 2evőkanálolajat a fűszerekkel és 

a vékony szeletekre vágott csirkemellet beletesszük úgy, hogy 

mindenhol átjárja a szaft. Az edényt jól lezárjuk, és a húst másnapig 

hagyjuk pácolódni. Grillen kisütjük. 
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13.Fokhagymás csirkemell grillen, paradicsomos cukkinis szósszal 

 

Hozzávalók: 

● 80 dkg csirkemell 

● só, 

● bors 

● 5 fej fokhagyma 

● pici vaj, 

● olaj a sütéshez 

 

Szósz hozzávalói: 

● 1 fej hagyma apróra vágva 

● fél kaliforniai paprika 

● kisebb cukkini fele reszelve 

● 3-4 fej gomba 

● 1,5 dl pizza szósz 

● 1 dl főzőtejszín/tejföl 

● só, bors 

● 1 kávéskanál cukor 

 

A csirkemell filét vékony szeletekre vágtam, sóztam és borsoztam 

mindkét oldalát. A fokhagyma gerezdegeket szétnyomtam és egy pici 

olajjal elkevertem, ezzel kentem be a csirkemellek mindkét oldalát, pár 

csepp citromlével is meglocsoltam a szeleteket és fél órát hagytam 

pihenni. Ez után kisütjük grillen. 

A szószhoz először az apróra vágott hagymát megfuttattam pici olajon, 

majd rádobtam a kockákra vágott kaliforniai paprikát, megpirítottam. A 

pizza szósszal együtt turmixgépbe tettem és simára mixeltem. A 

serpenyőben a gombát és a reszelt cukkinit kicsit lepirítottam, 

ráöntöttem a paradicsomos szószt, sóztam, borsoztam, persze kóstolás 

után, majd felöntöttem a főzőtejszínnel. Még egy kávéskanál cukrot is 

tettem bele és az egészet összeforraltam. A tányérokon a szószt a hús 

szeletekre tettem és rizzsel tálaltam. 
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14. Mézes-sörös grillezett csirkemell 

 

Hozzávalók: 

● 2 evőkanál méz 

● 2 dl világos sőr 

● 1 dl olaj 

● 1 kiskanál só 

● 1 mokkáskanál frissen őrölt bors 

 

Elkészítés: 

A mézet kanalazzuk keverőedénybe, kevergetve öntsük hozzá a sört, az 

olajat, majd sózzuk, borsozzuk meg.  Az így elkészített pácba máris 

beletehetjük a csirkemellfiléket. A pác javasolt eltarthatósága, 2 nap 

hűtőben. 

 

 

A csirkemellfiléket tegyük magas falú tálba, öntsük rá a mézes-sörös 

pácot, és forgassuk meg benne a húsdarabokat. Fedjük le fóliával, és egy 

éjszakára tegyük a hűtőbe pácolódni. Fontos hogy egy éjszakát 

pácolódjon, mert vastag a csirkemell, és akkor finom, ha a belsejét is 

átjárják az ízek. a Nem árt, ha közben megforgatjuk a páclében a 

húsdarabokat. Másnap vegyük ki a pácléből a csirkemelleket, és a forró 

grillen, lassan süssük pirosra.  

 

15. Kefíres csirkepác 

 

● 1 pohár kefir,  

● 2 gerezd fokhagyma,  

● 1 evőkanál olaj,  

● 2 kávéskanál só,  

● 1 kávéskanál őrölt fekete bors. 

 

A fokhagymagerezdeket megtisztítom és átnyomom. Az összes felsorolt 

többi hozzávalót jól összekeverem és csirke, valamint egyéb 

baromfihúsok pácolására használom.   

A húst grillen jól átsütöm. 
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16. Joghurt-koriander pác 

 

● 1 pohár joghurt,  

● 2 gerezd fokhagyma,  

● 1 evőkanál olaj,  

● 2 kávéskanál só,  

● 2 kávéskanál koriander. 

 

Elkészítés 

A koriandert mozsárban megtöröm, a fokhagymagerezdeket 

megtisztítom és átnyomom. Az összes hozzávalót jól összekeverem, és 

baromfihúsok pácolására használom. 
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III. sertéshús 

 

1. Grillezett tarja 

● sertéstarja 

● mustár 

● fokhagyma 

● pirospaprika 

● étolaj 

● tej 

 

A tarjaszeleteket kiklopfoljuk. Egy jól zárható edényt választunk a 

pácoláshoz. A szeleteket bekenjük mustárral, a lábosba fektetünk egy 

sort, megszórjuk pirospaprikával, vékonyra vágott (vagy zúzott) 

fokhagymával, ráöntünk annyi tejet és étolajat, hogy ellepje. Majd 

következik a következő sor és így tovább, és így tovább 

Ha kész vagyunk, mehet is a hűtőbe, egy-két napig érlelődni. Sózni nem 

szoktam, a mustártól éppen elég sós. Aki mégis a sósabb ízeket szereti, 

az utólag sózza! 

Végül parázs fölött kisütjük a tarjaszeleteket. 

 

2. Pác sertéstarjára 

A sertés sokkal nehezebben sül át, mint a csirke, ezért érdemes pácolás 

előtt kissé kiklopfolni, hogy tökéletesen átsüljön.  

 

 

● 8 evőkanál olívaolaj 

● 2 kiskanál mustár 

● 1 fél kiskanál őrölt pirospaprika 

● 3 gerezd fokhagyma 

● 1 kiskanál friss kakukkfű felaprítva 

● bors 

● nagyon kevés só 

 

A grillen időnként megfordítva jól átsütjük. 
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3. Csíkszeredai flekken 

 

A parázs fölé tett rostélyt a szalonnadarabbal többször egymás után 

átdörzsöljük. A húst legalább 1 nappal előbb előkészítjük, vagyis olajjal 

és mustárral átkenjük, törött borssal és borókabogyóval meghintjük. 

Végül rákenjük a zúzott fokhagymát. Az ily módon megfűszerezett 

hússzeleteket egymásra rakjuk, és alufóliába vagy folpack fóliába 

csomagoljuk. Az étel elkészüléséig hűtőszekrényben tároljuk. A 

hússzeleteket az átforrósodott rostélyra rakjuk, és 10-12 percnyi sütés 

után megfordítjuk. 

 

4. Sörben pácolt sertéskaraj 

 

Hozzávalók: 

● 50 dkg csont nélküli karaj 

● só 

● 2 deci sör 

● 1 közepes fej vöröshagyma 

● 3 gerezd fokhagyma 

● 1 evőkanál mustár 

● 1 kis kanál őrölt pirospaprika 

 

Elkészítés: 

A karajt vékony szeletekre vágjuk és besózzuk. 

A sörhöz adjuk a péppé zúzott vörös és fokhagymát, a mustárt és a 

pirospaprikát. 

Ebben a páclébe tesszük a hús szeleteket, és fél napig pácoljuk benne a 

hűtőben, majd utána grillen megsütjük. 
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5. Borban pácolt sertéscomb 

 

Hozzávalók: 

 

● 1 sertéscomb diója 

● 1 üveg száraz fehérbor (7 dl) 

● 5 gerezd fokhagyma 

● kevés liszt 

● 1 ágacska rozmaring 

● só 

● őrölt bors 

 

Elkészítés: 

A húst megmossuk, lecsepegtetjük, majd egy mély edénybe helyezzük. 

Felöntjük a borral, beletesszük a zúzott fokhagymát. Lefedjük, és hűvös 

helyen 2-3 napig állni hagyjuk. 

A páclevet leöntjük róla, papírtörlővel letörölgetjük, és körben 

belisztezzük. Majd grillen átsütjük. 

 

6. Grillezett sertésmáj 

 

Hozzávalók: 

● 30-35 dkg sertésmáj 

● bors 

● majoránna 

● olaj 

 

Elkészítés: 

A májat felszeleteljük, fűszerekkel ízesítjük, olajjal megkenjük, majd 

grillen jól átsütjük.  
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7. Mézzel sült oldalas 

 

Hozzávalók: 

 

● 80 dkg sertés oldalas,  

● 4 evőkanál olívaolaj, 

● 2 evőkanál borecet,  

● 1 evőkanál méz,  

● 2 dkg szezámmag,  

● só 

 

Elkészítés: 

 

Az oldalast a bordacsontokkal párhuzamosan 2-3 ujjnyi darabokra 

vágjuk. Az olívaolajat elkeverjük a borecettel és a mézzel, végül 

hozzáadjuk a szezámmagot. Az így elkészített marináddal a húsokat 

bekenjük, majd letakarva a hűtőbe tesszük és 8-10 órát érleljük. Sütés 

előtt a húst sózzuk, majd az oldalas darabokat egymás mellé a grillrácsra 

helyezzük, és többször forgatva ropogósra sütjük. 

  



 
36 

IV. hal 

 

1. Grillezett lazac 

 

Hozzávalók: 

● 60 dkg lazac-szelet 

● 2 gerezd fokhagyma 

● 2 csokor kapor 

● 1 citrom 

● 1 dl olívaolaj 

● só 

● bors 

 

Elkészítés: 

A kaprot finomra vágjuk, a fokhagymát összezúzzuk, a citrom levét jól 

kinyomjuk. Az olajhoz keverjük a kaprot, a fokhagymát és a citromlevet. 

A halszeleteket sóval, borssal beszórjuk, majd megkenjük a fûszeres 

olajjal. Grillrácson mindkét oldalát 5-5 percig sütjük. 

 

2. Roston sült keszeg 

 

 

Hozzávalók: 

● 4 kis keszeg, néhány szál kapor, 

● 1-2 evőkanál grill fűszerkeverék, 

● 3-4 evőkanál olaj 

 

Elkészítés: 

A keszegeket megtisztítjuk, sűrűn bevagdossuk, bekenjük olajjal, és 

beszórjuk a fűszerkeverékkel. A rostélyra fektetjük a kaporszálakat, erre 

a halakat, és mérsékelt tűz felett kb. 20 percig sütjük, közben pár csepp 

olajjal gyakran locsolgatjuk.  
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V. Marhahús a grillen 

1. Steak általában 

A steak világszerte az egyik legnépszerűbb étel és alapanyag. 

Elkészítésétől sokan félnek, pedig néhány alapszabályt betartva szuper 

gyorsan készíthetünk egyszerű és fantasztikus fogásokat. Íme néhány 

tuti tipp ehhez, amit sok érdekes steak recept követ.. 

 

Steaknek nevezik az olyan marhahús szeletet, amely hirtelen kisüthető, 

pácolás és egyéb előkészületek nélkül. Azonban nem minden marhahús 

alkalmas steak készítéshez. Csakis a húsmarha jó friss sütésre. 

Magyarországon leginkább tejmarhákat tenyésztenek – ezek húsa nem 

megfelelő! Bár egyre több helyen lehet kapni magyar húsmarha 

termékeket, ezeket általában nem érlelik (azaz lógatják hetekig) 

rendesen, így nem elég porhanyósak. 

Steak készítéshez legjobb a skót, argentin vagy francia termék – ezek 

jobb henteseknél megvásárolhatók (bár nagyon drágák). 

 

Tökéletes steak 

A tökéletes steak kívül ropogós, belül porhanyós, állaga puha és lédús. 

Íze intenzív. A legtöbb nemzetközileg elismert séf és a steak rajongók 

egyetértenek abban, hogy a tökéletes steak középen rózsaszín, felülete 

szürkés barna – ezek aránya alapján a következő verziók léteznek: 

 

 Raw – nyers hús (pl steak tartare, carpaccio) 

 Seared steak – csupán a hús felső pólusait zárjuk be néhány 

másodperces sütéssel, alatta a hús nyers és hideg marad. 

Angliában ezt “still mooing“, Amerikában “bloody as hell” steak-

ként kínálják steakhouse éttermekben. 

 Rare – felszíne szürkésbarna, belül vörös, de átmelegedett (52-

55 C) 

 Medium rare – felülete barna, belül világos piros (55-60C) 

 Medium – felülete barna, belül a hús forró, színe szép rózsaszín 

(60-65 C) 

 Medium well done – a hús közepe kissé rózsaszín (65-69 C) 

 Well done - felülete sötétbarna (vagy csíkos), belül szürkésbarna 

(70-90C) 

 Overcooked – felülete majdnem kormos, belül ropogós (90 fok 

felett) 

 Chicago steak, egy amerikai steak fajta, amit először a kívánt 

hőmérsékletre kisütnek, utána gyorsan átgrillezik kőszén felett.  



 
38 

A steak 8 alapszabálya: 

1. A steak csakis akkor lesz tökéletes, ha az alábbi szabályokat 

betartjuk: 

2. Steakhez a hátszín, bélszín, rostélyos és fartő a legalkalmasabb 

hússzelet. A bélszín minimum 4 cm vastag, a többi legalább 2-3 

cm legyen. 

3. A hús legyen érlelt (vagy érett) és márványos. A húst 2 napig 

tároljuk hűtőszekrényben egy rácson, ezáltal intenzívebb lesz az 

íze, és puhább lesz az állaga. 

4. Sütés előtt 2 órával érdemes kivenni a húst a hűtőszekrényből. 

Ha a hús hideg, akkor a felszíne megég, amire belül eléri a 

megfelelő hőfokot. 

5. A steak húst nem szabad fűszerezni, mázokkal, szószokkal 

bekenni sütés előtt. Ezek megégnek, és keserű ízt adnak a 

húsnak. Közvetlenül sütés előtt viszont ajánlatos megsózni. 

6. A húst forró grillen (vagy serpenyőben) kell kisütni. Az 

úgynevezett Maillard-reakció során barna réteg alakul ki a hús 

felszínén, amely a hús pólusait lezárja, így belül szaftos marad. 

7. A húst 15-20 másodpercenként ajánlatos fordítgatni – így nem 

sül túl a hús. 

8. A húst vágás előtt minimum 5 percig pihentetni kell. A hús 75%-

a víz – a forró húsban a fehérjék összehúzódnak és kinyomják a 

vizet a rostokból, így ha egyből belevágunk, a húslé kifolyik. Ha 

pihentetjük minimum 5 percig, a rostok kissé lehűlnek, 

kiengednek, így a lé a húsban marad és szaftosabb lesz. 

 

A steak elkészítése 

A steak készítése roppant egyszerű, csupán néhány perc: 

1. A húst bedörzsöljük olajjal vagy egy serpenyőben olajat 

felforrósítunk. 

2. A hússzeletet mindkét oldalon megsózzuk (de nem borsozzuk). 

3. Amikor a serpenyő forró, vagy az olaj füstöl, óvatosan 

belehelyezzük a húst. Vigyázat: az olaj fröcsköl! 

4. A húst 15-20 másodperc múlva megfordítjuk. 

5. Ezt megismételjük mindaddig, amíg a kívánt állagot elérjük -  ez 

kb 3-7 perc összesen (lásd tippek) 

6. 5 percig pihentetjük, közben megborsozzuk. 
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Steak tálalása 

Pihentetés után általában csíkokra felvágjuk vagy egészben tálaljuk. 

A steak csíkok ideálisak saláták vagy köretek tetején –  míg egész 

szeletként általában körettel tálaljuk, esetleg leöntjük pikáns szószokkal, 

mártásokkal. 

Amerikai verziókat általában krumplipürével vagy héjában sült 

krumplival tálalják – grillezett kukorica, bundás vagy karamellizált 

hagymakarikák és zöldsaláta kíséretében. 

Az angolok különösen kedvelik gombás mártással leöntve és párolt 

zöldségekkel vagy zöldséges salátákkal tálalják. Sokszor gombát vagy 

hagymát sütnek a steak körül a serpenyőben. 

A franciák és argentinok sült krumplival tálalják (steak-frites), esetleg 

zöldsaláta kíséretében. 

Amerikában népszerű a “surf and turf” – amely koktélrákkal és homárral 

tálalt steak (és fantasztikus kombináció!). 

Világszerte népszerű szendvicsként is, friss kenyérszeletek között, 

bagettbe töltve, pirítós tetején – salátával, mártással kiegészítve. 

 

A steakről rengeteg cikket olvashatsz a grill blogban is: http://grillezz.hu  

http://grillezz.hu/
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2. Pizzaiola steak 

A carne pizzaiola egy híres olasz, pontosabban Nápolyi étel, amelynek 

jelentése  nagyjából “hús pizza módon”.  Általában kevésbé jó minőségű 

marhahúst egy paradicsomos mártásban főznek lassan puhára. A 

következő pizzaiola hátszín azonban egy angolos verzió, amely kiváló 

minőségű húst igényel, de éppen ezért nagyon egyszerűen és gyorsan 

elkészíthető. 

 

Hozzávalók 

 1 nagy szelet hátszín (kn 35dkg) 

 3 evőkanál olívaolaj 

 2 gerezd fokhagyma 

 40 dkg érett, fürtös paradicsom 

 3 szál oregánó 

 1 evőkanál kapribogyó  (sóban eltett) 

 Rukkola levelek vagy aprított bazsalikom 

 

Elkészítés 

1. A húst sütés előtt  2 órával kivesszük a hűtőből. 

2. A grill sütőt vagy grill serpenyőt felmelegítjük. 

3. A paradicsomokat és a fokhagymát felaprítjuk. 

4. A húst bedörzsöljük 1 evőkanál olajjal majd megsózzuk – és 

forró sütőn mindkét oldalon 3-5 percig sütjük. Egy tányéron 

lefedve pihentetjük. 

5. A maradék olajban a fokhagymát megpuhítjuk, majd hozzáadjuk 

paradicsomot, kapribogyót, oregánó leveleket. Sózzuk, 

borsozzuk. 

6. Egy tányérra kiszedjük a mártást, ráhelyezzük a húst, néhány 

szám kapribogyóval és rukkola vagy bazsalikom levelekkel 

megszórjuk. 

7. Melegen tálaljuk.  
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3. Szójás hátszín káposztával 

 

Hozzávalók 

 1 evőkanál olaj 

 1 vöröshagyma 

 1 sárgarépa 

 2 gerezd fokhagyma 

 1 kis fej kelkáposzta 

 2 evőkanál édes chili szósz 

 Szezámolaj 

 2 nagy szelet hátszín 

 Mázhoz: Fél evőkanál szójaszósz, 1 gerezd fokhagyma (reszelve), 

1 evőkanál méz 

 

Elkészítés 

1. A mázhoz szükséges hozzávalókat elkeverjük, ezzel  a húst 

bedörzsöljük. 

2. A kelkáposztát vékony csíkokra szeleteljük vagy legyaluljuk. 

3. A sárgarépát zöldségpucolóval vékony szeletekre “hámozzuk”. 

4. A  hagymát  és fokhagymát vékonyan felszeleteljük. 

5. Egy wokban az olajat felforrósítjuk, ebben a hagymát, 

fokhagymát  és sárgarépát kb 5 percig, folyamatos kevergetés 

közben átsütjük, vigyázva arra, hogy ne égjen meg a fokhagyma. 

6. Hozzáadjuk a káposzta csíkokat, és 3 evőkanál vizet – 3 percig 

pároljuk, majd hozzáadjuk a chili szószt és néhány csepp 

szezámolajat. Kb 1 percig kevergetjük – a tűzhelyről lehúzzuk, 

pihentetjük. 

7. Közben egy nehézaljú, kiolajozott grill-serpenyőt felmelegítünk. 

Amikor forró, szinte füstöl, a húst ráhelyezzük. Félpercenként 

fordítgatjuk, mindaddig, amíg a kívánt állagot elérjük. 

8. Egy tányérra helyezzük -  5 percig lefedve pihentetjük. 

9. A húst csíkokra szeleteljük. 

10. A káposztás répára helyezve tálaljuk. 

 

4. Hátszín, kéksajt és gránátalma saláta 

A következő hátszín, kéksajt és gránátalma saláta 10 perc alatt 

elkészíthető – valójában az  alapanyagok minősége a döntő. Szuper 

recept olyan alkalmakra, amikor kedvesünket (vagy egy barátunkat!) 

meg szeretnénk lepni valami különlegessel, ugyanakkor nem kívánunk 

órákon keresztül főzőcskézni. 
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Hozzávalók 

 2 vastag szelet hátszín 

 2 evőkanál vörösborecet 

 5 evőkanál olívaolaj 

 1 teáskanál dijoni mustár 

 1 fej gránátalma 

 kb 5 dkg kéksajt (stilton vagy rokfort) 

 1 csomag konyhakész saláta levél 

 1 maréknyi zöldpetrezselyem 

 

Elkészítés 

1. Olajjal bedörzsöljük a húst, megsózzuk, majd forró serpenyőben 

mindkét oldalon kb 3-5 percig átsütjük. 

2. Egy tányérra kicsúsztatjuk. Letakarjuk, minimum 5 percig 

pihentetjük. 

3. Amíg a hús pihen, a gránátalma magjaik kikaparjuk, a hártyát 

eldobjuk. 

4. Az olajat elkeverjük a mustárral, ecettel, a gránátalma magok 

felével és kevés sóval. 

5. A salátaleveleket és zöldpetrezselymet két nagy tányérra 

szórjuk, az öntet két-harmadával leöntjük, elkeverjük. 

6. A húst 1 centis csíkokra felszeleteljük, ezekkel leborítjuk a 

salátát, megborsozzuk, majd leöntjük a maradék öntettel, és 

rászórjuk a gránátalma magokat. Végül kéksajtot morzsálunk rá. 

 

 

 

 

5. steak portói mártással 

 

Hozzávalók 

 1 nagy szelet hátszín ( 2-3 cm vastag és 21 napig érlelt) 

 3evőkanál vörös portói 

 1.5 dl zöldségleves 

 2 szál újhagyma 

 2-3 teáskanál étkezési keményítő 

 1 teáskanál dijoni vagy angol mustár 

 

 

Elkészítés 
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1. A húst 2 órával sütés előtt kivesszük a hűtőszekrényből, 

alaposan áttöröljük, szobahőmérsékleten pihentetjük. 

2. Az újhagymákat felaprítjuk, majd a többi hozzávalóval egy 

lábasban felforraljuk, közben folyamatosan kevergetjük. Sűrű 

mártássá főzzük, majd lefedjük, melegen tartjuk. 

3. Olajat forrósítunk egy grillserpenyőben. A húst megsózzuk, majd 

mindkét oldalon átsütjük – fél percenként megfordítgatjuk. Ez 

kb 7 -10 perc lesz, attól függően, hogy mennyire átsülve 

kedveljük a marhahúst. 

4. A húst egy tányérra kiszedjük, megborsozzuk, és  5 percig 

pihentetjük. Vékony csíkokra  felszeleteljük, majd a mártással 

leöntve tálaljuk. 

6. Zöldséges hátszín saláta 

 

Hozzávalók 

 1 szelet vastag hátszín (kb 15-20 dkg) 

 25 dkg lencse (konzerv vagy előfőzött) 

 5 dkg bébi spenót 

 25 dkg grillezett paprika  

 15 dkg főtt cékla 

 Menta levelek 

 

Elkészítés 

1. A lencsét a csomagoláson található utasítás alapján 

megfőzzük,lecsepegtetjük (ez kb 15 perc). Ha konzervet 

alkalmazunk, azt átöblítjük, lecsepegtetjük. 

2. A grillezett paprikát csíkokra szeleteljük, a céklát gerezdekre 

vágjuk. 

3. A spenótot megmossuk, leöblítjük. 

4. A húst mindkét oldalon olajjal bedörzsöljük, megsózzuk. 

5. Egy serpenyőt felforrósítunk. Amikor szuper forró, szinte füstöl, 

a húst mindkét oldalon 1-5 percig sütjük, miközben többször 

megfordítjuk (kb félpercenként). 

6. A hús szeletet egy tányérra helyezzük, borsot őrlünk rá, 5 percig 

pihenetjük. 

7. Közben a serpenyőben felmelegítjük a lencsét, hozzáadjuk a 

cékla és paprika szeleteket, majd a spenótot. 

8. Amikor a  spenót levelek összeestek, a salátát sózzuk, 

borsozzuk, majd két tányérra kiszedjük. 

9. A húst felszeleteljük, a salátát ezzel leborítjuk. 

10. Mentalevelekkel megszórjuk (opcionális).  
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VI. A “lusták” grillje 

 

Ha nem szeretnél pácolni, klopfolni, esetleg húst csontozni, akkor 

számodra az alábbi alapanyagok, illetve nagyon egyszerű receptek 

kifejezetten Neked szólnak!  

1. Egy gyors pác 

Kotányi Klasszik Grill fűszerkeveréket keverj el olajban, ebbe forgasd át a 

húsodat vagy zöldségedet. Akár hagyhatod benne állni az ételt, de akár 

azonnal ki is sütheted, garantáltan jó íz világ lesz az eredmény. 

2. Grill kolbász 

Ennél egyszerűbb receptet ki sem lehet találni. Bemész a boltba és 

kedvedre választasz egy előre ízesített grill kolbászt, amit csak fel kell 

tenned a grillre - ilyenkor milyen könnyű a dolgod, hogyha elektromos 

grilled van, hiszen még a parázs szítására sincs gondod. 

Csak megállsz a grill mellett és jól átsütöd a grill kolbászt.  

3. Virsli baconba csavarva 

Szintén nagyon egyszerű a feladatod, hiszen csak finom, ízesített virslit 

kell venned és egy csomag bacon szalonnát. A virsliket becsavarod a 

szalonnával és áttűzöd egy fogpiszkálóval, hogy ne essen szét, majd jól 

átsütöd a grillen.  

Evéskor vigyázz! Rá ne harapj a fogpiszkálóra! 

4. Előre pácolt hús 

Lehet néhány boltban előre bepácolt hússzeleteket kapni. Jellemzően az 

ízük nem olyan, mintha magad csináltad volna, de ha sietve kell egy grill 

partyt összehozni, akkor jó megoldás lehet.  

Grillsütő vásárlási tippek 

Válassz olyan grillsütőt, amelyekre igazak az alábbi feltételek: 

 

1. Könnyű kezelni, használni 

2. Hosszú ideig működik jól 

3. Egy elegánsabb grill partyn sem kényszerít rá, hogy 

lezuhanyozz 

4. Könnyű takarítani 

5. Nem termel extra szemetet, piszkot 

 

Nézd meg a Bonair Shop Grill ajánlatát és válogass kedvedre! 

Kattints ide: http://bonairshop.hu/grill/ 

http://bonairshop.hu/grill/
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VII. „Vega grill” 

 

1. Grillezett Camambert sajt fóliahajóban sült karfiollal (vagy 

brokkolival) 

 

Hozzávalók: 

 camambert sajt (fejenként 1 egész) 

 karfiol, vagy brokkoli, 

 1 fej fokhagyma, 

 ½  l tejszín, 

 1 db tojás, 

 só, 

 bors 

 reszelt sajt vagy parmezán 

 

Elkészítés: 

1. Fóliából készítünk 4 db fóliahajót ( 2 db. A4 méretű fóliát 

egymásra rakunk és ezeket a két végénél összecsavarjuk, hogy 

batyuformája legyen). Ebbe kerül később a tejszínes brokkoli. 

Félretesszük. 

2. Karfiolt, vagy a brokkolit apróbb darabokra vágjuk, sós vízben 

megőfzzük és leszűrjük. A fokhagymát serpenyőben kicsit 

megpirítjuk és felöntjük tejszínnel, sóval és borssal ízesítjük. A 

tojást is beleütjük a tejszínbe és elkeverjük, majd a brokkolit, 

vagy a karfiolt beletesszük és felforraljuk. 

3. Az egészet beletöltjük a 4db fóliahajóba és megszórjuk reszelt 

sajttal, vagy parmezánnal. Óvatosan helyezzük a batyukat a 

grillrácsra. 

4. A sajtot egészben helyezzük a grillrácsra és mindkét oldalát 1-1 

percig grillezzük úgy, hogy ne folyjon szét a grillrácson. 

Tálaláskor a batyuk tartalmát a sajt mellé rakjuk a tányéron.  

 

2. Grillezett feta sajt salátaágyon, grillezett zöldségekkel 

 

Hozzávalók: 

 ½ kg. keményebb fajta feta sajt (vagy kimondottan grillsajt) 

 kaliforniai paprika, 

 cukkíni, 

 fél paradicsom, 
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 vékonyra vágott sárgarépa, 

 édes hagyma, 

 idényjellegű saláta 

 olívaolaj, 

 balzsamecet 

 

Elkészítés: 

1. A zöld salátákat összetépkedjük, olívaolajban megforgatjuk, ízlés 

szerint fűszerezzük és a tálak közepére halmozzuk. Később a 

tetejére kerül a sajt, a tál széleire pedig a grillezett zöldségek. 

2. A grillezendő kaliforniai paprikát, cukkínit, paradicsomot, 

sárgarépát és hagymát megtisztítjuk, felvágjuk és grill fűszeres 

olajban megforgatjuk, úgy, hogy jól felszívja az olajat. Utána 

mehet a rácsra! Addig grillezzük, amíg picit meg nem barnul. 

3. A felvágott feta sajtot 1-2 percig grillezzük, majd a salátára 

helyezzük és körbe rakjuk a grillezett zöldségekkel. 
 

3. Grillezett gombás-póréhagymás batyu 

 

Hozzávalók: 

 50 dkg gomba 

 1 csomag póré hagyma 

 10 dkg vaj 

 

Elkészítés: 

1. A gombákat megtisztítjuk, a nagyobbakat félbe ill. négybe 

vágjuk. A póréhagymát is megtisztítjuk és felkarikázzuk. 

2. A gombát és a hagymát összekeverjük, sóval, borssal ízesítjük, 

és egyenlő adagokban alufóliába csomagoljuk. A batyukba 1-1 

adag vajat is tegyünk, hogy egyenletesen párolódhasson a 

gomba és a hagyma. A csomagokat a grillrácsa fektetjük, és 10-

15 percig így pároljuk. Grillezett húsokhoz, vagy fő ételekhez 

köretnek is kiváló! Ha elkészült, adhatunk még hozzá vajat. 
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4. Pikáns grillezett hal 

 

Hozzávalók: 

 8 tonhalfilé (7 dkg-osak); 

 2 fej vöröshagyma, 

 2 gerezd fokhagyma, 

 3 szem bors, 

 1 kis csípős pirospaprika, 

 őrölt bors és só 

 Grill fűszerkeverék, 

 2 dl fehérbor, 

 2 citrom leve; 

 2 dl paradicsomlé, 

 4 evőkanál kapribogyó, 

 apróra vágott petrezselyem, 

 

Elkészítés: 

1. A pácoláshoz a hagymákat és a fokhagymát felaprítjuk. A borsot 

durvára törjük. A csípős paprika magjait meg ereit kivágjuk, 

húsát felkockázzuk. A grill fűszerkeverékkel és a borssal 

megszórjuk a halszeleteket és tálra tesszük. A hagyma- és 

fokhagymadarabokat, valamint a paprikadarabokat rászórjuk a 

halra és az egészet leöntjük a citromlével és a borral. Mindezt 

lefedjük a Folpackkal és 2 órára hűtőbe tesszük, közben 

többször óvatosan forgatjuk úgy, hogy a hagyma és a paprika 

egyenletesen kerüljön a halra. Két óra múlva kivesszük és 

lecsöpögtetjük. Ezután a halat oldalanként 3-5 percig grillezzük 

és grillezés közben enyhén sózzuk. 

2. A szószhoz paradicsomlét felforraljuk, majd a tűzről levéve 

belekeverjük a kapribogyót és a petrezselymet, valamint sóval 

és borssal ízesítjük. A szósszal leöntve, forrón tálaljuk. 
 

5. grillezett tofuszeletek 

 

Hozzávalók: 

 400 g tofu zellerszár 

 1 sárgarépa 

 1 csomag újhagyma 

 1teáskanál egész koriander 
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A fűszerpáchoz: 

 5 levél bazsalikom 

 4-5 levél friss menta 

 1 teáskanál kakukkfű 

 1 teáskanál rozmaring 

 2 evőkanál citromlé 

 6 evőkanál olívaolajsó, bors 

 

Elkészítés: 

A zöldfűszereket finomra vágjuk és az olívaolajjal, illetve citromlével egy 

tálban elkeverjük. Sózzuk-borsozzuk. A tofut belehelyezzük a pácba kb. 1 

órára.A zellert és a sárgarépát szeleteljük, a hagymát karikákra vágjuk. 

Egy alufólia-darabot beolajozunk, ráhelyezzük a zöldséget, majd arra a 

tofut. Ráhatjuk az alufóliát és összezárjuk. kb. 15 percig grillezzük. 

 

6. Grillezett zöldségek 

Hozzávalók:  

 4 padlizsán 

 4 cukkini 

 4 burgonya 

 4 kaliforniai paprika, több színű 

 1/4 l olívaolaj 

 rozmaring és kakukkfű ágacskák 

 4 gerezd fokhagyma, finomra aprítva 

 babérlevél 

 

Elkészítés: 

Összekeverjük a páchoz a fűszereket, a fokhagymát és az olíva olajat. A 

zöldségeket megmossuk és hosszában 3 mm vastag szeletekre vágjuk. 

Ráöntjük a páclevet, és legalább 1 órát állni hagyjuk. A zöldségeket a 

beolajozott grillrácson mindkét oldalukon barnára sütjük. A tányérra 

helyezve megsózzuk, és különféle mártásokkal kínáljuk (pl. 

paradicsomos, vagy joghurtos). 
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Grillezéshez kapcsolódó extrák  

I. mártások 

A mártásokkal a pácolt hús ízét egészen különlegessé lehet tenni. Íme öt 

mártás, amelyeket legalább egyszer próbálj ki. 

 

1.Mentás 

Egy csomó friss mentalevelet megmosunk, leszárítunk, majd finomra 

vágunk. Egy közepes, apróra vágott vöröshagymát 2 evőkanál 

olívaolajon üvegesre párolunk, hozzáadunk 1 evőkanál cukrot, majd 

állandó keverés mellett a mentát is beletesszük. 2 evőkanál 

sherryecettel és 1 evőkanál zöldséglevessel, valamint 5 deci tejszínnel 

felöntjük, majd egy-két perces főzés után levéve a tűzről fehér borssal 

ízesítjük. 

2.Uborkás-joghurtos 

Egy körülbelül félkilós, durvára lereszelt kígyóuborkát összekeverünk 15 

deka szétmorzsolt juhtúróval, 1 (vagy ízlés szerint több) gerezd 

fokhagymával és 4 deci megsózott, borssal ízesített joghurttal. (Aki 

szereti, finomra vágott kaprot is keverhet hozzá.) Tálba halmozva fekete 

olajbogyóval díszítjük. Bármilyen húshoz finom. 

3. Mexikói 

Egy nagyobb fej vöröshagymát vagy 2 csomag újhagymát apróra vágunk, 

majd 6-8 szép nagy paradicsomot - miután félbevágva a magját 

kikapartuk - szintén apróra felkockázunk. Tálba tesszük, sózzuk, 

borsozzuk, végül az egészet 2 deci (készen kapható) csípős salsa 

fűszermártással összekeverjük. Grillezett sertéshúsokhoz (tarja, borda) 

ajánlott. 

4. Mustáros 

3 gerezd fokhagymát, 1 mogyoróhagymát, fél csomag petrezselymet 

apróra vágunk. Hozzáadunk 4 evőkanál olívaolajat, 1 evőkanál dijoni 

mustárt, összekeverjük, sóval, borssal ízesítjük. Grillezett marhahúshoz 

ajánlott. 

 

5. Rokfortos 

20 dkg rokfortot 20 dkg tehéntúróval és 2 deci tejföllel simára keverünk, 

sóval, törött zöldborssal ízesítjük. Grillezett halakhoz, fehér húsokhoz 

ajánlott. 



 
50 

II. Mit igyál a grillhez? 

„Milyen húshoz milyen ital dukál?” – tesszük fel gyakran a kérdést. Ez a 

téma egy külön szakma, amely akár alapját képezhetné a Grill Őrültek 

Kézikönyvének a folytatásának is. Hogy ez elkészül-e jelen pillanatban 

nem tudjuk, de az biztos, hogy a grillezéshez kapcsolódó italok, koktélok 

témájában blogunkban rengeteg információt osztunk meg veled! 

 

Kövesd figyelemmel a blogot: http://grillezz.hu  

 

A Te kedvenced! 
Küldd be hozzánk kedvenc receptedet a grillorulet@grillezz.hu e-mail 

címre és szívesen közzétesszük. Bármilyen gondolatod van a grillezésről, 

grillsütőkről vagy a könyvben, weboldalunkon található információkról, 

küldj nekünk levelet nyugodtan! 

 

Ne felejts el követni minket a Facebookon: 

https://facebook.com/grilezz.hu  

 

Ne felejtsd el olvasni a blogunkat: 

http://grillezz.hu  

 

És figyeld az email fiókodat 

(add hozzá a biztonságos feladókhoz a grillorulet@grillezz.hu címet). 

 

Addig is: jó étvágyat a receptekhez! 
 

 

 

 

 

 

http://bonairshop.hu/grill 

  

http://grillezz.hu/
mailto:grillorulet@grillezz.hu
https://facebook.com/grilezz.hu
http://grillezz.hu/
mailto:grillorulet@grillezz.hu
http://bonairshop.hu/grill
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Források 
A könyvben felhasznált receptek forrása: 

- a szerzők saját tapasztalata 

- mindmegette.hu 

- grillezz.hu 

- nosalty.hu 

 

A könyvben felhasznált képek forrása: 

- wikipédia 

- 123rf.com 

- freefoodphotos.com 

- saját fotók 

 




