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SPRIEVODCA GRILOVANIA
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Blahoželáme vám a vítame vás medzi vlastníkmi nového grilu Char-Broil® TRU-InfraredTM. 
Úprimne dúfame, že si po prečítaní tohto návodu a s trochou praxe budete plne užívať 
šťavnatosť a delikátnu chuť jedál pripravených pomocou pokročilej technológie varenia TRU 
- Infrared. Odporúčame, aby ste venovali čas prečítaniu návodu na obsluhu výrobku, aby ste 
sa uistili, že je váš gril správne a úplne zložený, a aby ste sa pred použitím grilu zoznámili ako 
s jeho konštrukciou, tak aj s ovládaním.

Pre grilovanie na grile Char-Broil TRU-Infrared neexistujú žiadne pevné pravidlá - len 
základné informácie o tom, ako gril funguje. Podľa skúseností s vonkajším grilovaním 
na tradičných plynových griloch alebo griloch na drevené uhlie, zistíte, že sme systém 
grilovania TRU-Infrared navrhli tak, aby bol pre vás užitočným nástrojom na prípravu skvele 
chutiacich jedál tak, ako ich máte radi a ako si prajete.

Váš gril Char-Broil TRU-Infrared má jedinečný infračervený systém grilovania, ktorý umožňuje 
široký rozsah riadenia teploty a štýlu grilovania a varenia na grile, ktoré máte radi. Pri griloch 
s vybavením je navyše pohodlný a univerzálny bočný horák, vďaka ktorému je váš gril 
kompletnou vonkajšou jednotkou na varenie. Tento návod na grilovanie použite ako úvodné 
zoznámenie s varením na vašom novom grile Char-Broil TRU-Infrared.

    Veľa šťastia pri grilovaní!

TRU-INFRARED TM.   Grilovanie je malé šťavnaté tajomstvo TM
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Gril Char-Broil TRU-Infrared kuchárom, ktorí varia vonku, sľubuje oveľa šťavnatejšie jedlo 
a zabraňuje vzplanutiam a spáleninám. Vďaka nasledujúcim šiestim výhodám zaručuje gril 
TRU-Infrared vždy skvelý grilovací zážitok.

Znalosti, ktoré stoja za systémom TRU-Infrared, by mohli rozprávať šťavnatú historku. 
Na rozdiel od tradičných konvekčných plynových grilov, gril Char-Broil TRU-Infrared 
obmedzuje horúci vzduch, ktorý prichádza do kontaktu s jedlom. Náš jedinečný žiarič vytvára 
infračervené teplo - žeravé pri najvyššej teplote alebo pomaly grilujúce na tej najnižšej.

ČO ZNAMENÁ TRU-INFRAREDTM

AKO SYSTÉM TRU-INFRAREDTM FUNGUJE

Kým konvekčné teplo ničí vlhkostnú bariéru, infračervené teplo ňou prechádza bez toho, aby 
dochádzalo k vysušovaniu - uchováva prírodné šťavy a chute.

Rýchlejšie 
grilovanie

Spotrebováva 
menej plynu 

Zabraňuje 
vzplanutiu

Veľký rozsah  
teplôt

Šťavnatejšie 
jedlo

100% rovnomerné 
teplo

Grilovanie je malé šťavnaté tajomstvo TM
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Infračervené teplo

Horúci vzduch

Plynový horák

Žiarič  
Char-Broil  
TRU-Infrared
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ZAČÍNAME
PRVÉ POUŽITIE

OŠETROVANIE ROŠTU

PREDHRIEVANIE GRILU

Prečítajte si návod k výrobku a uistite sa, že je gril správne zostavený. Z povrchu grilu pred 
prvým použitím odstráňte všetky reklamné materiály. Pred prvým použitím odporúčame, 
aby ste nechali gril v prevádzke pri najvyššom nastavení po dobu 15–20 minút. Pomáha 
to odstráneniu olejov použitých pri výrobe. (Toto opatrenie nie je potrebné vykonávať pri 
bočnom horáku v prípade, že je ním váš gril vybavený.)

Rovnako ako liatinový kotlík aj antikorový doskový žiarič ku grilu Char-Broil TRU-Infrared musí 
byť pred použitím ošetrený. Je to dôležité pre optimalizáciu grilovacieho výkonu, uľahčenie 
čistenia a zamedzenie hrdzavenia. Hneď ako bude gril studený, naneste na celý povrch 
doskového žiariča z antikorovej ocele olej na varenie pri vysokej teplote (napr. arašidový olej). 
Odporúča sa používať olej naplnený do fľaštičky s rozprašovačom, ale po nastriekaní musíte 
olej na doske žiariča pomocou látkovej alebo papierovej utierky rozotrieť, aby ste zabezpečili 
rovnomerné pokrytie. Zapáľte gril a nechajte ho zahrievať po dobu 15 minút, alebo kým sa 
olej nevypáli a neprestane dymiť. Žiarivý povrch žiariča by teraz mal mať tmavo hnedú alebo 
bronzovú farbu. Váš gril je teraz opálený a pripravený na varenie.

Čím viac budete gril TRU-Infrared používať a postupovať 
podľa týchto pravidiel vypaľovania, tým lepšie bude 
gril variť. Ľahká vrstva oleja na varenie po každom 
použití (potom, čo gril vychladne) bude udržiavať 
povrch vypálený a zabráni hrdzaveniu - presne ako pri 
liatinovom kotlíku. Pri ďalšom grilovaní, predtým než gril 
rozohrejete, utrite povrch riadne naolejovanou utierkou. 

Tým by sa mali odstrániť akékoľvek nečistoty, ktoré sa tu mohli nahromadiť a zabrániť nalepeniu 
jedla, ktoré grilujete, na varný povrch. Teraz ste pripravení gril rozohriať a začať grilovať.

Rošt

Doska žiariča

Gril Char-Broil TRU-Infrared sa musí rovnako ako vaša domáca rúra predhriať, aby poskytoval 
optimálny výkon. Gril predhrievajte na vysokú teplotu po dobu 10–15 minút alebo dlhšie, ak 
je to nutné kvôli počasiu. Ak máte otázky k zapáleniu grilu, viď pokyny na zapálenie v návode 
na obsluhu výrobku. Pre vaše pohodlie je na grile zapaľovač a prístupový otvor.
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TEPLOTA

Mnoho grilov používa teplomer na kryte, ktorý meria 
teplotu vzduchu vo vnútri grilu. Avšak spoločnosť Char-
Broil vyvinula váš nový gril Char-Broil TRU-Infrared 
s teplomermi integrovanými v rošte. Tieto teplomery 
merajú teplotu priamo na úrovni roštu, kde sa vaše 
jedlo griluje. Vďaka tomu môžete presne sledovať a kontrolovať teplotu grilovania v každej 
varnej zóne. Tieto teplomery, navrhnuté tak, aby poskytovali ten najlepší zážitok z grilovania, 
sa nachádzajú iba na griloch Char-Broil TRU-Infrared.

INFRAČERVENÉ GRILOVANIE 101
INFRAČERVENÉ TEPLO. GRILOVANIE JE MALÉ ŠŤAVNATÉ TAJOMSTVOTM

Infračervená energia sa skladá z frekvencií tesne pod hladinou viditeľného spektra. 
Jednoducho povedané sa jedná o svetlo, ktoré nevidíme, ale naše telo (a jedlo) ho vníma ako 
teplo. Väčšina elektromagnetickej energie môže spôsobovať ohrievanie, ale infračervená 
energia je pre varenie dokonalá voľba. Tradičné konvekčné grily ohrievajú pomocou horúceho 
vzduchu a môžu jedlo vysušovať. U infračervených grilov zasahujú infračervené frekvencie 
jedlo a spôsobujú vibrovanie molekúl, čím vytvárajú teplo, ktoré jedlo uvarí.

Všetko mäso má okrajovú vrstvu nasýtenú šťavou. Konvekčné teplo túto vrstvu počas varenia 
vysušuje, zatiaľ čo infračervené teplo je schopné touto vrstvou preniknúť bez jej rozrušenia. 
Toto je dôvod, prečo sa hamburger viac scvrkne 
na konvekčnom grile než na infračervenom. Výsledky 
ukazujú, že varenie pomocou infračerveného tepla 
zaručuje väčšiu šťavnatosť a chuť. Najlepšie reštaurácie 
už roky vedia, že varenie pomocou infračerveného 
svetla zaručuje tie najlepšie steaky, a Char-Broil teraz 
prináša rovnakú technológiu do Vašich záhrad!

INFRAČERVENÉ              KONVEKČNÉ

KRÁTKA VLNOVÁ DĹŽKA                                                                                               DLHÁ VLNOVÁ DĹŽKA

GAMA ŽIARENIE
INFRAČERVENÉ 

ŽIARENIE
VIDITEĽNÉ 

SVETLO
ULTRAFIALOVÉ 

ŽIARENIE
RÖNTGENOVÉ 

LÚČE MIKROVLNY RÁDIOVÉ VLNY
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VARENIE POMOCOU INFRAČERVENÉHO TEPLA

•  Stopy po opečení sa najlepšie vytvárajú na čerstvých častiach grilu.
•  Nad svojimi potravinami sa zamyslite a usporiadajte ich podľa techník grilovania, 

potrebných časov na grilovanie aj podľa najlepšieho využitia grilovacej plochy.
•  Na každú porciu mäsa, rýb alebo hydiny naneste ľahkú vrstvu oleja na varenie pri vysokej 

teplote.
•  Omáčky alebo polevy s nadmerným množstvom cukru natierajte na jedlo počas 

posledných 10 minút grilovania. Nadmerné množstvo cukru zhorí a zmení sa na uhlík, a to 
nie je tá dymová vôňa, ktorú by ste chceli! Nezabudnite, že nadmerné množstvo marinády 
bude po grilovaní vyžadovať extra čistenie.

•  Pri opekaní mastných jedál nechajte príklop grilu v otvorenej polohe.
•  Pokúste sa uchovávať gril ďalej od veterných miest. Vietor vháňa medzi rošty kyslík, a to 

môže viesť k vzplanutiu.

Kým si zvyknete na grilovanie s grilom Char-Broil TRU-Infrared, mali by ste upraviť svoju 
obvyklú dobu grilovania. Ak ste oboznámení s grilovaním na dobre pripravenom ohni z uhlíkov 
dreveného uhlia, váš zmysel pre načasovanie sa na systém grilovania TRU-Infrared prispôsobí 
ľahšie. Ak ste zvyknutí na varenie na plynových horákoch s otvoreným plameňom, znížte 
nastavenie teploty aspoň o 30 %, ako ste normálne zvyknutí, a dobu grilovania skráťte asi 
tak o polovicu. Keď získate nejaké skúsenosti, budete mať zmysel pre nastavenie teploty a čas 
grilovania, ktoré vám najviac vyhovujú a prinášajú výsledky, ktoré požadujete.

GRILOVANIE S DREVENÝMI ŠTIEPKAMI

ZABRÁNENIE VZPLANUTIA

Na grilovacie rošty alebo medzi ne je možné vložiť drevené štiepky pre dodanie dymovej 
chuti pri grilovaní. Drevené štiepky môžete vysypať rovno z vreca, bez toho aby ste ich museli 
vopred napúšťať. POZNÁMKA: Drevené štiepky NEVKLADAJTE priamo pod mastné jedlo, 
zvýšili by ste tým riziko vzplanutia.

Tu uvádzame príklady tvrdého dreva, ktoré sa k jedlu veľmi dobre hodí:
jelša, jabloň, čerešňa, orech, mesquite.

Váš grilovací systém TRU-Infrared bol navrhnutý tak, aby zabraňoval vzplanutiu počas normálneho použitia. 
Navrhnuté dierovanie udržiava plamene v priestore horenia pod roštom na grilovanie a mimo jedlo. Avšak 
za určitých podmienok môže dôjsť k vzplanutiu na povrchu grilovacieho roštu. Nasledujúce tipy môžu pomôcť znížiť 
možnosť, že táto situácia nastane.
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•  Ak sa počas grilovania hromadí tuk, jedlo premiestnite (ak je to možné) a horáky nastavte 
na maximum s otvoreným príklopom grilu, kým sa tuk nevypáli.

• Jedlo grilujte uprostred grilovacích roštov a neumiestňujte ho cez otvory medzi rošty.

PRIAME GRILOVANIE

NEPRIAME GRILOVANIE

GRILOVANIE POMOCOU OTOČNÉHO RAŽŇA (ROTISSERIE)

OPEKANIE

Infračervené teplo je ideálne  na priame grilovanie steakov, kotliet a ďalších druhov mäsa, keďže 
môže dosiahnuť veľmi vysoké teploty opekania. Infračervené teplo pôsobí na mäso najprv tak, že ho 
opečie z vonkajšej strany, a potom preniká dovnútra, takže mäso je po uvarení skvele šťavnaté.

Mäso umiestnite na jednu stranu grilu a horáky grilu TRU-Infrared otočte na druhú stranu grilu, 
aby ste dosiahli nastavenie, ktoré vytvára požadovanú teplotu grilovania (obvykle medzi 107 C̊ 
a 150 C̊). Počas nepriameho grilovania stratí mäso tuk a iné odkvapkávajúce šťavy.

Pre tento gril nie sú horáky pre otočný ražeň nutné. Jednoducho umiestnite otočný ražeň 
Char-Broil cez grilovací systém TRU-Infrared. Na ražni grilujte vždy na NÍZKU teplotu, ako je 
uvedené na ovládacom tlačidle horáku. Často kontrolujte, aby ste sa uistili, že grilujete správne. 
Ak potrebujete viac priestoru, môžete grilovať na ražni s otvoreným vekom. Vďaka tomu môžete 
otočnú tyč umiestniť vyššie nad povrch grilovania. Vždy grilujte s nasadenými roštmi.

Pri opekaní mäsa ide hlavne o vytvorenie chutnej „kôrky“ a zachytenie vnútorných štiav tak, aby 
mäso zostalo vo vnútri šťavnaté a každé odhryznutie bolo výborné. Nezáleží na tom, či grilujete 
steak na priamom teple alebo pomaly prepekáte bravčové pliecko, keď na vonkajšej strane 
mäsa čo najskôr urobíte dobrú „kôrku“, zaistí to chuť a šťava zostane vo vnútri. Čo je to kôrka? 
Prírodné bielkoviny a cukry odvedené na povrch mäsa reagujú na teploty v „rozmedzí opekania“ 
od 150 C̊ vyššie. Pri opekaní vzniká to, čo je známe ako „Maillardova reakcia“. Grilovací systém 
TRU-Infrared dosahuje pri náraze infračerveného tepla na povrch mäsa dokonalé teploty 
opekania. Uvádzame dobrý tip na vyskúšanie: na steaky, kotlety a stehná použite trochu hrubej 
soli - pomáha to privedeniu bielkovín na povrch mäsa - a tie keď narazia na infračervené teplo, 
povrch mäsa sa opečie a vytvorí kôrku, ktorú máte tak radi. Na dosiahnutie rovnakého efektu 
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potrite morčacie alebo kuracie mäso na koži zľahka olejom. Mäso na grile TRU-Infrared opekajte 
najskôr za vyššieho nastavenia teploty, potom dogrilujte pri nižšej teplote horáka. Na „udržanie“ 
teploty jedla, kým budete pripravovať ďalšie chody, môžete použiť tiež alobal.

GRILOVANIE DOKONALÉHO BURGERU

AKO UGRILOVAŤ ŠŤAVNATÝ HOVÄDZÍ STEAK

Na šťavnaté hamburgery s dobrou, mäsovú textúrou je najlepšia mletá hovädzina s 20 percentami tuku 
a 80 percentami chudého mäsa.

•  Jemným tlakom vytvorte mäsové placky a neprekladajte ich.
•  Uprostred placky vytvorte menšie prehĺbeniny 

tak, aby boli okraje mierne hrubšie ako stred. 
Takto vytvoríte menej guľatú, rovnomernejšie 
prepečenú placku.

•  Placky by nemali mať viac ako 227 g nemali by byť 
hrubšie ako 13 mm.

•  Gril nastavte na strednú teplotu a grilujte po dobu 
3 až 4 minúty z každej strany, kým mäso nestratí 
ružovú farbu alebo kým teplomer vložený 
z bočnej strany do stredu neukazuje 70 C̊.

Vyberte správny druh steaku. Najlepšie kúsky sú z roštenky, sviečkovice, kotlety, boku a oka 
roštenky. Vláknité steaky, ako sú skirt alebo flank, tiež chutia skvele ugrilované - hlavne 
keď sú natenko diagonálne nakrájané. Steaky akosti pre reštaurácie sú hodnotené USDA ako 
„výberové“ alebo „najlepšej kvality“ a neboli zamrazené.

•  Mäso by malo mať izbovú teplotu, byť ľahko ochutené pravou soľou (aby sme vytiahli 
bielkoviny v mäse) a okorenené mletým čiernym 
korením. Povrch ľahko naolejujte rastlinným alebo iným 
olejom odolným proti vysokej teplote.

•  Gril nastavte na vysokú teplotu a steaky rozložte na rošt 
v rovnakom smere.

•  Steaky s hrúbkou 13 mm grilujte z každej strany 2 až 
3 minúty, s hrúbkou 25 mm 3 až 4 minúty a hrúbkou 
38 až 50 mm 4 až 6 minút.

•  Steak vždy otáčajte pomocou klieští alebo obracačky, 
nikdy nepoužívajte vidličku. Otvory vytvorené vidličkou 
umožňujú odtok šťavy.



8

•  Ak chcete skontrolovať, či je steak hotový, pritlačte prst na mäso. Mäso „rear“ sa pri 
stlačení prstom ľahko pohybuje, zatiaľ čo dobre prepečený steak je tuhý a stredne 
prepečený steak je presne medzi. Túto schopnosť získate praxou. Použiť môžete aj 
teplomer pre okamžité odpočítanie teploty vložený zo strany steaku, najlepšie cez 
akýkoľvek tuk na okraji a len vtedy, ak si myslíte, že sú steaky takmer hotové.

•  Nezabúdajte na posledný, najdôležitejší krok: Pred servírovaním nechajte steaky 2 až 
3 minúty odležať. Šťavy tak budú môcť odtiecť späť zo stredu k okrajom a vy tak získate 
šťavnatý steak.

•  Pre zachovanie krehkosti mäso vždy krájajte naprieč vláknami.

•  60 ml pravej soli
•  60 ml baleného hnedého cukru
•  960 ml horúcej vody
•  Všetky prísady dôkladne premiešajte, mäso vložte do uzatvárateľného plastového vrecka 

vhodnej veľkosti a pokryte nálevom.
•  Mäso uložte podľa veľkosti na dobu 4–24 hodín do chladničky.
•  Mäso vyberte a opláchnite, vysušte a pred pridaním oleja alebo ďalšieho korenia nechajte 

zohriať na izbovú teplotu.

NAKLADANIE

VSTREKOVANIE PRÍCHUTÍ

Základný recept na nakladanie spoločnosti Char-Broil EZ

Nakladanie je proces podobný marinovaniu, pri ktorom je mäso (väčšinou kuracie alebo 
bravčové) pred varením ponorené do soľného roztoku (nálevu). Nakladanie zvlhčuje mäso 
hydratovaním buniek svalového tkaniva pred grilovaním a zachytáva molekuly vody a zadržiava 
ich počas grilovania. Tým sa zabraňuje vysušeniu alebo odvodneniu mäsa. Nakladajte väčšie 
porcie bravčového mäsa, ako je pliecko, koleno, stehno a tiež bravčové kúsky.

Do mäsa môžu byť v chladných podmienkach pred varením pridávané príchute a vlhkosť, 
vpichovaním marinovacích roztokov. Na vpravenie marinád priamo do hrubších porcií mäsa sa 
používajú injekcie s ihlou. Rôsol alebo marináda sa vstrekujú presne tam, kde ich potrebujete.
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ĎALŠIE TIPY NA PRÍPRAVU BRAVČOVÉHO MÄSA

PRÍPRAVA BRAVČOVÝCH REBIER

•  Pre kontrolu vnútornej teploty mäsa používajte teplomer čo najďalej od kosti a čo 
najbližšie stredu najhrubšej časti.

•  Keď sa blížite ku koncu predpokladanej doby grilovania, predtým, než mäso vytiahnete 
z grilu, zarežte do mäsa v blízkosti kosti, aby ste zistili či je prepečené.

•  Polevu alebo omáčku, ktorá obsahuje sladké ingrediencie, ako je cukor alebo med, 
natierajte počas posledných pár minút grilovania, aby ste predišli ich pripáleniu.

Existujú rôzne druhy rebier a každé z nich vyžaduje vlastnú techniku pre dokonalú chuť a textúru. Nasledujúce typy 
sú všeobecné pravidlá na zváženie pre prípravu akýchkoľvek bravčových rebier.

•  Pred grilovaním naneste suchú zmes bylín a korenia, ktorá zodpovedá vašej chuti a dopĺňa 
chuť mäsa.

•  Gril nastavte na nízku teplotu.

•  Na rozdiel od iných grilov vyžaruje gril TRU-Infrared infračervené teplo. To opečie vonkajšiu 
stranu, prenikne do mäsa a uzavrie ho, takže vnútorná šťava nemôže preniknúť von.

•  Rebrá grilujte 0,5 - 1 hodinu podľa toho, koľko mäsa, kostí a tuku obsahujú. Rebrá počas 
posledných 10 minút polievajte ľahkou vrstvou z jablčného octu.

•  Ak chcete, môžete na rebrá počas posledných 10 minút grilovania miesto jablčného octu 
natrieť polevu z grilovacej omáčky alebo z marmelády.

•  Kúsky dreva na vytvorenie dymu nasypte priamo na rošty na grilovanie alebo medzi ne. 
Dodajú rebrám dymovú chuť.

•  Určiť, kedy sú bravčové rebrá hotové, môže byť ošemetné a farba nie je znakom toho, že 
sú rebrá hotové. Dym z horiacich štiepkov dreva môže sfarbiť vnútro mäsa doružova, a to 
vo vás zanecháva dojem, že rebrá nie sú hotové. Ak 
môžete rebrovými kosťami pohybovať tam a späť bez 
veľkého odporu, mäso je hotové. Lepšou možnosťou 
pre posúdenie je vybratie rebier po hodine a použitie 
teplomeru vloženého do najhrubšej časti mäsa ďaleko 
od kosti.

•  Infračervené teplo griluje inak než konvekčný plynový 
gril alebo gril na drevené uhlie - vonkajšia strana 
rebier bude chrumkavá a vnútorná šťavnatá.

Dôležité body na zváženie pri grilovaní bravčových rebier s grilom TRU-Infrared:
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GRILOVANIE ZELENINY

Grilovanie dodáva zelenine ľahko dymovou príchuť a nezaberie veľa príprav. Tu uvádzame niekoľko typov 
na grilovanie zeleniny na grilovacom systému TRU-Infrared:

•  Gril nastavte na stredne vysokou teplotu.
•  Pred grilovaním odporúčame pre dodanie chuti, zamedzenie spálenia a predídenie 

vysušenia a prilepenia ku grilu zeleninu ľahko potrieť alebo nastriekať olivovým olejom.
•  Grilovaná zelenina sa väčšinou podáva ako príloha k ďalším grilovaným pokrmom, ale 

môže byť tiež servírovaná aj ako hlavné jedlo, pokvapkaná obyčajným alebo ochuteným 
olivovým olejom.

•  Zelenine všeobecne priame metódy grilovania pri vysokej teplote vyhovujú.
•  Huby a iná drobná zelenina môžu byť grilované celé. Väčšia zelenina musí byť plátkovaná 

alebo naporciovaná na kúsky.
•  Zeleninu začnite grilovať na stredne vysokom teple, aby sa opiekla, a otáčajte ju každú 

1–2 minúty. Potom pre dogrilovanie prepnite na nízke teplo, občas ju otáčajte.
•  Najjednoduchší spôsob, ako spoznať či je zelenina hotová, je prepichnúť ju vidličkou 

alebo ihlicou. Ak sa jednoducho zabodáva, zelenina je hotová.

TABUĽKA PRE GRILOVANIE ZELENINY

 ZELENINA PREDPOKLADANÁ DOBA 
GRILOVANIA  NASTAVENIE

KUKURICA
V šupke alebo fólii – naložte  
na 20–30 minút.
Bez šupky.

30–40 minút (celkovo)

5–7 minút

Stredné/Vysoké

HUBY
Portobello
Normálne

3–4 minúty/strana
2–4 minúty/strana

Stredné/Vysoké

CIBUĽA
Na kocky
Na plátky

10–12 minút/strana
4–8 minút/strana

Stredné/Vysoké

PAPRIKA
Celá
Rozkrojená na polovice

16–20 minút, nechajte sfarbiť kožu
8–12 minút (celkovo)

Stredné/Vysoké

TEKVICE  (žlté a cuketa)
Nakrájané
Pozdĺžne rozkrojené

4–6 minút/strana
8–12 minút (celkovo)

Stredné/Vysoké

PARADAJKY
Nakrájané
Vcelku

2–4 minúty/strana
8–24 minút (celkovo)

Stredné/Vysoké

* Táto tabuľka je uvedená ako všeobecný návod na čas varenia. Pre presnejšiu dobu grilovania sa pozrite do jednotlivých receptov.
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GRILUJTE DOKONALÉ MORSKÉ PLODY

GRILOVANIE S DOSKOU

Grilovanie dodáva morským plodom a podobným minútkam 
ľahkú dymovou príchuť a potraviny tiež opeká - čím vytvára 
lahodnú chrumkavú vonkajšiu kôrku. Na grile sa dobre 
pripravujú celé ryby, steaky s pevným mäsom, krevety i mušle. 
Mäkkýše, ako sú ustrice, slávky a mušle sa niekedy grilujú 
v schránkach a hoci sa schránka počas grilovania otvorí, 
k zlepšeniu chute moc neprispieva.

•  Gril nastavte na strednú teplotu.
•  Aby sa ryba na gril neprilepila, uistite sa,  

aby bol grilovací rošt pred začatím grilovania čistý a veľmi horúci. Kým položíte 
morské plody na gril, rýchlo ho utrite papierovým obrúskom zvlhčeným trochou oleja. 
Grilovacia panvica dodá morským plodom ľahko dymovou príchuť a uvarí ich doslova bez 
akéhokoľvek tuku. 

•  S celými rybami, ako je chňapal, maslová ryba a morský vlk, sa musí zaobchádzať 
opatrne, aby sa neprilepili a nerozpadli. Pevné rybie steaky, ako je tuniak alebo mečúň, 
sú na grile vynikajúce, pretože držia pohromade a nelepia sa.

•  Grilované krevety sú najchutnejšie, keď je na nich ponechaná schránka. Krevety zľahka 
posoľte. Grilujte ich po dobu 5 minút, kým nezružovejú. Servírujte horúce priamo z grilu.

•  Skôr ako začnete grilovať, doska sa musí napustiť. Pomáha to udržiavať vlhkosť potravín 
pri grilovaní, vytvára sa tak rovnomernejšie prevarenie a potravinám sa prepožičiava 
ďalšia príchuť - vôňa dreva, ktoré ste zvolili. Napustenie dreva vodou pred grilovaním 
znižuje pripaľovanie a predlžuje životnosť dosky. Dosku napúšťajte pred každým 
grilovaním, aj keď ste ju už predtým používali.

•  Použiť je možné aj veľa kvapalín, ako sú ovocné 
džúsy, ocot, víno a iné druhy alkoholu, ale najčastejšie 
používanou kvapalinou pre napúšťanie je voda. 
Ponorením dosky do týchto rôznych kvapalín sa 
prenáša ich jemná príchuť do grilovaných potravín. 

•  Dosky by mali byť ponorené v kvapaline najmenej 
po dobu jednej hodiny, ale marinovanie môže 
byť podľa osobných preferencií aj dlhšie. Dobu 
ponorenia pomáha stanoviť aj druh a veľkosť dreva.

•  Hneď ako bude doska ponorením do vody pripravená, 
položte ju na gril varnou stranou dole a gril počas 
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približne piatich minút predhrievajte na strednú teplotu. Vďaka tomu sa doska vysuší. Malo 
by sa zabrániť tomu, aby sa doska zapálila. Hneď ako bude doska predhriata, natrite na jej 
varnú stranu ľahkú vrstvu oleja. Drevo sa tým napustí a bráni prichytávaniu potravín.

ÁNO, AJ OVOCIE JE DOBRÉ NA GRILE!

Zľahka grilované ovocie (najmä tvrdé ovocie) karamelizuje svoje prírodné cukry, čo zlepšuje chuť a dodáva 
atraktívnu „grilovaciu stopu“.

•  Gril nastavte na strednú teplotu.
•  Ovocie položte na výdatne naolejovanú grilovaciu dosku, aby ste zabránili prichyteniu.
•  Ovocie nakrájajte na polovice a odstráňte jadrovníky. Grilujte stranou dužiny nadol. 

Grilujte do krehkého stavu. Obracajte len raz.
•  Ovocie grilujte, kým nie je hnedasté. Chcete, aby bolo pri jemnom prepichnutí ostrým 

nožom krehké, ale nie špongiovité. Kľúčom na grilovanie ovocia je použitie nízkeho tepla.
•  Ovocie je na grile rýchlo hotové (asi 3–5 minút). Hrubšie kúsky ovocia, ako sú polovice 

broskýň alebo hrušiek, môžu vyžadovať trochu viac času. Ovocie nakrájané na tenké 
plátky vyžaduje menej času. Ovocie sa môže kvôli obsahu cukru ľahko spáliť, preto 
ho starostlivo sledujte. Zrelé ovocie tiež grilujte len krátko, aby nezískalo hubovitú 
konzistenciu.

•  Zvážte naloženie kurčaťa cez noc. Naložením 
získa mäso šťavu a krehkosť.

•  Kurča pred grilovaním úplne rozmrazte, aby sa 
prepieklo rovnomernejšie. Kurča vždy, keď je to 
možné, rozmrazte v chladničke. V mikrovlnnej 

Pre zaradenie grilovaného ovocia do jedálnička, skúste tieto tipy:

Pred grilovaním nakrájajte ovocie, ako sú jablká, hrušky, mango, ananás a broskyne na kúsky 
a zľahka ich potrite olejom. Plátky ananásu alebo pozdĺžne rozkrojené banány položte priamo 
na gril. Pre dodanie chuti grilovanému ovociu je vynikajúce pridať trochu škorice alebo 
hnedého cukru!

GRILOVANIE VŽDY DOKONALÉHO KURČAŤA

Grilované kura je jedno z najpopulárnejších grilovaných 
potravín. Aby ste zabezpečili, že bude vaše grilované kurča 
krásne hnedé a dôkladne prepečené, a napriek tomu šťavnaté 
a krehké, uvádzame niekoľko jednoduchých krokov.
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rúre kurča rozmrazujte, len keď sa bude okamžite dávať na gril. Kurča vo vzduchotesných 
vrecúškach možno rozmrazovať v studenej vodovodnej vode. Vodu vymieňajte každých 
30 minút. Kurča rozmrazené v mikrovlnnej rúre alebo studenou vodou sa musí pred 
opätovným zmrazením uvariť.  

•  Surové kurča uchovávajte oddelene od uvareného! Pre podávanie grilovaného kurčaťa 
používajte iný podnos, než podnos použitý na prinesenie surového kurčaťa ku grilu. 
Marinádu použitú na surovú hydinu zlikvidujte alebo ju pred podávaním s ugrilovaným 
kuraťom varte najmenej po dobu 2 minút.

•  Ak sa balíte na piknik, uchovávajte neuvarené kurča v chladničke s ľadom alebo 
chladiacimi balíčkami až do doby, keď ste pripravení grilovať. Teplota v chladiacej 
nádobe by mala byť udržiavaná do 5 °C. Ak je vonku horúco, nezabúdajte, že kurča by 
nemalo zostať vonku po ugrilovaní dlhšie ako hodinu.

•  Kurča nechajte pred grilovaním, ak je to možné, zohriať na izbovú teplotu. Malo by to 
trvať len okolo 20 minút. Grilovanie studeného kurčaťa predĺži celkovú dobu grilovania 
a môže mať za následok nadmerne ugrilovanú vonkajšiu časť, zatiaľ čo vnútorná nebude 
dovarená.

•  Keď budete grilovať časti kurčaťa, nezabúdajte na to, že na dĺžku grilovania bude mať 
vplyv rôzna hrúbka aj obsah tuku. Všeobecne platí, že biele mäso grilujte kratšiu dobu 
než červené, takže prsia a stehná sa budú musieť grilovať dlhšie ako krídelká.

•  Gril nastavte na strednú teplotu a grilujte, kým teplota na teplomere zasunutom 
do najhrubšej časti mäsa neukazuje 75 °C. Uistite sa, že sa teplomer nedotýka kosti. 
Infračervená energia grilovacieho systému TRU-Infrared vonkajšiu stranu kurčaťa mierne 
opečie a tým napomôže utesniť šťavu.

•  Ugrilované kurča zložte z grilu a ľahko ho zakryte hliníkovou fóliou. Potom ho nechajte 
niekoľko minút odpočívať, pretože vnútorná teplota ďalej porastie a kurča sa dovarí. 

•  Ak máte na grilovanom kurčati radi omáčku alebo polevu, odporúčame jej ľahké 
nanesenie počas posledných 10 minút grilovania.

•  Pre zlepšenie chuti zvážte použitie ľahkého suchého korenia na vonkajšiu stranu kuraťa 
24 hodín pred grilovaním.

AKO GRILOVAŤ NA OTÁČACOM RAŽNI

Grilovanie na otáčacom ražni je najlepšie pre väčšie kúsky mäsa, ako je stehno, celá hydina a bravčové mäso.

Grilovanie na otáčacom ražni má vlastné pravidlá:

•  Ražeň, ktorý sa otáča konštantnou rýchlosťou, umožňuje, aby sa každý kúsok potraviny 
prepiekol rovnakým stupňom tepla. Potraviny si lepšie udržiavajú šťavu ako v rúre, 
pretože povrch potravín sa rýchlo opečie, a tým utesní prírodné šťavy.
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•  Marinujte a špikujte akoukoľvek kombináciou tekutín, byliniek a korenia, ale cukornatých 
prísad dávajte minimum. Aby ste zabránili zuhoľnateniu šťavy, potraviny nepotierajte 
šťavou s vysokým obsahom cukru až do času posledných 10 minút grilovania.

•  Rovnako ako pri grilovaní má na výsledok a skutočnú dobu varenia na ražni vplyv mnoho 
faktorov, ako je vietor, teplota vzduchu a veľkosť a hrúbka potravín.

•  Pri porciách potravín, ako je naporciované kurča, sa snažte maximálne dodržiavať 
rovnomernú veľkosť, aby sa zaistila rovnaká doba varenia. U väčších potravín, ako je 
stehno, pred položením potraviny nad gril zaistite, aby bolo na tyči vyvážené. 

•  Krídelká a stehná hydiny, ktoré sa môžu na ražni otáčať, musia byť k trupu bezpečne 
prichytené alebo pripevnené pomocou bavlnenej kuchynskej nite.

ČASY PEČENIA

KONTROLA DOKONČENOSTI PRI POUŽITÍ RAŽŇA

Najľahšie skontrolujte, či je potravina hotová, pomocou teplomeru pre okamžité odčítanie 
teploty. Zastavte motor ražňa a teplomer vložte do najhlbšej časti potraviny. Ak chcete 
dosiahnuť presný odpočet, nedotýkajte sa kosti. Aby ste zabránili rozvareniu jedla, 
skontrolujte teplotu 15-20 minút pred odhadovaným časom dokončenia grilovania. 
Na konci doby grilovania bude teplota stúpať rýchlejšie ako na začiatku. Na rozdiel 
od potravín pečených v rúre, teplota potravín grilovaných na ražni sa nezvyšuje a po sňatí 
s ražňa sa ďalej nevaria. Po uvarení sa však musí všetko pečené mäso nechať 5–10 minút 
postáť, aby sa ustálila šťava a viac uľahčilo orezávanie. Pri skladaní ražňa z grilu vždy 
používajte žiaruvzdorné rukavice, pretože napichovací ražeň môže byť veľmi horúci.

 MÄSO PRIBLIŽNÁ DOBA GRILOVANIA

Kurča 40 minút/kg

Mladá hydina 33 minút/kg

Kačka 40 minút/kg

Jahňacie stehno 66 minút/kg

Bravčové stehno 66 minút/kg

Pliecko bez kosti 66 minút/kg
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KURA NA RAŽNI

•  Ak chcete, aby bolo kurča čo najguľatejšie, aby bolo vyvážené, upevnite ho kuchynskou 
niťou. Prekrížte stehná a zviažte ich. Ďalšou šnúrkou zviažte krídla od prvého kĺbu 
po konce okolo chrbta kurčaťa.

•  Tyč na pečenie prepichnite otvorenou dutinou tela paralelne s chrbticou. Prejde otvorom 
v tele. Zaistite, aby bola v strede. 

•  Na tyč nasaďte vidličky, na oblasť pŕs a chvosta. Zaistite, aby boli vidličky pevne 
utiahnuté, aby bolo kurča zaistené.

•  Pre ďalšiu stabilitu a príchuť možno do kurčaťa vložiť citrón alebo inú guľatú potravinu.
•  Skôr než dáte tyč na gril, otočte ju v dlaniach rúk. Mala by sa otáčať ľahko, ale ak je 

na jednej strane ťažšia ako na druhej, hydina nie je vyvážená. Upravte vidličky.

Vďaka ražňu sa vaše mäso bude opekať do hneda a udržiavať si šťavnatosť k dokonalosti, 
zatiaľ čo vy budete odpočívať. Postupujte podľa týchto niekoľkých jednoduchých pokynov 
a užívajte si!

• Stredom mäsa na pečenie prepichnite tyč ražňa.
•  Nasaďte pridržiavacie vidlice a vyskúšajte rovnováhu (nerovnomerné rozloženie 

hmotnosti môže na motor ražňa vyvíjať zbytočné napätie.)

BRAVČOVINA, HOVÄDZINA ALEBO JAHŇACINA NA RAŽNI

MINIMÁLNE BEZPEČNÉ VNÚTORNÉ TEPLOTY  
ODPORÚČANÉ ORGANIZÁCIOU USDA

Hovädzina, teľacina, jahňacina, steak, roštenky  
a celá bravčovina

63 °C (S DOBOU ODPOČINKU 3 MINÚTY)

Ryby 63 °C

Hovädzina, teľacina, jahňacina a bravčovina – mletá 71 °C

Vajcové pokrmy 71 °C

Morka, kura a kačica - celé, porcie a mleté 74 °C
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ČISTENIE GRILU
PREČO ČISTIŤ?

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA GRILU CHAR-BROIL TRU-INFRARED 

Všetci sme už počuli porekadlo „Prevencia lepšia ako liečba.“ Je to výborná rada, aj ak 
ide o udržiavanie čistoty grilu. Okrem vynikajúceho výkonu grilovania, robí schopnosť 
vypaľovania grilovacieho systému TRU-Infrared z čistenia hračku! 

Čím viac budete gril TRU-Infrared používať, tým lepšie bude grilovať. Tmavšia „viac 
napustená“ emisná doska bude teplejšia a bude grilovať rovnomernejšie. Aby sa udržala pri 
najlepšej výkonnosti, vyžaduje určitú údržbu.

Po každom použití sa odporúča vypáliť akýkoľvek 
prebytočný tuk a zvyšky jedla, ktoré sa nahromadili 
v roštoch. Gril zapnite na výkon HIGH (vysoký) 
a zatvorte poklop. Nechajte ho bežať asi po dobu 
15 minút a za túto dobu by mali zvyšky zhorieť 
na popol. Než sa gril schladí, ale kým je ešte teplý, 
je nutné grilovacie rošty pravidelne čistiť odolnou 
kefou. Spálené alebo zapečené nečistoty možno 
z emisnej dosky odstrániť pomocou čistiaceho 
nástroja, ktorý je súčasťou dodávky, alebo je ho možné zakúpiť na stránkach charbroil.com. 
Kúsky jedla sa ľahšie odstraňujú, kým je ešte doska teplá než potom, ako úplne vychladli 
a stvrdli. Tenká vrstva oleja na varenie odolného proti vysokým teplotám naneseného 
po každom použití (hneď ako gril vychladne a je vykefovaný drôtenou kefou) uchová 
povrchy napustené a pomôže spomaliť hrdzavenie - ako na liatinovom kotlíku. Keď budete 
nabudúce grilovať, začnite pred zapojením predohrevu utretím grilovacieho povrchu dobre 
naolejovanou utierkou. Odstránia sa tým akékoľvek nečistoty, ktoré sa mohli nazhromaždiť, 
a pomôže to zabrániť prichytávaniu grilovaných 
potravín na grilovací povrch.

Pretože sa zvyšky potravín na infračervenej emisnej 
doske hromadia, odporúča sa rošty pravidelne 
z grilu sňať, aby bolo možné infračervenú emisnú 
dosku vyčistiť a odstrániť popol.

Rošt

Emisná doska
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Kým odstránite rošty, použite na odstránenie spálených alebo pripečených zvyškov odolnú 
grilovaciu kefu.

Rošty a emisnú dosku odstráňte z grilu. Z emisnej dosky oddeľte hornú roštovú časť a emisnú 
dosku okefujte odolnou drôtenou grilovacou kefou. Pripečené čiastočky potravín možno 
odstrániť kovovú škrabkou na zadnej strane grilovacej kefy alebo pomocou čistiaceho 
nástroja, ktorý bol špeciálne navrhnutý na čistenie emisnej dosky.

Rošty a emisné dosky po čistení vždy natrite ľahkou vrstvou oleja na varenie odolného 
vysokým teplotám. Táto dodatočná vrstva ochrany zaručí, že bude váš gril TRU-Infrared 
pripravený na vaše ďalšie grilovanie. 

Videá a ďalšie tipy a triky na čistenie grilu TRU-Infrared nájdete na stránkach charbroil.de.

Plastové dielce: Umývajte teplou mydlovou vodou a vytrite dosucha. Na plastové dielce 
nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, odmasťovače ani koncentrované čističe grilov. 
Mohlo by to viesť k poškodeniu a vzniku závady dielcov.

Porcelánové povrchy: Vzhľadom na zloženie podobné sklu možno väčšinu zvyškov zotrieť 
jedlou sódou / vodným roztokom alebo čističom na sklo. Na odolné škvrny používajte 
neabrazívny čistiaci prášok.

Natreté povrchy: Umývajte jemným čistiacim prostriedkom alebo neabrazívnym čističom 
a teplou vodou. Vytrite dosucha jemnou neabrazívnou utierkou. 

Antikorové povrchy: Antikorové povrchy môžu za určitých podmienok hrdzavieť. Môže to byť 
spôsobené podmienkami prostredia, ako je chlórovaná alebo slaná voda alebo nesprávnymi 
čistiacimi nástrojmi, ako je drôt alebo drôtená vlna. Môžu tiež meniť farbu vplyvom 
tepla, chemických látok alebo nasadanej vrstvy tuku. Aby ste zachovali kvalitný vzhľad 
grilu, umývajte ho slabým čistiacim prostriedkom a teplou vodou alebo používajte čistič 
na antikorové grily. Na pripečené usadeniny tuku bude možno potrebné použiť abrazívnu 
plastovú čistiacu hubku. Používajte len v smere brúseného povrchu, aby sa zabránilo 
poškriabaniu. Na plochách s obrázkami nepoužívajte abrazívnu hubku.

V rúrkach grilov sa radi udomácňujú pavúky. Aby nedochádzalo k ich upchatiu, musia sa 
pravidelne kontrolovať a čistiť. Úplné informácie nájdete v návode k svojmu výrobku.

VŠEOBECNÉ ČISTENIE

HMYZ
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SKLADOVANIE GRILU

•  Grilovacie rošty vyčistite a naolejujte. 
•  Gril skladujte na suchom mieste.
•  Keď je ku grilu pripojená plynová bomba, skladujte ho vonku na dobre vetranom mieste 

a mimo dosahu detí.
•  Ak gril skladujete vonku, zakryte ho. Vyberte si z rôznych krytov grilov dostupných  

on-line na stránkach charbroil.de.
•  Gril skladujte vo vnútri, LEN ak je plynová bomba vypnutá, odpojená a odstránená 

z grilu. Plynovú bombu nikdy neskladujte v miestnosti.
•  Keď gril vytiahnete zo skladu, postupujte podľa pokynov v kapitole „Čistenie zostavy 

horáku“ v časti Použitie a starostlivosť návodu na obsluhu.

PRAVIDELNÝ SERVIS A HARMONOGRAM ČISTENIA 
A ÚDRŽBY

Pravidelné čistenie robí divy, pokiaľ ide o životnosť grilu.  
Tipy a triky na čistenie nájdete na stránke charbroil.de.

Viď návod na obsluhu vášho výrobku alebo navštívte naše Centrum pomoci na stránkach charbroil.de, 
kde nájdete ďalšie informácie o riešení problémov, starostlivosti a údržbe vášho nového grilu.

DENNÍK ČISTENIA/ÚDRŽBY GRILU TRU-INFRARED DÁTUM VYKONANÉ

KAŽDÉ  
POUŽITIE

KAŽDÝCH  
6 MESIACOV

VYČISTITE A NAOLEJUJTE GRILOVACIE ROŠTY
VYČISTITE A NAOLEJUJTE EMITOR INFRAČERVENÉHO ŽIARENIA
VYČISTITE/SKONTROLUJTE PRIESTOR OHŇA

SKONTROLUJTE PRÍVODNÚ HADICU(E) PLYNU, ČI NIE SÚ 
POPRASKANÉ/NEUNIKAJÚ

SKONTROLUJTE REGULÁTOR PLYNU, ČI NEUNIKÁ
SKONTROLUJTE, ČI VŠETKY PLYNOVÉ FITINKY TESNIA
VYČISTITE/SKONTROLUJTE HORÁKY A ZMIEŠAVACIE TRUBICE
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AKTUALIZÁCIA

PRÍSLUŠENSTVO KU GRILU TRU-INFRARED SPOLOČNOSTI CHAR-BROIL

Ak chcete získať aktualizáciu tohto návodu a nájsť odpovede na svoje otázky o grile  
TRU-Infrared, prejdite na stránky charbroil.de.

Na stránke charbroil.de máte prístup k stovkám receptov na grilovanie. Prihláste sa k odberu 
spravodajcu a získajte každých niekoľko týždňov nový recept zo zázemia nadšencov 
grilovania!

Všetci zo spoločnosti Char-Broil vám ďakujeme ... veľa šťastia pri grilovaní!

Tu uvádzame niekoľko užitočných výrobkov, ktoré sú špeciálne určené na údržbu grilu 
Char-Broil so systémom TRU-Infrared, aby vyzeral ako nový. Nakupujte kryty a príslušenstvo 
špeciálne navrhnuté pre váš gril on-line na stránkach charbroil.de

•  Čistič antikorových grilov
•  Utierky na antikorovú oceľ
•  Set na opravu antikorovej ocele
•  Čistič grilov na všeobecné použitie
•  Rozširovacia súprava na pečenie

15.124262
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