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Introducere
Vara este cu siguranță unul dintre cele mai iubite anotimpuri. Zilele sunt mai lungi, 
vremea este frumoasă, încep vacanțele iar prietenii și familia se adună în aer liber 
pentru a petrece timp împreună. Și ce este mai bun decât un picnic frumos pe 
terasă, curte sau balcon? Indiferent dacă ești înconjurat de familie sau un grup 
mai mare de prieteni, grătarul este un eveniment social care satisface poftele 
alimentare ale tuturor și ne ajută să ne relaxăm după o zi lungă.

Și pentru ca tot am adus vorba de satisfacerea poftelor alimentare- probabil că te-
ai săturat de aceleași rețete vechi de burgeri, hot dog și piept de pui la grătar. Noi 
îți prezentăm mai multe rețete delicioase și sfaturi care te vor ajuta în prepararea 
acestora la grătar.

Vei găsi informații despre marinade și aperitive precum Creveții la grătar cu 
usturoi & Sos picant cu ierburi aromatice. Dar asigură-te că mai lași loc și pentru 
desert! Și bineînțeles ca vom prepara deserturile la grătar. Vei găsi rețete precum 
Banane la grătar și prăjitura S’mores cu bezea și biscuiți.

Îți dorim poftă bună!



Marinada
Marinada stă la baza preparatelor la grătar delicioase, deoarece adaugă aromă 
cărnii preferate și o face mai fragedă și suculentă. Există multe rețete pentru 
marinade, dar aceasta constă în 3 componente principale:

Acid
Vinul, oțetul, sucul de 
citrice, berea și iaurtul 
dezintegrează  proteinele 
din carne și fructe de 
mare, lăsând carnea mai 
fragedă și suculentă. 
Ingredientele acide tind, 
de asemenea, să facă 
peștele să aibă un gust 
mai delicat.

Grăsimi
De obicei se folosește 
uleiul, dar și laptele de 
cocos. Mențin alimentele 
suculente și împiedică 
lipirea acestora de grătar.

Condimente
Usturoiul, coaja răzuită 
de citrice, ardeiul iute, 
ierburile aromatice 
oferă arome delicioase 
preparatelor. Poți 
experimenta cu tot ce îți 
dorești, de la sos pesto la 
jeleu de piper.

Pentru a obține cele mai delicioase, fragede și suculente 
preparate, urmează aceste sfaturi:

• Cel mai bine este să tai bucățile mari de carne în secțiuni mai mici 
înainte de marinare, deoarece acestea se vor marina mai repede.

•  Lasă carnea la marinat cel puțin 30 de minute. Pentru o aroma mai 
intensă, marinează carnea pentru mai mult timp.

• Pentru o carne de vită mai fragedă, marinează carnea peste noapte.

•  Pentru a evita carnea de pui tare la grătar, nu marina puiul pentru o 
perioadă lungă de timp.

•  Câtă marinadă este suficientă? Aproximativ 2 căni pentru fiecare 
kilogram de carne. Asigură-te că prepari suficientă marinadă pentru a 
înmuia complet carnea pe care o pregătești pentru grătar.

• Refrigerează întotdeauna carnea cât timp stă la marinat.

• Utilizarea unui recipient de plastic sau a unei pungi de plastic poate 
reduce murdăria în bucătărie. Sigilarea marinadei în pungi cu fermoar 
poate reduce cantitatea necesară de marinadă necesară.

• Stropiți grătarul în ultimele 10 minute de gătire pentru a obține o aromă 
mai intensă. Folosiți numai marinadă proaspătă pentru a nu contamina 
carnea.
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1. MARINADA PENTRU GRĂTAR DE VARĂ
• 1 linguriță de ceapă tocată

• 1⁄2 linguriță de oregano

• 1⁄3 cană de ulei de măsline

• 1⁄4 cană de suc de lămâie

• 1⁄4 cană de sos soia

• 1 lingură de zahăr brun

• piper

Combină ingredientele de mai sus. Se toarnă peste carne, 
plasată fie într-o pungă mare de plastic, fie într-un borcan 
cu capac. Marinează carnea timp de 4 ore sau peste 
noapte.

Această marinadă merge foarte bine cu carnea de porc!



• 3 linguri de ketchup de roșii

• 2 linguri de miere

• 2  linguri de sos chili dulce 

• 1 lingură de sos de soia

• 1 lingură de ulei de măsline

• 1 lingură oțet de vin alb

• 1 linguriță de mix de condimente iuți

Combină ingredientele într-o pungă sau un borcan. 
Amestecă bine ingredientele.

Această rețetă este excelentă pentru carnea de pui!

2. GRĂTAR DELICIOS



• 1 lingură de zahăr brun

• 1 lingură de unt sau margarină, topite

• 1 lingură de ulei de măsline sau ulei vegetal

• 1 lingură de miere

• 1 lingură de sos de soia

• 1 cățel de usturoi, tăiat mărunt

Amestecă toate ingredientele într-un bol mic. Toarnă 
marinada peste carne. Acoperă și refrigerează 
preparatul pentru cel puțin 30 de minute, dar nu mai 
mult de 1 oră.

Marinadă ideală pentru pește, în special pentru somon.

3. MARINADA CU MIERE 
ȘI SOS DE SOIA



• 1/4 cană de oțet balsamic

• 2 linguri de miere

• 1 lingură de ulei de măsline

• 1 linguriță de piper negru măcinat

• 1/2 linguriță de sare

• 4 căței de usturoi, tocați

Combină toate ingredientele într-un bol. Pune 
marinada într-un bol de plastic, adaugă legumele și 
pune-le la marinat în frigider timp de 1 oră. 

Perfectă pentru legume!

4. MARINADA CU OȚET BALSAMIC



*Acest aparat nu trebuie să intre în contact cu apa și este destinat numai utilizării uscate. Pentru utilizare în 
aer liber, poate fi operat numai pe timp uscat și trebuie ferit de precipitații și schimbări atmosferice. Consultați 
manualul de utilizare pentru eficiență maximă.

• Putere: 2300W

• Dimensiuni:  59.2 x 32.3 x 7 cm

• Temperatură ajustabilă: 80 - 200°C

• Are suprafață antiaderentă dublă: tip grill și netedă

• Tăviță de scurgere detașabilă - colectează grăsimile și stropii de ulei

•  Se poate folosi atât în interiorul locuinței, cât și în exterior*

GRĂTAR  ELECTRIC DE MASĂ JOY
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• 3 linguri de ulei de măsline

• 2 linguri de chimion măcinat

• 2 linguri de boia de ardei roșu dulce

• 2 linguri de zahăr granulat

• 2 linguri de zeamă de lămâie

• 2 căței de usturoi, tocați

• 1/2 linguriță de sare

• 1/2 linguriță de piper

• 1/4 linguriță de scorțișoară

Amestecă toate ingredientele într-un bol.

Acoperă bolul și marinează carnea cu această marinadă 
timp de 4 până la 12 ore. Marinează  peștele maxim 30 de 
minute.

Încearcă această marinadă cu carne de pui sau pește.

5. MARINADA MAROCANĂ



• 1/4 cană de ulei de măsline

• 1 linguriță de coajă de lămâie dată prin răzătoare

• 1/4 cană de zeamă de lămâie

• 1 lingură de oregano proaspăt tocat sau

• 1 linguriță de oregano uscat, măcinat

• 2 lingurițe de usturoi tocat

• 1/2 linguriță de piper negru măcinat

Pune toate ingredientele într-un bol și adaugă 
carnea. Pune  ingredientele la frigider timp de 2 
până la 4 ore.

Marinadă perfectă pentru rețeta de Pui Souvlaki!

6. MARINADA GRECEASCĂ



• 1/2 cană de sos de soia

• 1/2 cană de vin de gătit Japonez

• 1/3 cană de zahăr granulat

• 1 cățel de usturoi, tocat

• 1 buc de rădăcină de ghimbir proaspătă

• 1 lingură de miere

• 1/2 linguriță de pudră Japoneză de wasabi sau

• 1/4 linguriță de pastă wasabi (opțional)

Într-o cratiță mică, combină toate ingredientele și 
lasă-le să fiarbă câteva minute până se înmoaie. 
Ia cratița de pe foc și scoate usturoiul și ghimbirul 
din cratiță. Lasă ingredientele să se răcească. 
Marinează alimentele în doar ¾  de cană din sosul 
obținut timp de 20 de minute și păstrează restul 
de marinadă pentru pasul următor. Când ești 
gata să gătești, încălzește marinada care a rămas 
și glazurează alimentele de câteva ori în timp ce 
gătești și încă o dată la final, pentru a glazura. 

Gust irezistibil cu pui și fripturi!

7. MARINADA TERIYAKI



SOSURI & DIPS 
Fiecare masă de picnic are nevoie de câteva boluri de sosuri care se potrivesc 
perfect cu aripioarele de pui, fripturi, legume sau cartofi. Iată câteva dintre 
rețetele noastre preferate.



• 1 pachet de cremă de brânză moale, la temperatura 
camerei

• 1/2 cană de brânză feta sfărâmată

• 2 linguri de pătrunjel proaspăt tocat

• 1/2 linguriță de usturoi tocat (1 sau  2 căței de usturoi)

• 1/2 linguriță de oregano uscat

• 1/2 linguriță de busuioc uscat

• 1/8 linguriță de piper negru

Preîncălzește grătarul la foc mediu.
Amestecă bine ingredientele într-un bol.
Pune compoziția într-o tavă de aluminiu de unică folosință.

Așază tigaia pe grătar fără să o acoperi și gătește 
ingredientele timp de 7-9 minute, până când sosul dip este 
fierbinte.

SOS DIP GRECESC CALD



• 2 vinete

• 1/4 cană de zeamă de lămâie

• 1/4 cană de mentă proaspătă tocată

• 2 linguri de ceapă de apă (șalotă) tăiată mărunt

• 1 lingură de cimbru proaspăt tocat

• 1 lingură de oregano proaspăt tocat

• 1 lingură ulei de măsline extra virgin plus 1 
linguriță, separat

• 1 linguriță de usturoi tocat

• 1 1/2 linguriță de sare

• 1/4 linguriță de piper negru proaspăt măcinat

Perforează vinetele pe toate părțile cu un cuțit. 
Pune vinetele pe grătar și coace-le  până devin moi, 
întorcându-le o dată la 5 minute. Timpul de gătire 
este de 20-25 de minute în total. După coacere, 
lasă-le să se răcească.

Taie vinetele pe jumătate, scoate miezul și pune-l 
într-un blender până are o consistență fină. 
Amestecă miezul cu zeama de lămâie, menta, 
ceapa de apă, cimbru, oregano, 1 lingură de ulei, 
usturoi, sare și piper.

Stropește cu restul de 1 linguriță de ulei și presară 
mentă, cimbru și/sau oregano la final.

SOS DIP DIN VINETE LA GRĂTAR



• 3 linguri de ceapă de apă tocată

• 3 linguri de usturoi tocat

• 1/2 linguriță de sare

• 1/2 linguriță de piper negru proaspăt măcinat

• 1 1/2 căni de supă de vită/vițel sau supă de pui

• 1/2 cană de vin roșu sec

• 2 linguri de unt la temperatura camerei

Combină ceapa de apă, usturoiul, sarea și piperul într-o 
tigaie la foc mare. Adaugă supa și vinul și lasă-le să 
fiarbă. Gătește la foc mare timp de 15 minute. Adaugă 
untul, ia tigaia de pe foc și continuă să amesteci untul 
până se încorporează complet în sos.

SOS DE VIN CU USTUROI



• 1 cană de ridichi tocate mărunt

• 230 g  cremă de brânză

• 1 lingură de zeamă de lămâie

• Coaja răzuită a unei lămâi

• 2 linguri de maioneză

• 1 linguriță de mărar tocat

• 1 linguriță de sare

• 1 cățel de usturoi tocat

Amestecă toate ingredientele și servește!

SOS DIP DE RIDICHI



Tigaie 
Green Planet 
24cm 

• Fabricate din materiale sustabile, cu respect pentru natură
• Vasele au o retenție excelentă a căldurii, care permite încălzirea 

uniformă, fără ca mâncarea să se ardă
• Învelișul antiaderent este întărit cu pulberi de diamant, fiind astfel foarte 

rezistent la zgârieturi și durabil, potrivit pentru utilizarea cu ustensile 
metalice

• Învelișul este pe bază de apă și este realizat fără substanțe nocive (metale 
grele, PFOA, PFOS, Bisfenol A ...) pentru siguranță maximă

• Potrivite pentru gătitul cu o cantitate redusă de grăsimi, fără lipire și ast-
fel ușor de curățat

• Pot fi folosite pe toate tipurile de suprafețe de gătit, inclusiv cele cu 
inducție

Tigaie Wok 
Green Planet 
3,5L

Tigaie Grill 
Green Planet 
28cm

Gama de vase de gatit Green Planet 



APERITIVE
Când începe picnic-ul, toată lumea este dornică de o gustare. Pentru a-i 
satisface și pe cei mai pofticioși, am pregătit o selecție de aperitive delicioase. 
Prepară-le rapid la grătar, servește-le cu o salată și cât timp sunt savurate de 
invitați, tu te poți ocupa de felul principal. 



FOCACCIA CU ROȘII ȘI 
MOZZARELLA

• 2 pâini întregi focaccia sau altă pâine albă

• Pesto de busuioc (din comerț sau făcut în casă)

• Felii de mozzarella

• 5 roșii coapte dar ferme, tăiate mai gros

• Sare și piper după gust

• Puțin ulei de măsline extravirgin

• Oțet balsamic

Taie pâine pe jumătate și întinde pesto uniform pe 
feliile de pâine. Pune apoi feliile de mozzarella și 
roșiile feliate deasupra. Presară sare și piper după 
gust. Pune puțin ulei de măsline deasupra și o 
cantitate mică de oțet balsamic.

Preîncălzește grătarul și apoi pune pâinea la gătit 
timp de 6-8 minute până se încălzește  și până 
se topește brânza mozzarella. Se poate servi cu 
măsline marinate.



CIUPERCI MARINATE
• 20 de ciuperci champignon, nedecojite dar cu 
tulpinile scoase

• Căței întregi de usturoi, nedecojiți

• Ulei de măsline extravirgin

• Oțet balsamic

• Ierburi aromatice tocate, cum ar fi 
rozmarinul, frunzele de dafin, cimbru, oregano, 
busuioc

• Piper negru măcinat

• Fulgi de ardei iute (după gust)

• Lămâie, lămâie verde sau coajă de portocală 
dată prin răzătoare

Preîncălzește grătarul. Pune cățeii de usturoi 
nedecojiți la gătit timp de 4 minute. Scoate cățeii 
de usturoi de pe grătar, scoate-le coaja și toacă 
usturoiul. Pune ciupercile pe grătarul preîncălzit și 
gătește-le timp de 2-3 minute. Într-un castron mai 
adânc, adaugă puțin ulei de măsline extravirgin, 
oțet balsamic, ierburile aromatice tocate, piper, fulgi 
de ardei iute, coaja de citrice dată prin răzătoare și 
usturoiul prăjit.

Acoperă bolul și lasă-l la marinat timp de 1 oră, 
amestecând din când în când. Se servește la 
temperatura camerei.



CHIFTELUȚE ITALIENEȘTI CU 
PARMEZAN ȘI PECORINO

• 500g antricot de vită 

• 250g de carne tocată de porc

• 3/4 cană de pesmet

• 2 ouă mari, amestecate și bătute ușor

• 1/3 cană de parmezan ras

• 1/3 cană de pecorino romano ras

• 2 căței de usturoi, tocați

• 2 linguri de pătrunjel tocat mărunt

• 1/4 linguriță de fulgi de ardei roșu

• Sare

• Piper negru proaspăt măcinat

• Ulei de măsline

Într-un castron mare, amestecă carnea de vită, carnea 
de porc, pesmet, ouă, parmezan, pecorino, usturoi, 
pătrunjel și fulgi de ardei roșu până când ingredientele 
sunt bine amestecate. Formează chifteluțele, de 
preferat cu un diametru de 4cm. Condimentează 
chifteluțele cu sare și piper.

Stropește grătarul cu ulei. Unge chifteluțele cu puțin 
ulei de măsline și pune-le pe grătar până se rumenesc și 
se gătesc, timp de aproximativ 8 minute, cam 2 minute 
pe fiecare parte.

Scoate chifteluțele de pe grătar și lasă-le să se răcească 
timp de 5 minute. Se servesc cu sos marinara.



CREVEȚI LA GRĂTAR CU USTUROI 
ȘI IERBURI AROMATICE

• 1 kg creveți mari, decorticați

• 1 linguriță de boia de ardei roșu

• 1 lingură de usturoi proaspăt, tăiat

• 1 linguriță de amestec de busuioc, oregano, 
pătrunjel, rozmarin și cimbru

• 1  lingură de zeamă de lămâie

• 2 linguri de ulei de măsline

• 1⁄2 linguriță de piper negru

• 1 lingură de zahăr brun

Amestecă toate ingredientele într-o pungă și 
marinează timp de 20 de minute la frigider. 
Preîncălzește grătarul la foc mare și pune creveții 
marinați la grătar timp de 5-6 minute, întorcându-i 
pe toate părțile.



• Set cuțite din oțel inoxidabil
• Cuțit pentru tăiat carne 330mm (lamă 203 x mâner 127mm)
• Cuțit pentru filetat 330mm (lamă 203 x mâner 127mm)
• Cuțit Nakiri 305mm (lama 178 x mâner 127mm)
• Cuțit pentru decojit 185mm (lamă 80 x mâner 105mm)
• Cuțit universal 260mm (lamă 155 x mâner 105mm)
• Bară magnetică 34x 355mm, cu șuruburi – ușor de montat 

Delimano Brava Set Cutite 
6 piese



FELURI 
PRINCIPALE
Cu aceste rețete vei vedea cât de multe preparate poți găti la grătar, nu doar 
frigărui și aripioare de pui. Răsfață-te cu preparate suculente în care amestecul 
de condimente și ierburi aromatice conferă un plus de savoare. 
Înainte de a începe, iată câteva sfaturi și trucuri utile.



Staturi și trucuri pentru gătitul la grătar

•  Scoate carnea din frigider cu 20 de minute înainte să o gătești pe 
grătar ca să fie la temperatura camerei. O carne înghețată nu se va găti 
uniform.

•  Nu lăsa carnea la temperatura camerei mai mult de o oră. Acest 
lucru va face ca bacteriile să se dezvolte într-un ritm exponențial, iar 
carnea nu va mai fi la fel de proaspătă. Dacă trebuie să dezgheți carnea, 
pune-o la dezghețat peste noapte sau ține-o în frigider toată ziua.

•  Nu adăuga sare până când carnea nu este gătită, pentru a preveni 
carnea să nu devină uscată și tare, deoarece sarea absoarbe sucul propriu 
al cărnii.

•  Nu perfora carnea cu furculița sau cuțitul. Carnea își va pierde din 
suculență și din arome. Folosește o spatulă sau clește de bucătărie pentru 
a întoarce carnea pe toate părțile. 

•   Lasă carnea să dezvolte o crustă când o gătești pe grătar înainte de 
a o întoarce pe cealaltă parte. Dacă încerci să întorci carnea înainte de a fi 
gătită, aceasta se va lipi de grătar.

•  Gătește carnea de pui la grătar cu căldură indirectă. Așază carnea 
pe partea mai rece a grătarului. Aceasta se va găti mai încet și uniform și te 
asiguri că nu se va arde. 

•  Poți verifica cât de gătită este carnea printr-o metodă simplă: cu 
degetul. O friptură gătită „în sânge” se simte moale la atingere, o friptură 
gătită medium rare revine puțin la forma inițială după ce o apeși cu 
degetul, iar o friptură bine făcută se simte fermă. 

•   Nu exagera când gătești carnea. Mai degrabă gătești o friptură mai 
puțin decât prea mult, când devine arsă, tare și uscată. Poți oricând să pui 
carnea înapoi pe grătar dacă aceasta este prea crudă.

•   Lasă carnea să se odihnească. După ce scoți carnea de pe grătar, 
așteaptă cel puțin 5 minute înainte să o tai. Astfel, sucurile proprii vor 
face carnea suculentă.



• 4 cotlete de porc mari

• ¼ cană de oțet alb

• ¼ cană de zeamă de lămâie

• 1 lingură de ulei de măsline extravirgin

• 2 linguri de muștar Dijon

• 1 cățel de usturoi, tocat

• 2 linguri de mărar uscat

• 2 linguri de pătrunjel proaspăt, tocat

• 1 lingură de zahăr brun

Înlătură orice exces de grăsime din cotletele de 
porc. Într-o pungă de plastic sigilată, combină oțet, 
zeamă de lămâie, ulei de măsline, muștar Dijon, 
usturoi, mărar și pătrunjel. Se adaugă cotletele de 
porc și se marinează la frigider timp de 2-4 ore. 

Pune cotletele pe grătar pentru aproximativ 5-6 
minute . Se servește cu salată sau orez și legume.

COTLET DE PORC CU MUȘTAR 
DIJON ȘI MĂRAR



• 1/2 cană de sos de soia

• 1/2 cană de ceapă verde tocată

• 1/4 cană de zahăr brun

• 2 căței de usturoi, tocați

• 1/4 linguriță de praf de ghimbir

• 1/4 linguriță de piper

• 1 kg antricot de vită 

Într-o pungă mare de plastic care se resigilează, 
combină sos de soia, ceapă, zahăr brun, usturoi, 
ghimbir și piper. Adaugă carnea de antricot de vită, 
sigilează punga și lasă carnea să stea la marinat în 
frigider timp de 8 ore sau peste noapte.

Scoate carnea din pungă și aruncă marinada. Gătește 
carnea neacoperită la grătar, la foc mediu timp de 
8–10 minute sau până când aceasta este gătită după 
propriul gust.

ANTRICOT DE VITĂ GĂTIT ÎN UNT



• 1½ kg carne de miel (de la picior sau   
umăr), curățată de grăsime și tăiată bucățele

• 100ml ulei de măsline

• 100ml vin roșu

• 2 lingurițe de oregano uscat

• Coajă de lămâie răzuită și zeama a 2 lămâi

• 2 căței de usturoi, zdrobiți

Pune carnea de miel într-un castron mare sau 
o pungă mare pentru alimente. Adaugă ulei de 
măsline, vin, oregano, coaja de lămâie, zeama de 
lămâie, usturoi și piper negru – nu adăuga încă 
sare. Amestecă-le împreună, până se acoperă 
uniform carnea cu marinada și lasă-le la marinat în 
frigider câteva ore sau peste noapte.

Scoate bucățile de carne și așază-le pe bețele de 
frigărui. Condimentează carnea cu sare și pune 
frigăruile pe grătar tip de 10-12 minute sau până se 
gătesc după propriul gust.

FRIGĂRUI SOUVLAKI DE MIEL 



•  3 lămâi, stoarse

•  3 căței de usturoi, tocați

•  4 linguri de mărar uscat

•  1kg piept de pui dezosat, fără piele, tăiat în bucăți 
egale

•  ceapă, tăiată în sferturi

•  1 ardei roșu, cu miezul scos, tăiat în bucăți

•  16-20 ciuperci baby portobello, cu tulpinile scoase 

• 2 dovlecei de vară (zucchini) mici, tăiați rondele

• 3 linguri de ulei de măsline

• Sare

• Piper proaspăt măcinat

Combină suc de lămâie, ulei de măsline, usturoi, 
ierburile aromatice, ½ linguriță de sare și ½ 
linguriță de piper proaspăt măcinat. Pregătește 
frigăruile și alternează bucățile de carne cu 
legumele. 

Așază frigăruile în vasul de gătit cu marinada 
și acoperă uniform frigăruile. Acoperă vasul și 
marinează la frigider peste noapte, sau cel puțin 
pentru câteva ore.

Gătește frigăruile, întorcându-le ocazional pe 
fiecare parte, timp de 15-20 de minute sau până 
când carnea de pui este gătită.

FRIGĂRUI DE PUI LA GRĂTAR



FESTIVALUL 
PESTELUI



• 4 fileuri de somon

• 1 lingură de boia de ardei roșu

• 1 lingură de zahăr

• ½ cană cu unt

• 1 lingură de busuioc proaspăt, tocat

• 1 lingură de zeamă proaspătă de lămâie

• 1 lingură de ceapă verde, tocată mărunt

Așază fileurile de somon pe grătar și presară boia și 
zahăr. Lasă pe grătar timp de 6-8 minute sau până 
când peștele se desprinde ușor.

Într-un castron mic, amestecă untul, busuiocul, 
zeama de lămâie și ceapa verde. Pentru servire, se 
pune pe fiecare fileu de somon o lingură generoasă 
cu sos de unt, busuioc și lămâie. Se servește cu 
legume gătite la abur.

SOMON LA GRĂTAR CU UNT, 
LĂMÂIE ȘI BUSUIOC



• 750g fileuri de pește alb, tăiate cuburi

• 8 creveți mici, decojiți

• 8 scoici (opțional)

• 8 ciuperci mici

• 8 roșii cherry mici

• 1 ardei verde gras, tăiat bucățele

• 1 ardei roșu gras, tăiat bucățele

• 2 linguri de ulei de măsline extravirgin

• 1/3 linguriță de pudră de ardei iute

• 1 lingură de ierburi aromatice proaspete sau uscate

• 3 lingurițe de zeamă de lămâie

Pregătește peștele și legumele. Amestecă ulei de 
măsline, pudră de ardei iute, ierburi aromatice și 
zeama de lămâie într-un vas de adâncime mică. 
Adaugă fructele de mare și lasă la marinat timp de 
o oră, amestecând din când în când în compoziție.

Pune fructele de mare, roșiile și ardeiul pe frigărui 
de lemn care au fost înmuiate în apă. Pune 
frigăruile pe grătar și gătește-le timp de 4-5 minute.

FRIGĂRUI CU FRUCTE DE MARE 
LA GRĂTAR



Set Brava pentru 
gratar, 3 ustensile

Set ustensile pentru grătar din oțel inoxidabil:

• Clește, 35cm (pentru bucăți mari de carne, pește, legume)
• Furculiță pentru grătar, 35cm (pentru ridicarea facilă a alimentelor de pe grătar)
• Spatulă, 35 cm (pentru întoarcerea preparatelor pe grătar sau transferul de 

alimente)
• Mânerele lungi tip soft-touch permit manipularea facilă și în siguranță a 

preparatelor
• Ușor de curățat, lavabile la mașina de spălat vase



Legume 
la gratar



• ½ linguriță de pudră de ardei iute

• O mână mică de mentă, tocată

• Zeamă și coajă dată prin răzătoare de la 1 lămâie 

• 2 linguri de ulei de măsline extravirgin

• 2 dovlecei, tăiați rondele de 1 cm

• 225g brânză halloumi, cubulețe

Amestecă ardei iute, jumătate din cantitatea de mentă, 
coaja și zeama de lămâie, ulei, dovlecel și brânza 
halloumi. Lasă la marinat 30 de minute. Înmoaie 8 bețe 
de frigărui din lemn timp de 20 de minute. Pune dovleceii 
si halloumi pe frigărui. Pune-le pe grătarul încins timp de 
7-8 minute, întorcându-le pe cealaltă parte la jumătatea 
timpului. Unge frigăruile cu marinada și menta rămasă. 

FRIGĂRUI CU DOVLECEL ȘI 
BRÂNZĂ HALLOUMI



• 4 vinete

• 1-2 căței de usturoi, tocați mărunt

• O mână de pătrunjel, tocat mărunt

• 5-6 linguri de ulei de măsline extravirgin

• Puțină sare de mare și piper negru

• 150g de brânză feta

• Lămâie, pentru servire

Taie vinetele în jurul tulpinii, tăind doar coaja. Apoi 
crestează de 4 ori vinetele pe lungime, iar tăieturile 
să fie uniform distanțate și nu foarte profunde. 
Pune vinetele pe grătar timp de aproximativ 20 de 
minute, întorcând-le pe cealaltă parte la fiecare 
5-7 minute până sunt gătite uniform, sunt moi 
dar nu foarte înăbușite. Îndepărtează coaja. Taie 
vinetele pe jumătate, în lungime, și separă-le ușor. 
Amestecă usturoi, pătrunjel, ulei de măsline și 
pune marinada peste vinete. Condimentează cu 
sare (nu prea multă, brânza este sărată) și piper 
și sfărâmă brânza pe deasupra. Se servesc calde 
sau la temperatura camerei, cu lămâie stoarsă 
deasupra.

VINETE LA GRĂTAR CU ULEI DE 
MĂSLINE, USTUROI, PĂTRUNJEL 
ȘI BRÂNZĂ FETA



DESERTURI
Fiecare masă trebuie să se încheie cu ceva dulce. Așa că poți da de-o parte 
frigăruile și fripturile pentru a face loc pentru desert pe grătar. Da, desert la 
grătar! Și ce modalitate mai bună de a-ți delecta papilele gustative în încheierea 
petrecerii în aer liber decât cu fructe de sezon delicioase la grătar?



BANANE LA GRĂTAR SUB 
FORMĂ DE BĂRCUȚE

• 4 banane de dimensiune medie, coapte, cu coajă

• 4 lingurițe de fulgi de ciocolată

• 4 1/4 căni de nuci tocate

Taie coaja de banană pe lungime, aproximativ 1 
cm adâncime și lasă câte un 1cm spațiu la ambele 
capete. Deschide coaja pentru a forma un buzunar. 
Umple coaja cu fulgii de ciocolată și nuci. Înfășoară 
bananele cu folie de aluminiu, pentru a forma 
bărcuțele.

Se pun pe grătar acoperit, la foc mediu, timp de 
5-10 minute, sau până când se topește ciocolata. 
Servește cu înghețată sau poți mânca cu lingurița 
direct din coajă.



PIERSICI CROCANTE LA 
GRĂTAR

• 2 linguri de zahăr

• 1 linguriță de scorțișoară măcinată

• 4 piersici medii, tăiate pe jumătate, cu 
sâmburele scos

• 4 căni de înghețată de vanilie, cu conținut 
redus de grăsime

• 1 cană de granola cu conținut redus de 
grăsime

Într-un castron mic, combină zahăr și scorțișoară; 
presară peste margini. Lasă piersicile să stea 5 
minute. 

Folosind un clește de bucătărie cu mâner lung, 
stropește un prosop de hârtie cu ulei de gătit și 
unge grătarul. Așază piersicile cu partea tăiată în 
jos pe grătar, la foc mediu timp de 8-10 minute 
sau până când piersicile sunt fragede și încep să 
se caramelizeze. Pune piersicile într-un bol pentru 
desert și servește-le cu înghețată și frișcă.



SORBET DIN CĂPȘUNI LA 
GRĂTAR CU LIMONCELLO

• 2 cești de zahăr granulat

• 2 cești de apă

• 1 lingură de coajă de lămâie dată prin răzătoare

• 1 ½ cești de zeamă de lămâie

• 2 linguri de limoncello

• 48 căpșuni

• 1 ceașcă de zahăr pudră

Într-o cratiță medie, amestecă zaharul granulat 
cu apă. Lasă zahărul să fiarbă până se dizolvă. 
Amestecă coaja de lămâie, zeama de lămâie și 
limoncello. Acoperă cu un capac și lasă compoziția 
să se răcească. Congelează amestecul în aparatul 
de făcut înghețată, apoi pune-l la congelator 
timp de 8 până la 24 de ore sau până când are o 
consistență fermă. 
Pune căpșunile pe bețe de frigărui, lăsând un 
spațiu de 5cm între ele. Înmoaie căpșunile în zahăr 
pudră până se formează un strat. Pune frigăruile pe 
grătarul neacoperit la foc mediu-mic aproximativ 
6 minute sau până când sunt încălzite uniform, 
având grijă să le întorci pe toate părțile. Servește 
căpșunile cu sorbet.




