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ΜΈΘΟΔΟΙ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ
ΜΠΑ Ρ ΜΠΕΚΙ ΟΥ Κ Ά ΡΒΟΥ Ν ΟΥ

ΜΈΘΟΔΟΣ ΆΜΕΣΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ

ΜΈΘΟΔΟΣ ΈΜΜΕΣΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ

Μοιράστε ομοιόμορφα τα
αναμμένα κάρβουνα πάνω στη
σχάρα κάρβουνου και ψήστε
το φαγητό ακριβώς πάνω από
τη θερμότητα.

Μετακινήστε τα αναμμένα
κάρβουνα στο πλάι (π.χ. μέσα
σε καλάθια κάρβουνων) και
τοποθετήστε το φαγητό
στη μέση.

ΜΠΑ Ρ ΜΠΕΚΙ ΟΥ Υ Γ ΡΑ Ε ΡΙ ΟΥ

ΜΈΘΟΔΟΣ ΆΜΕΣΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ

ΜΈΘΟΔΟΣ ΈΜΜΕΣΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ

Ανάψτε όλους τους καυστήρες,
ρυθμίστε τη θερμοκρασία
όπως υποδεικνύει η συνταγή
και αφήστε το μπάρμπεκιου να
ζεσταθεί με το καπάκι κλειστό.
Στη συνέχεια, μαγειρέψτε το
φαγητό ακριβώς πάνω από
τη θερμότητα.

Με το καπάκι κλειστό,
ζεστάνετε το μπάρμπεκιου,
χρησιμοποιώντας τους δύο
εξωτερικούς καυστήρες, στη
θερμοκρασία που υποδεικνύει
η συνταγή. Τοποθετήστε
το φαγητό στη μέση του
μπάρμπεκιου, μαγειρεύοντάς
το σε έμμεση θερμότητα.

ΜΈΘΟΔΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ
50/50
Συνδυασμός των μεθόδων
άμεσου και έμμεσου
μαγειρέματος: Μετακινήστε
τα αναμμένα κάρβουνα στη
μία πλευρά του μπάρμπεκιου
και ψήστε έντονα το φαγητό
σας ακριβώς πάνω από τα
κάρβουνα. Στη συνέχεια,
μετακινήστε το φαγητό
σε έμμεση θερμότητα και
συνεχίστε το μαγείρεμά του.

ΜΈΘΟΔΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ
50/50
Ανάψτε έναν από τους
εξωτερικούς καυστήρες μαζί
με τον κεντρικό καυστήρα, και
ζεστάνετε το μπάρμπεκιου στη
θερμοκρασία που υποδεικνύεται. Ψήστε έντονα το φαγητό
πάνω από την άμεση θερμότητα του κεντρικού καυστήρα
για τον καθορισμένο χρόνο.
Σβήστε τον κεντρικό καυστήρα,
αφήστε αναμμένο τον εξωτερικό καυστήρα και συνεχίστε το
μαγείρεμα του φαγητού πάνω
από την έμμεση θερμότητα.

Ζ Η Σ Τ Ε Τ Ο Ν Α Υ Θ Ε Ν Τ Ι Κ Ο Τ Ρ Ο Π Ο Ψ Η Σ Ι Μ ΑΤ Ο Σ Μ Ε Τ Η Ν
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Ψ Η Σ ΤΑ Ρ Ι Α M A S T E R - T O U C H P R E M I U M
Η ψησταριά Weber Kettle εφευρέθηκε από τον George Stephen τον πρεσβύτερο, αγαπήθηκε απ’ όλο τον κόσμο και αποτελεί
το πρότυπο για τα μπάρμπεκιου κάρβουνου από το 1952. Καθώς επιδιώκουμε συνεχώς την απόλυτη εμπειρία μπάρμπεκιου,
ανεβάσαμε και πάλι τα πρότυπα με τη θρυλική Weber Master-Touch Premium. Επαναπροσδιορίσαμε τη θρυλική ψησταριά Kettle
για να κάνουμε το ψήσιμο και το κάπνισμα ακόμα πιο εύκολο.
Είστε έτοιμοι να γίνετε ένας Backyard Hero; Βρείτε τον τοπικό σας διανομέα Weber και περισσότερες λεπτομέρειες στο weber.com

ΓΙΑΤΊ ΚΆΝΟΥΜΕ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΚΆΝΟΥΜΕ
Μ Ε ΘΟΔΟΣ ΑΜ Ε ΣΟΥ ΜΑ ΓΕ Ι Ρ Ε ΜΑΤ Ο Σ

Τ Ο ΚΑ Π Α Κ Ι ΚΑ Ν Ε Ι Τ Η Δ Ι ΑΦ Ο ΡΑ

Στη μέθοδο μαγειρέματος με άμεση θερμότητα το φαγητό
τοποθετείται ακριβώς πάνω από τη θερμότητα. Αυτή η
μέθοδος είναι ιδανική για πιάτα που χρειάζονται λιγότερο
από 20 λεπτά μαγείρεμα ή που χρειάζονται έντονο ψήσιμο,
όπως τα στέικ και τα μπέργκερ.

Εμείς στη Weber ψήνουμε με το καπάκι κλειστό. Αυτό
επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό,
παγιδεύοντας τα απίθανα αρώματα του μπάρμπεκιου.
Επιπλέον, με το καπάκι κλειστό, το φαγητό σας διατηρεί
τους ζωμούς του, μαγειρεύεται γρηγορότερα και υπάρχει
μικρότερη απώλεια θερμότητας, γεγονός που σας
εξοικονομεί χρόνο και καύσιμα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Στη μέθοδο μαγειρέματος με έμμεση θερμότητα το φαγητό
δεν τοποθετείται ακριβώς πάνω από τη θερμότητα, αλλά
κοντά σε αυτήν. Αυτή η μέθοδος είναι ιδανική για φαγητά
που χρειάζονται περισσότερο από 20 λεπτά μαγείρεμα,
όπως ένα ψητό ή ένα πουλερικό.

ΣΤ ΈΙ Κ
Για 4 άτομα
ΥΛ ΙΚΆ :
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
5 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
10-15 λεπτά
ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΧΡΌΝΟΣ:
20 λεπτά

ΘΕΡΜΟΚΡ. BBQ:
250 °C
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΠΥΡΉΝΑ:
~75 °C

1 κιλό μοσχαρίσιες μπριζόλες (π.χ. μπαβέτ, λάπα, καπάκι), 2 κ.σ. φυτικό λάδι,
αλάτι, πιπέρι

Σ Τ Η Ν ΚΟΥΖΙΝ Α :
1

Σ Τ Ο Μ Π Ά Ρ Μ Π Ε ΚΙΟΥ :
1
2
3

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Άμεση / Έμμεση

4
5

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Εύκολη

Κόψτε το κρέας σε τέσσερις μπριζόλες και προσθέστε λάδι,
αλάτι και πιπέρι.

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για άμεση θερμότητα, στους
250 °C περίπου.
Τοποθετήστε τη σχάρα για searing μέσα στο σύστημα
Gourmet Barbecue System και αφήστε την να ζεσταθεί.
Όταν η σχάρα κάψει, βάλτε τις μπριζόλες πάνω στη σχάρα για
searing για 1-2 λεπτά.
Γυρίστε τις μπριζόλες από την άλλη πλευρά και μαγειρέψτε
για 1-2 λεπτά ακόμα.
Μετακινήστε τις μπριζόλες σε έμμεση θερμότητα και
συνεχίστε το μαγείρεμα για 5-10 λεπτά, ανάλογα με το βαθμό
ψησίματος που προτιμάτε.

Θ Ε Ρ Μ Ο ΚΡΑ Σ ΊΕ Σ Π Υ Ρ Ή Ν Α :
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Gourmet Barbecue System
Μαντεμένια Σχάρα για Searing
iGrill Θερμόμετρο

Μέτρια-λίγο ψημένο:
Μέτρια ψημένο:
Μέτρια-καλά ψημένο:

ΚΑΠ Ν Ι ΣΤ ΌΣ ΣΟΛΟΜ ΌΣ Μ Ε ΓΟΥΑΣ Ά ΜΠ Ι
Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΆ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
15 λεπτά
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
120 λεπτά για τον εμποτισμό της
ξύλινης σανίδας

4 φιλέτα σολομού με την πέτσα (150 γρ.), ½ λεμόνι, αλάτι, πιπέρι

Αν ψήνετε σε ένα Μπάρμπεκιου Κάρβουνου Weber®,
συνιστούμε τη χρήση Ξυλοκάρβουνων Weber.

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :

Αν δεν έχετε μια Μαντεμένια Σχάρα GBS για Searing, απλώς
περιστρέψτε τις μπριζόλες κατά 90 μοίρες μετά από 1 λεπτό
και μαγειρέψτε για ακόμα ένα λεπτό. Κάντε το ίδιο και στην
άλλη πλευρά. Στη συνέχεια, μετακινήστε τις μπριζόλες σε
έμμεση θερμότητα και μαγειρέψτε για 5-10 λεπτά, μέχρι το
βαθμό ψησίματος που θέλετε.

ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
15 λεπτά

1
2

ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΧΡΌΝΟΣ:
150 λεπτά

3

ΘΕΡΜΟΚΡ. BBQ:
160 °C
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΠΥΡΉΝΑ:
55 °C

4
5

2

3
ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Εύκολη

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Ξύλινη Σανίδα από Κόκκινο Κέδρο
iGrill Θερμόμετρο

Μουλιάστε την ξύλινη σανίδα για τουλάχιστον 2 ώρες.
Βάλτε τα φιλέτα σολομού σε μια σανίδα κοπής με την πέτσα
προς τα κάτω.
Ξύστε τη φλούδα του ½ λεμονιού και ρίξτε το ξύσμα στο ψάρι
μαζί με αλάτι και πιπέρι.
Στύψτε το ½ λεμόνι.
Σε ένα μικρό μπολ, ανακατέψτε την κρεμ φρες με την πάστα
γουασάμπι και το χυμό λεμονιού και αλατοπιπερώστε.

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
1

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Άμεση / Έμμεση

ΣΥΜΒΟΥΛΉ GRILL MASTER:

Σως: 100 ml κρεμ φρες, 10 γρ. πάστα γουασάμπι, ½ λεμόνι, αλάτι, πιπέρι

4

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για άμεση / έμμεση
θερμότητα, στους 160 °C περίπου.
Βγάλτε τη σανίδα από το νερό και τοποθετήστε την πάνω από
την άμεση θερμότητα μέχρι να αρχίσει να τρίζει και να βγάζει
λίγο καπνό.
Μετακινήστε τη σανίδα στην έμμεση θερμότητα και βάλτε
πάνω της το σολομό με την πέτσα προς τα κάτω.
Κλείστε το καπάκι και μαγειρέψτε το σολομό για περίπου
15 λεπτά ή μέχρι η θερμοκρασία πυρήνα του ψαριού να
φτάσει τους 55 °C.

~ 50-55 °C
~ 55-60 °C
~ 60-65 °C

ΨΗ ΤΌ Χ ΟΙΡΙΝΌ Μ Ε Ξ ΕΡΟΨΗΜ ΈΝ Η Π ΈΤ ΣΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΉ GRILL MASTER:
Για να γίνει το πιάτο σας πιο τραγανό, προσθέστε
ψίχουλα Panko πάνω από τα γεμιστά μανιτάρια
ενώ μαγειρεύονται.

Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΆ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
20 λεπτά
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
120 λεπτά
ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΧΡΌΝΟΣ:
140 λεπτά

ΘΕΡΜΟΚΡ. BBQ:
180°C
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΠΥΡΉΝΑ:
75°C

1 ½ κιλό πανσέτα ή χοιρινό καρέ
Υλικά για το άλειμμα: 4 κ.γ. καστανή ζάχαρη, 4 κ.γ. πάπρικα, 4 κ.γ. σκόρδο σε
κόκκους, 2 κ.γ. σέλινο σκόνη με αλάτι, 4 δαφνόφυλλα

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :
1
2
3
4

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
1

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Έμμεση

2
3

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Μέτρια

Χαράξτε το λίπος της παντσέτας με ένα κοφτερό μαχαίρι, με
τις χαρακιές κοντά τη μία στην άλλη.
Σε ένα μικρό μπολ, ανακατέψτε όλα τα υλικά για το άλειμμα.
Τρίψτε καλά το άλειμμα σε ολόκληρο το κρέας, καθώς και
μέσα σε κάθε χαρακιά.
Βάλτε το καρυκευμένο χοιρινό πάνω στη σχάρα ψησίματος
και τοποθετήστε τα δαφνόφυλλα μέσα στις χαρακιές.

4

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για έμμεση θερμότητα, στους
180 °C περίπου.
Τοποθετήστε τη Σχάρα Ψησίματος μαζί με το κρέας πάνω από
την έμμεση θερμότητα.
Κλείστε το καπάκι και μαγειρέψτε το κρέας για περίπου
2 ώρες ή μέχρι η θερμοκρασία πυρήνα του κρέατος να φτάσει
τους 75 °C.
Βγάλτε το χοιρινό και αφήστε το να ξεκουραστεί για 10 λεπτά
πριν το σερβίρετε.

Γ Ε ΜΙ ΣΤΆ Μ Α Ν Ι ΤΆ ΡΙ Α
Για 4 άτομα
ΥΛ ΙΚΆ :

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Σχάρα Ψησίματος
iGrill Θερμόμετρο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
15 λεπτά
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
30 λεπτά
ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΧΡΌΝΟΣ:
45 λεπτά

ΣΥΜΒΟΥΛΉ GRILL MASTER:
Μπορείτε επίσης να μαγειρέψετε το ψητό
σε μία Σούβλα Weber, κρατώντας την ίδια
θερμοκρασία και χρόνο μαγειρέματος.

ΘΕΡΜΟΚΡ. BBQ:
180°C
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΠΥΡΉΝΑ:
-

400 γρ. μανιτάρια button, 1 κ.σ. ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο,
20 γρ. μαϊντανό, 75 γρ. παρμεζάνα, 200 γρ. τυρί κρέμα, ¼ κ.γ. ρίγανη
(αποξηραμένη), αλάτι, πιπέρι

Σ Τ Η Ν ΚΟΥΖΙΝ Α :
1
2
3
4

5
6

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Άμεση / Έμμεση

7
8

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Μέτρια

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Ταψί
Gourmet Barbecue System
Καλάθι ETGS

Με ένα υγρό πανί, καθαρίστε τα μανιτάρια.
Κόψτε τα στελέχη από τα μανιτάρια και αφαιρέστε τη σκληρή
ξερή άκρη των στελεχών.
Καθαρίστε και κόψτε σε κυβάκια το σκόρδο, ψιλοκόψτε το
μαϊντανό και τρίψτε την παρμεζάνα. Αφήστε τα στην άκρη.
Ψιλοκόψτε τα στελέχη των μανιταριών και, σε ένα μεσαίου
μεγέθους μπολ, ανακατέψτε τα στελέχη με το σκόρδο και
το ελαιόλαδο.
Μαγειρέψτε τη γέμιση στο μπάρμπεκιου: Δείτε την ενότητα
“ΣΤΟ ΜΠΆΡΜΠΕΚΙΟΥ”.
Ανακατέψτε το τυρί κρέμα, το μαϊντανό, τη ρίγανη και τη
μισή τριμμένη παρμεζάνα με το μείγμα μανιταριών και
αλατοπιπερώστε.
Γεμίστε τα καπέλα των μανιταριών με περίπου 1 κουταλιά της
σούπας από το μείγμα.
Πασπαλίστε την υπόλοιπη παρμεζάνα πάνω από κάθε
μανιτάρι και τοποθετήστε τα στο Καλάθι ETGS.

ΣΤΟ ΜΠ ΆΡΜΠ ΕΚ ΙΟΥ :
1 Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για άμεση / έμμεση
θερμότητα, στους 180 °C περίπου.
2 Τοποθετήστε το ταψί μέσα στη σχάρα πάνω από άμεση
θερμότητα και προθερμάνετε.
3 Αδειάστε το μείγμα μανιταριών μέσα στο ταψί και μαγειρέψτε
για 5-10 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά.
4 Βγάλτε το ταψί από τη φωτιά και ολοκληρώστε την
προετοιμασία: "ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ:" βήμα 6-8.
5 Πάρτε το καλάθι και τοποθετήστε τα γεμιστά μανιτάρια στην
έμμεση θερμότητα και μαγειρέψτε για περίπου 15 λεπτά ή
μέχρι να μαλακώσουν.

ΚΟ Τ Ό Π ΟΥΛΟ Μ Ε Μ ΠΎ ΡΑ
Για 4 άτομα
ΥΛ ΙΚΆ :
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
5 λεπτά
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
75 λεπτά
ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΧΡΌΝΟΣ:
80 λεπτά

ΠΊ Τ Σ Α
ΥΛΙΚΆ:

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
60 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
5 λεπτά

Ζύμη: 7 γρ. ξηρή μαγιά (περίπου 21 γρ. νωπή μαγιά), 370 ml χλιαρό νερό,
10 γρ. ζάχαρη (κρυσταλλική), 50 ml ελαιόλαδο, 10 γρ. αλάτι, 600 γρ. αλεύρι
για πίτσα
Πίτσα: 300 γρ. σάλτσα ντομάτας, 400 γρ. μοτσαρέλα, 1 ματσάκι βασιλικό,
αλάτι, πιπέρι

ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΧΡΌΝΟΣ:
80 λεπτά

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :

ΘΕΡΜΟΚΡ. BBQ:
260°C

2

ΘΕΡΜΟΚΡ. ΠΥΡΉΝΑ:
-

3
4
5

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Έμμεση

6

1

7
ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Μέτρια

Κοτόπουλο: 1 ολόκληρο κοτόπουλο (περ. 1,5 κιλό), 1 κ.σ. ελαιόλαδο, 200 ml
μπύρα (ή υποκατάστατο υγρό)

Σ Τ Η Ν ΚΟΥΖΙΝ Α :
1
2

8
9

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Πέτρα Πίτσας/Ψησίματος
Σπάτουλα Πίτσας

Σε ένα μπολ μεσαίου μεγέθους, προσθέστε το χλιαρό
νερό στη μαγιά και ανακατέψτε απαλά μέχρι να αποκτήσει
κρεμώδη υφή.
Προσθέστε τη ζάχαρη, το ελαιόλαδο και το αλάτι και
ανακατέψτε.
Προσθέστε το αλεύρι λίγο-λίγο ανακατεύοντας.
Ζυμώστε το μείγμα καλά για περίπου 10 λεπτά.
Σκεπάστε το ζυμάρι με μια μεμβράνη και αφήστε το να
φουσκώσει για περίπου 1 ώρα σε ζεστό μέρος.
Μόλις το ζυμάρι φουσκώσει, χωρίστε το στα τέσσερα και
φτιάξτε τέσσερις μπαλίτσες.
Σε μια αλευρωμένη επιφάνεια, ανοίξτε κάθε μπαλίτσα σε
κυκλικό σχήμα, δημιουργώντας τη βάση για κάθε πίτσα.
Απλώστε τη σάλτσα ντομάτας ομοιόμορφα πάνω στις
βάσεις πίτσας.
Κόψτε τη μοτσαρέλα σε μικρά κομμάτια ίσου μεγέθους και
βάλτε τα πάνω από τη σάλτσα ντομάτας.
Αλατοπιπερώστε κατά προτίμηση.
Ρίξτε λίγο αλεύρι στη σπάτουλα της πίτσας και τοποθετήστε
μία από τις βάσεις πίτσας πάνω της.

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
1
2
3
4
5

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για έμμεση θερμότητα, στους
260 °C περίπου.
Προθερμάνετε την πέτρα πίτσας στο κέντρο της σχάρας
μαγειρέματος για περίπου 10 λεπτά.
Βάλτε την πρώτη πίτσα πάνω στην πέτρα.
Ψήστε την πίτσα, με το καπάκι κλειστό, για περίπου 4-5 λεπτά
ή μέχρι η ζύμη να γίνει τραγανή.
Βγάλτε την πίτσα με τη σπάτουλα πίτσας, προσθέστε από
πάνω φρέσκο βασιλικό και σερβίρετε.

Ανακατέψτε όλα τα υλικά για το άλειμμα μέσα σε ένα μπολ.
Αλείψτε το κοτόπουλο με ελαιόλαδο και στη συνέχεια ρίξτε
άφθονη ποσότητα από το ξηρό άλειμμα και τρίψτε το καλά
κάνοντας μασάζ μέσα στο δέρμα.
Ρίξτε τη μπύρα μέσα στο κύπελλο της βάσης του στηρίγματος
κοτόπουλου και τοποθετήστε από πάνω τον κώνο.
Βάλτε το κοτόπουλο πάνω στο στήριγμα κοτόπουλου έτσι
ώστε ο κώνος να βρίσκεται στο εσωτερικό της κοιλότητας του
κοτόπουλου.

ΘΕΡΜΟΚΡ. BBQ:
180°C

3

ΘΕΡΜΟΚΡ. ΠΥΡΉΝΑ:
75 °C

4

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Έμμεση

Σ Τ Ο Μ Π Ά Ρ Μ Π Ε ΚΙΟΥ :
1
2

Για 4 άτομα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
15 λεπτά

Υλικά για το άλειμμα: 1 κ.γ. μπούκοβο, 1 κ.γ. θυμάρι (αποξηραμένο), 1 κ.γ.
δεντρολίβανο (αποξηραμένο), ½ κ.γ. καστανή ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Εύκολη

3
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Στήριγμα Κοτόπουλου Deluxe
iGrill Θερμόμετρο

ΣΥΜΒΟΥΛΉ GRILL MASTER:
Για να χαρίσετε ένα καπνιστό άρωμα στο
γεύμα σας, προσθέστε θρύμματα ξύλου στο
καπνιστήρι σας ή στις μπρικέτες. Συνιστούμε
τη χρήση του μείγματος chips Ξύλου
Weber για πουλερικά. Πριν προσθέσετε
τα θρύμματα ξύλου, μουλιάστε τα σε νερό.

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για έμμεση θερμότητα, στους
180 °C περίπου.
Τοποθετήστε το κοτόπουλο πάνω από την έμμεση θερμότητα
και μαγειρέψτε για περίπου 75 λεπτά, ή μέχρι οι ζωμοί να
βγαίνουν διαυγείς και η θερμοκρασία πυρήνα του κρέατος να
φτάσει τους 75 °C.
Βγάλτε το κοτόπουλο, αφήστε το να ξεκουραστεί για 10 λεπτά
και σερβίρετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΉ GRILL MASTER:
Αν δεν έχετε ένα σύστημα Elevations Tiered Grilling
System, δεν πειράζει! Μπορείτε να τοποθετήσετε τα
σουβλάκια υπό γωνία μέσα στη σχάρα μαγειρέματος ή να
τα τοποθετήσετε στη σχάρα πάνω από έμμεση θερμότητα,
γυρίζοντάς τα περιστασιακά.

Σ ΟΥ ΒΛ ΆΚΙ Α Π ΑΤΆΤΑΣ ΣΕ ΣΧΉΜ Α ΣΠ Ι ΡΆ Λ

ΣΆ ΛΤ ΣΑ Ν ΤΟΜ ΆΤΑ Σ

Για 4 άτομα

Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΆ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
20 λεπτά

4 πατάτες (μέτριες), 50 γρ. παρμεζάνα, 1 κ.γ. σκόρδο σε σκόνη, 2 κ.γ. πάπρικα,
αλάτι, πιπέρι, 50 γρ. βούτυρο (ανάλατο, λιωμένο)

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
-

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :

ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
25 λεπτά

1
2

ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΧΡΌΝΟΣ:
45 λεπτά

3
4

ΘΕΡΜΟΚΡ. BBQ:
180°C
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΠΥΡΉΝΑ:
-

5

6
ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Έμμεση

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Μέτρια

7

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
1
2

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Σουβλάκια ETGS

Πλύντε καλά τις πατάτες.
Τρίψτε το τυρί μέσα σε ένα μπολ και προσθέστε το σκόρδο σε
σκόνη, την πάπρικα, αλάτι και πιπέρι και ανακατέψτε.
Περάστε ένα σουβλάκι μέσα στην πατάτα.
Κόψτε την πατάτα σε ένα συνεχές σπιράλ σχήμα. Ξεκινήστε
από το ένα άκρο με το μαχαίρι σας σε γωνία 30°, και κόψτε
προς το αντίθετο άκρο γυρίζοντας την πατάτα, μέχρι να κοπεί
ολόκληρη η πατάτα σχηματίζοντας τα σπειρώματα μιας βίδας
σε ένα συνεχές κομμάτι.
Ανοίξτε απαλά την πατάτα κατά μήκος του σουβλακιού,
μέχρι να έχετε ένα ομοιόμορφο κενό μεταξύ των φετών
σχηματίζοντας ένα σπιράλ.
Απλώστε με ένα πινέλο το λιωμένο βούτυρο πάνω από όλες
τις πατάτες.
Πασπαλίστε τα καρυκεύματα και το μείγμα τυριού πάνω στα
σουβλάκια, καλύπτοντας πλήρως τις πατάτες.

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για έμμεση θερμότητα, στους
180 °C περίπου.
Κρεμάστε τα σουβλάκια στη σχάρα του συστήματος ETGS και
μαγειρέψτε για περίπου 25 λεπτά ή μέχρι οι πατάτες να γίνουν
μαλακές εσωτερικά και τραγανές εξωτερικά.

ΥΛ ΙΚΆ :
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
15 λεπτά

5 ντομάτες Roma, ½ κόκκινο κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 20 γρ. μαϊντανό,
2 φέτες πιπεριά χαλαπένιο, χυμό από ½ λάιμ, 2 κ.σ. ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
–

Σ Τ Η Ν ΚΟΥΖΙΝ Α :

ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
–

1
2

ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΧΡΌΝΟΣ:
15 λεπτά

ΘΕΡΜΟΚΡ. BBQ:
–
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΠΥΡΉΝΑ:
–

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
–

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Εύκολη

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
–

3
4
5

Κόψτε τις ντομάτες σε μικρούς κύβους (1x1 εκ.).
Καθαρίστε και ψιλοκόψτε σε κύβους τα κόκκινα κρεμμύδια
και το σκόρδο.
Κόψτε το μαϊντανό και τις χαλαπένιο.
Στύψτε το λάιμ.
Ανακατέψτε όλα τα υλικά σε ένα μπολ μαζί με το χυμό του
λάιμ και το ελαιόλαδο και αλατοπιπερώστε.

ΨΗ Τ ΈΣ Μ ΠΑ Ν Ά Ν Ε Σ Μ Ε Σ ΟΚΟΛ ΆΤΑ
Για 4 άτομα
ΥΛ ΙΚΆ :
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
5 λεπτά
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
10-12 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
15-17 λεπτά

ΘΕΡΜΟΚΡ. BBQ:
180°C
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΠΥΡΉΝΑ:
-

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Έμμεση

4 μπανάνες, 2 σοκολάτες (περίπου 58 γρ.), μίνι μαρσμέλοους (προαιρετικά),
25 γρ. ανάμικτοι ξηροί καρποί (π.χ. φουντούκια και πεκάν)

Σ Τ Η Ν ΚΟΥΖΙΝ Α :
1

2
3
4

Σ Τ Ο Μ Π Ά Ρ Μ Π Ε ΚΙΟΥ :
1
2

3
ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Εύκολη

Κόψτε τη μπανάνα μαζί με τη φλούδα κατά μήκος, από πάνω
μέχρι κάτω, δημιουργώντας ένα άνοιγμα και προσέχοντας να
μην την κόψετε εντελώς.
Κόψτε τις δύο σοκολάτες κατά μήκος στη μέση και
τοποθετήστε ένα κομμάτι μέσα σε κάθε μπανάνα.
Βάλτε πάνω από τις μπανάνες τα μίνι μαρσμέλοους.
Σπάστε τους ξηρούς καρπούς σε χοντρά κομμάτια και αφήστε
τους στην άκρη.

4

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για έμμεση θερμότητα, στους
180 °C περίπου.
Τοποθετήστε τις μπανάνες στο κέντρο της σχάρας
μαγειρέματος, με την πλευρά που έχει τα μαρσμέλοους και τη
σοκολάτα προς τα πάνω, και μετά κλείστε το μπάρμπεκιου.
Μαγειρέψτε τις μπανάνες για 10-12 λεπτά ή μέχρι η φλούδα
να σκουρύνει παντού και τα μαρσμέλοους και η σοκολάτα να
λιώσουν.
Βγάλτε τις μπανάνες από το μπάρμπεκιου και διακοσμήστε με
τους χοντροκομμένους ξηρούς καρπούς.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
-

Κ Έ Ι Κ ΣΟ ΚΟΛ ΆΤΑΣ
Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΆ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
15 λεπτά

130 γρ. μαύρη σοκολάτα, 100 γρ. βούτυρο (ανάλατο), 150 γρ. ζάχαρη
(κρυσταλλική), 4 αυγά, 50 γρ. αλεύρι (για όλες τις χρήσεις)

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
-

Τελείωμα: 50 γρ. λευκή σοκολάτα

ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
25 λεπτά

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :

ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΧΡΌΝΟΣ:
40 λεπτά

ΘΕΡΜΟΚΡ. BBQ:
180°C

1
2
3
4

ΘΕΡΜΟΚΡ. ΠΥΡΉΝΑ:
-

5
6
ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Έμμεση

Σε ένα κατσαρολάκι σε χαμηλή φωτιά, λιώστε τη σοκολάτα,
το βούτυρο και τη ζάχαρη και ανακατέψτε.
Βγάλτε το κατσαρολάκι από τη φωτιά, αφήνοντας το μείγμα να
κρυώσει ελαφρώς και χτυπήστε μέσα τα αυγά, ένα τη φορά.
Ρίξτε μέσα το αλεύρι κοσκινίζοντάς το, και χτυπήστε καλά το
μείγμα.
Αλείψτε το στήριγμα κοτόπουλου με λίγο βούτυρο και ρίξτε
μέσα το χυλό σοκολάτας, αφήνοντας το κύπελλο της βάσης
ακάλυπτο.
Βάλτε το χυλό στο ψυγείο μέχρι να ετοιμαστεί το μπάρμπεκιου.
Κόψτε σε κομμάτια τη λευκή σοκολάτα και αφήστε την στην
άκρη.

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
1
ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Εύκολη

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Στήριγμα Κοτόπουλου Deluxe

2

3

4

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για έμμεση θερμότητα, στους
180 °C περίπου.
Τοποθετήστε το στήριγμα κοτόπουλου με το μείγμα του κέικ
μέσα στην ψησταριά και ψήστε με έμμεση θερμότητα για
περίπου 20-25 λεπτά.
Λίγο πριν ολοκληρωθεί το ψήσιμο του κέικ, βάλτε την
κομμένη λευκή σοκολάτα μέσα στο κύπελλο βάσης και
αφήστε την να λιώσει.
Μόλις η σοκολάτα λιώσει, βγάλτε το κέικ. Το κέικ πρέπει να
είναι ελαφρώς μαλακό στο κέντρο.

ΣΥΜΒΟΥΛΉ GRILL MASTER:
Μπορείτε να σερβίρετε τις μπανάνες με σοκολάτα
μαζί με μια κουταλιά παγωτό βανίλια!

ΝΈ

1

Αν χρησιμοποιείτε ένα μπάρμπεκιου με κάρβουνα Weber® των 57 εκ., θα
χρειαστείτε ένα δοχείο εκκίνησης Weber Rapidfire Chimney Starter, γεμάτο
μέχρι τη μέση με Μπρικέτες Weber.

2

Χρησιμοποιήστε τους Κύβους Προσανάμματος Weber για να ανάψετε τα
κάρβουνα στο λεπτό, χωρίς τη μυρωδιά ή τη γεύση του υγρού προσανάμματος
που χαλάει το φαγητό σας.

3

Για να είστε σίγουροι ότι το κρέας σας έχει την ιδανική θερμοκρασία,
χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε από τα Θερμόμετρα Weber ή τα προϊόντα iGrill.

4

Βγάλτε το κρέας όταν η θερμοκρασία του είναι 2 βαθμούς κάτω από τη
συνιστώμενη θερμοκρασία πυρήνα και αφήστε το να ξεκουραστεί για 10 λεπτά
πριν το σερβίρετε. Ενώ το κρέας ξεκουράζεται, η θερμοκρασία θα συνεχίσει να
αυξάνεται και θα φτάσει τον τέλειο βαθμό ψησίματος.

Α

ΓΕΝΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

Κ Α Λ Ώ Σ Ή Ρ Θ ΑΤ Ε
ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ

S P I R I T I I E -310
Ψ Η ΣΤΑ Ρ Ι Α Υ Γ ΡΑ Ε Ρ Ι Ο Υ G B S

S P I R I T I I E -210
Ψ Η ΣΤΑ Ρ Ι Α Υ Γ ΡΑ Ε Ρ Ι Ο Υ G B S

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Σ Ε Ι ΡΑ Σ Ψ Η Σ ΤΑ Ρ Ι Ω Ν Α Ε Ρ Ι Ο Υ S P I R I T I I
Είτε πρόκειται για την πρώτη σας ψησταριά ή την τρίτη, είτε είστε λάτρης του μπάρμπεκιου, μόλις τώρα ξεκινάτε ή απλά θέλετε
να αναβαθμίσετε τα οικογενειακά σας γεύματα, μια Spirit II στον κήπο σας σημαίνει ότι είστε μέλος της οικογένειας της Weber.
Ελάτε κι εσείς σε μια κοινότητα με παθιασμένους ψήστες, φαγητό παγκόσμιας κλάσης και μια ολόκληρη ζωή έμπνευσης και
υποστήριξης πελατών.

ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ

BBQ
ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΔΗ ΜΙ Ο Υ Ρ ΓΟ Υ ΝΤΑΙ
ΟΤΑΝ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ

ΥΠΕΡΟΧΑ
ΓΕΥΜΑΤΑ

WEBER.COM

