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GENESIS ® II LX
E-440 GBS ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ GS4
Ηλεκτρονική ανάφλεξη –
καυστήρες υψηλής απόδοσης
Ράβδοι Flavorizer ® –
σύστημα διαχείρισης λίπους

ΒΑΣΙ ΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ ΣΤΙΚΑ
• I G R I L L 3 R E A D Y • Π Λ Ε Υ Ρ Ι Κ Ό Σ Κ Α Υ Σ Τ Ή ΡΑ Σ • Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ή Α Ν Ά Φ Λ Ε Ξ Η
• Σ Χ Ά Ρ Ε Σ Μ Α Γ Ε Ι Ρ Έ Μ ΑΤ Ο Σ Α Π Ό Χ Υ Τ Ο Σ Ί Δ Η Ρ Ο Μ Ε Ε Μ Α Γ Ι Έ Π Ο Ρ Σ Ε Λ Ά Ν Ι Ν Η Ε Π Ί Σ Τ Ρ Ω Σ Η
• Σ Χ Ά ΡΑ Μ Α Γ Ε Ι Ρ Έ Μ ΑΤ Ο Σ G O U R M E T B B Q S Y S T E M
• Υ Ψ Η Λ Ή Π Ο Ι Ό Τ Η ΤΑ • Σ Χ Ά ΡΑ Θ Έ Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ T U C K - AW AY • ΡΆ Β Δ Ο Ι F L AV O R I Z E R ™
• Φ Ω Σ Λ Α Β Ή Σ • Φ ΩΤ Ι Ζ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ο Υ Μ Π Ι Ά Ε Λ Έ Γ Χ Ο Υ
• Π Λ Ε Υ Ρ Ι Κ Ό Τ ΡΑ Π Ε Ζ Ά Κ Ι Μ Ε Ε Ν Σ Ω Μ ΑΤ Ω Μ Έ Ν Α Ά Γ Κ Ι Σ Τ ΡΑ Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ί Ω Ν
• Σ Ύ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Χ Ε Ί Ρ Ι Σ Η Σ Λ Ί Π Ο Υ Σ • Ν Τ Ο ΥΛ Ά Π Ι Ψ Η Σ ΤΑ Ρ Ι Ά Σ
• Κ Α Υ Σ Τ Ή Ρ Ε Σ Υ Ψ Η Λ Ή Σ Α Π Ό Δ Ο Σ Η Σ • Ε Ύ Κ Ο Λ Η Π Ρ Ό Σ Β Α Σ Η Φ Ι Ά Λ Η Σ Α Ε Ρ ΊΟ Υ

ΜΈΘΟΔΟΙ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ
Ψ Η ΣΤΑ Ρ Ι Α Κ Ά Ρ Β Ο ΥΝΟΥ

ΜΈΘΟΔΟΣ ΆΜΕΣΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ

ΜΈΘΟΔΟΣ ΈΜΜΕΣΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈ�
ΜΑΤΟΣ 50/50

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

Μετακινήστε τα αναμμένα
κάρβουνα στο πλάι, π.χ. μέσα
σε καλάθια κάρβουνων, και
τοποθετήστε το φαγητό στη
μέση για να ψηθεί πάνω από
ένα ταψί συλλογής λίπους.

Συνδυασμός μεθόδου 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 θέση έμμεσου
μαγειρέματος και συνεχίστε το
μαγείρεμα αφού τοποθετήσετε
το φαγητό πάνω από ένα ταψί
συλλογής λίπους.

ΜΈΘΟΔΟΣ ΆΜΕΣΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ

ΜΈΘΟΔΟΣ ΈΜΜΕΣΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈ�
ΜΑΤΟΣ 50/50

Ανάψτε όλους τους καυστήρες
στη θερμοκρασία που
υποδεικνύει η συνταγή και
αφήστε το μπάρμπεκιου να
ζεσταθεί με το καπάκι κλειστό.
Μετά μαγειρέψτε το φαγητό
ακριβώς πάνω από τους
καυστήρες

Ζεστάνετε το κλειστό
μπάρμπεκιου με τους δύο
εξωτερικούς καυστήρες στη
θερμοκρασία που υποδεικνύει
η συνταγή και μετά ψήστε το
φαγητό στη μέση της σχάρας

Ζεστάνετε το κλειστό
μπάρμπεκιου με τον κεντρικό
και με έναν από τους
εξωτερικούς καυστήρες στη
θερμοκρασία που υποδεικνύει
η συνταγή. Ψήστε έντονα το
φαγητό πάνω από την άμεση
θερμότητα. Σβήστε τον
κεντρικό καυστήρα και αφήστε
το φαγητό να συνεχίσει να
μαγειρεύεται έμμεσα.

Ψ Η ΣΤΑ Ρ Ι Α Α Ε Ρ Ι Ο Υ

ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Συνιστούμε να κλείνετε πάντα το καπάκι όταν ψήνετε.
Με αυτό τον τρόπο ο ζεστός αέρας στο εσωτερικό
του καπακιού κυκλοφορεί και προσθέτει εκείνη τη
χαρακτηριστική μυρωδιά που όλοι λατρεύουμε στο
φαγητό. Επιπλέον, αν έχετε το καπάκι κλειστό, το φαγητό
σας θα διατηρήσει τους ζωμούς του, θα μαγειρευτεί
γρηγορότερα, ενώ εσείς θα έχετε μικρότερες απώλειες
θερμότητας, γεγονός που μεταφράζεται σε λιγότερα
καύσιμα. Οι δύο κύριες μέθοδοι μαγειρέματος
ονομάζονται ‘άμεσο’ μαγείρεμα και ‘έμμεσο’ μαγείρεμα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Η άμεση θερμότητα είναι ιδανική για έντονο ψήσιμο
και για φαγητό με χρόνο μαγειρέματος μικρότερο
από 20 λεπτά. Σε αυτή την περίπτωση, η θερμότητα
εφαρμόζεται ακριβώς κάτω από το φαγητό. Τα
λουκάνικα και τα μπέργκερ είναι κλασικά πιάτα για

αυτή τη μέθοδο, καθώς επίσης και τα φιλέτα ψαριού, τα
θαλασσινά και τα σουβλάκια λαχανικών.

ΜΕΘΟΔΟ Σ ΕΜΜΕΣΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Όλα τα φαγητά με χρόνο μαγειρέματος μεγαλύτερο από
20 λεπτά πρέπει να μαγειρεύονται χρησιμοποιώντας
την έμμεση μέθοδο. Σε αυτά περιλαμβάνονται ιδιαίτερα
μεγάλα φαγητά όπως ψητά ή ολόκληρα πουλερικά.
Μπορείτε όμως, επίσης, να συνεχίσετε να μαγειρεύετε
μια μπριζόλα έμμεσα, αφού την ψήσετε έντονα για
λίγη ώρα, μέχρι να ψηθεί στο βαθμό που επιθυμείτε.
Αυτό απαιτεί τη μετακίνηση των πηγών θερμότητας
στην άκρη του μπάρμπεκιου ώστε να εμποδίσετε την
άμεση θερμότητα να κάψει το φαγητό εξωτερικά ενώ
εσωτερικά είναι άψητο. Αυτή η μέθοδος είναι παρόμοια
με τη λειτουργία κυκλοφορίας αέρα σε ένα φούρνο.

ΚΑΠ Ν Ι ΣΤ Ό ΨΆΡΙ Μ ΑΡΙΝ ΑΡΙΣ Μ ΈΝΟ ΣΕ ΛΆ Ι Μ ΚΑ Ι ΜΈΛΙ
Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΆ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
10 λεπτά

800 γρ. λευκό ψάρι (οποιουδήποτε τύπου), 3 κ.σ. χυμό λάιμ,
5 κ.σ. μέλι, αλάτι, πιπέρι.

ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
15 λεπτά

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
10 λεπτά για τον εμποτισμό της
ξύλινης σανίδας

1

Μουλιάστε την Ξύλινη Πλάκα.

2

Αφαιρέστε όλα τα κόκαλα από το ψάρι.

3

Αλατοπιπερώστε το ψάρι και περιχύστε το με το μέλι και
το χυμό λάιμ.

ΘΕΡΜ. BBQ:
150 °C
ΘΕΡΜ. ΠΥΡΉΝΑ:
60 °C

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
1

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για άμεση & έμμεση
θερμότητα, περίπου 150 °C. Αν χρησιμοποιείτε μπάρμπεκιου
των 57 εκ. με κάρβουνα, θα χρειαστείτε ⅓ του δοχείου
εκκίνησης αναμμένες μπριγκέτες Weber.

2

Βάλτε τη στραγγισμένη ξύλινη πλάκα πάνω από άμεση
θερμότητα, κλείστε το καπάκι και περιμένετε μέχρι να την
ακούσετε να κάνει ’κρακ’.

3

Γυρίστε την ξύλινη πλάκα από την άλλη πλευρά, μετακινήστε
την σε έμμεση θερμότητα και βάλτε πάνω της το ψάρι.

4

Μαγειρέψτε το ψάρι για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να φτάσει
σε θερμοκρασία πυρήνα περίπου 60 °C.

5

Βγάλτε το ψάρι από το μπάρμπεκιου και αφήστε το να
ξεκουραστεί για περίπου 5 λεπτά.

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Έμμεση

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Μέτρια

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Ξύλινη Πλάκα

ΣΥΜΒΟΥΛΉ GRILL MASTER:
Ο χρόνος μαγειρέματος εξαρτάται από το
μέγεθος του ψαριού. Προσέξτε να μην το
παραψήσετε.

ΚΑΠ Ν Ι ΣΤ Ή ΣΆΛΤΣ Α ΣΚΌΡΔΟΥ AIOL I
Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΆ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
10 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
60 λεπτά

ΘΕΡΜ. BBQ:
120 °C

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Έμμεση/κάπνισμα

5 κ.σ. μαγιονέζα, 2 κ.σ. ξύδι βαλσάμικο, 2 κ.γ. θαλασσινό αλάτι,
1 ολόκληρο σκόρδο, 2 κ.γ. ελαιόλαδο.

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :
1

Κόψτε το πάνω μέρος του σκόρδου ώστε να εκτεθούν όλες
οι σκελίδες.

2

Τυλίξτε το σκόρδο σε χαρτί ψησίματος και μετά σε
αλουμινόχαρτο με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω και
μετά προσθέστε το ελαιόλαδο και 1 κ.γ. αλάτι.

3

Τυλίξτε το αλουμινόχαρτο γύρω από το σκόρδο για να μην
χυθεί το λάδι έξω.

4

Ανακατέψτε τη μαγιονέζα, το βαλσάμικο και το υπόλοιπο
1 κ.γ. αλάτι μέσα σε ένα μικρό μπολ.

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Εύκολη

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
1

Προετοιμάστε το καπνιστήρι Weber® Smokey Mountain
Cooker για τη μέθοδο Minion με ένα γεμάτο δοχείο νερό και
1 κιλό σβηστές μπριγκέτες Weber.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Καπνιστήρι Weber® Smokey Mountain
Cooker

2

Προσθέστε ⅓ του δοχείου εκκίνησης αναμμένες μπριγκέτες.

3

Καπνίστε το σκόρδο για περίπου 60 λεπτά.

4

Βγάλτε το σκόρδο από το καπνιστήρι και λιώστε 1 σκελίδα
μέσα στο μείγμα της μαγιονέζας.

ΨΗ ΤΆ ΛΑΧΑΝΙΚΆ
Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΆ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
10 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
15 λεπτά

ΘΕΡΜ. BBQ:
200 °C

3 παστινάκες, 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, 2 κλωναράκια θυμάρι,
3 κ.σ. ελαιόλαδο, ½ λάιμ (το χυμό του), αλάτι, πιπέρι.

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :
1

Πλύντε και κόψτε τις παστινάκες κατά μήκος σε φέτες του
1 εκ.

2

Κόψτε τα φρέσκα κρεμμυδάκια σε κομμάτια μήκους 3 εκ.
περίπου.

3

Αφαιρέστε τα φύλλα του θυμαριού από τα κοτσάνια.

4

Προσθέστε στα λαχανικά 2 κ.σ. ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι,
και μετά τοποθετήστε τα όλα στο καλάθι ψησίματος.

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Έμμεση

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Μέτρια

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Σχάρα Βαθμιδωτού Ψησίματος
Elevations (ETGS), Σετ Καλαθιών
Ψησίματος ETGS

1

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για έμμεση θερμότητα,
περίπου 200 °C. Αν χρησιμοποιείτε μπάρμπεκιου των 57 εκ.
με κάρβουνα, θα χρειαστείτε ½ δοχείο εκκίνησης αναμμένες
μπριγκέτες Weber.

2

Βάλτε το καλάθι πάνω στη σχάρα ETGS και μαγειρέψτε για
περίπου 15 λεπτά, γυρίζοντας μία φορά μετά από 10 λεπτά.

3

Βγάλτε τα λαχανικά από το μπάρμπεκιου και προσθέστε το
χυμό λάιμ και το υπόλοιπο ελαιόλαδο.

ΣΥΜΒΟΥΛΉ GRILL MASTER:
Προσθέστε λίγη μαρμελάδα μπέικον για
ακόμα πιο νόστιμα μπέργκερ!
Βγάλτε την πέτσα και τα κόκαλα από
τα μπούτια του κοτόπουλου πριν τα
μαγειρέψετε για να διευκολύνετε τον
τεμαχισμό τους.

Μ ΠΈ ΡΓΚΕΡ ΜΕ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΆ Κ Ι Α
Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΆ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
15 λεπτά

4 ψωμάκια για μπέργκερ, 4 μπούτια κοτόπουλου.

ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
60 λεπτά

Υλικά για το άλειμμα: 2 κ.γ. αλάτι, 1 κ.γ. καστανή ζάχαρη,
2 κ.γ. πάπρικα, 1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα, 1 κ.γ. σκόρδο σε κόκκους,
1 κ.γ. μουστάρδα σε σκόνη.

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
30 λεπτά για τον εμποτισμό των chips
ξύλου

Τελείωμα: 2 ντομάτες, 4 μεγάλα αγγουράκια τουρσί,
4 κ.σ. μαγιονέζα.

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :
ΘΕΡΜ. BBQ:
160 °C
ΘΕΡΜ. ΠΥΡΉΝΑ:
>75 °C

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Έμμεση

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Μέτρια

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Chips Ξύλου

1

Μουλιάστε τα chips ξύλου.

2

Βάλτε μαζί όλα τα υλικά για το άλειμμα και ανακατέψτε καλά,
προσέχοντας να μην υπάρχουν σβώλοι.

3

Καλύψτε ομοιόμορφα τα μπούτια κοτόπουλου με το άλειμμα.
Κόψτε σε φέτες τις ντομάτες και τα αγγουράκια τουρσί.

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
1

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για έμμεση θερμότητα,
περίπου 160 °C. Αν χρησιμοποιείτε μπάρμπεκιου των 57 εκ.
με κάρβουνα, θα χρειαστείτε ⅓ του δοχείου εκκίνησης
αναμμένες μπριγκέτες Weber.

2

Βάλτε τα μπούτια κοτόπουλου πάνω από έμμεση θερμότητα
και προσθέστε μια χούφτα εμποτισμένα και στραγγισμένα
chips ξύλου στο κουτί κάρβουνων ή καπνίσματος.

3

Μαγειρέψτε το κοτόπουλο για περίπου 45 λεπτά ή μέχρι να
φτάσει σε θερμοκρασία πυρήνα 75 °C.

4

Αφήστε το κοτόπουλο να ξεκουραστεί για 5 λεπτά.

5

Με δύο πιρούνια ή με τα δάχτυλά σας, μαδήστε το κοτόπουλο.

6

Ψήστε τα ψωμάκια για μπέργκερ στο μπάρμπεκιου.

7

Φτιάξτε τα μπέργκερ.

ΣΥΜΒΟΥΛΉ GRILL MASTER:
Χρησιμοποιήστε τη μαρμελάδα για να
ενισχύσετε τη γεύση σε σάντουιτς ή
μπέργκερ.

Μ Α Ρ Μ ΕΛΆΔ Α ΜΠΈΙΚΟΝ
Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΆ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
15 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
20 λεπτά

ΘΕΡΜ. BBQ:
180 °C

200 γρ. μπέικον ολόκληρο, 3 κρεμμυδάκια εσαλότ, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κ.γ.
σκόνη τσίλι, ½ κ.γ. καπνιστή πάπρικα, 50 ml σιρόπι σφενδάμου (maple syrup),
50 ml ξύδι βαλσάμικο, 50 γρ. καστανή ζάχαρη.

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :
1

Καθαρίστε και ψιλοκόψτε τα εσαλότ και το σκόρδο.

2

Κόψτε το μπέικον σε κύβους.

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Έμμεση

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Μέτρια

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Γουόκ Gourmet Barbecue System (GBS)

1

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για έμμεση θερμότητα, περίπου
180 °C. Αν χρησιμοποιείτε μπάρμπεκιου των 57 εκ. με κάρβουνα,
θα χρειαστείτε ½ δοχείο εκκίνησης αναμμένες μπριγκέτες Weber.

2

Βάλτε το γουόκ μέσα στη Σχάρα Μαγειρέματος GBS και
προθερμάνετε για περίπου 10 λεπτά.

3

Προσθέστε το μπέικον στο γουόκ και μαγειρέψτε μέχρι να
γίνει τραγανό, και μετά προσθέστε τα εσαλότ και μαγειρέψτε
μέχρι να αρχίσουν να καραμελώνουν.

4

Προσθέστε το σκόρδο και μαγειρέψτε για περίπου ακόμα
ένα λεπτό.

5

Προσθέστε τη σκόνη τσίλι και την καπνιστή πάπρικα και
ανακατέψτε.

6

Ρίξτε το σιρόπι σφενδάμου μέσα στο γουόκ, αφήστε το
να βράσει και μετά ανακατέψτε και ξύστε το ταψί για να
ελευθερώσετε το μπέικον που έχει κολλήσει.

7

Προσθέστε το ξύδι και την καστανή ζάχαρη και συνεχίστε το
βράσιμο για περίπου 3 λεπτά.

8

Σιγοβράστε για περίπου 10 λεπτά ή μέχρι το μείγμα να πήξει
και να αποκτήσει υφή μαρμελάδας.

9

Βγάλτε το γουόκ από τη θερμότητα και στραγγίξτε το
υπερβολικό λίπος. Αφήστε το να κρυώσει.

ΚΑΛ ΑΜΠ ΌΚΙ ΟΛΌΚΛΗΡΟ
Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΆ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
5 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
15-20 λεπτά

4 καλαμπόκια ολόκληρα, 50 γρ. βούτυρο, αλάτι, πιπέρι.

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :
1

Αφαιρέστε τους χαλαρούς φλοιούς από τα καλαμπόκια,
αφήνοντας τους εσωτερικούς φλοιούς στη θέση τους.

2

Ανακατέψτε το βούτυρο με αλάτι και πιπέρι σύμφωνα με
τις προτιμήσεις σας.

ΘΕΡΜ. BBQ:
180 °C

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Άμεση

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Εύκολη

1

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για άμεση θερμότητα,
περίπου 180 °C.
Αν χρησιμοποιείτε μπάρμπεκιου των 57 εκ. με κάρβουνα, θα
χρειαστείτε ½ δοχείο εκκίνησης αναμμένες μπριγκέτες Weber.

2

Βάλτε τα καλαμπόκια απευθείας πάνω στη σχάρα
μαγειρέματος.

3

Ψήστε τα καλαμπόκια για περίπου 15-20 λεπτά, γυρίζοντάς τα
περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσουν τα σπυριά.

4

Βγάλτε τα καλαμπόκια από το μπάρμπεκιου και σερβίρετε με
το αλατοπιπερωμένο βούτυρο.

ΣΥΜΒΟΥΛΉ GRILL MASTER:
Τα ολόκληρα καλαμπόκια χωρίς τους
φλοιούς μπορούν να μαγειρευτούν με
τον ίδιο τρόπο. Ο χρόνος μαγειρέματος θα
μειωθεί κατά περίπου 5-10 λεπτά.
Προσθέστε νιφάδες τσίλι στο βούτυρο για
έξτρα γεύση και ένταση.

ΨΗ ΤΆ ΑΧ ΛΆΔ ΙΑ
Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΆ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
10 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
5 λεπτά

ΘΕΡΜ. BBQ:
200 °C

2 αχλάδια, 3 κ.σ. μέλι.

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :
1

Πλύντε τα αχλάδια και μετά κόψτε τα κατά μήκος σε φέτες
του 0,5 εκ. περίπου.

2

Αλείψτε και τις δύο πλευρές κάθε φέτας με μέλι.

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
1

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για άμεση θερμότητα,
περίπου 200 °C.
Αν χρησιμοποιείτε μπάρμπεκιου των 57 εκ. με κάρβουνα, θα
χρειαστείτε ½ δοχείο εκκίνησης αναμμένες μπριγκέτες Weber.

2

Βάλτε τις φέτες αχλαδιού απευθείας πάνω στη σχάρα
μαγειρέματος και μαγειρέψτε για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά.

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Άμεση

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Εύκολη

ΣΥΜΒΟΥΛΉ GRILL MASTER:
Κόψτε τα ψητά αχλάδια σε μικρότερα
κομμάτια και σερβίρετέ τα πάνω σε μια
γλυκιά πίτσα ή μαζί με παγωτό.

ΣΥΜΒΟΥΛΉ GRILL MASTER:
Βάλτε πάνω στην πίτσα ψητά αχλάδια
για περισσότερη γεύση μπάρμπεκιου.
Αν χρησιμοποιείτε λεπτή βάση πίτσας,
αφήστε το δίσκο ψησίματος και ψήστε
την πίτσα για περίπου 10 λεπτά συνολικά.

ΓΛΥ ΚΙΆ Π ΊΤ ΣΑ
Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΆ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
10 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
20 λεπτά

ΘΕΡΜ. BBQ:
180 °C / 220 °C

1 ζύμη για πίτσα, 75 γρ. μασκαρπόνε, 1 κ.σ. μέλι, 150 γρ. φρέσκα
βατόμουρα ή φρούτα, 75 γρ. λευκή σοκολάτα, βασιλικός ή δυόσμος,
25 γρ. μίνι μαρσμέλοους.

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :
1

Βάλτε τη λευκή σοκολάτα σε χαρτί ψησίματος πάνω στην
κρύα Πέτρα για Πίτσα.

2

Ανοίξτε τη ζύμη σε ένα λεπτό στρώμα περίπου στο μέγεθος
του Δίσκου Ψησίματος.

3

Απλώστε το μασκαρπόνε και το μέλι πάνω στην ωμή ζύμη.
Πασπαλίστε με την κρύα λευκή σοκολάτα (δείτε την ενότητα
‘στο μπάρμπεκιου’ βήμα 2), τα φρέσκα βατόμουρα και τα
μαρσμέλοους.

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Άμεση

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Μέτρια

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Πέτρα για Πίτσα, Δίσκος Ψησίματος

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
1

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για έμμεση θερμότητα,
περίπου 180 °C. Αν χρησιμοποιείτε μπάρμπεκιου των 57 εκ.
με κάρβουνα, θα χρειαστείτε ½ δοχείο εκκίνησης αναμμένες
Μπριγκέτες Weber.

2

Βάλτε την πέτρα για πίτσα απευθείας πάνω στη σχάρα
μαγειρέματος και μαγειρέψτε μέχρι η λευκή σοκολάτα να γίνει
ελαφρώς καστανή και να αρχίζει να κρυσταλλοποιείται.

3

Βγάλτε τη λευκή σοκολάτα από το μπάρμπεκιου και αφήστε
την να κρυώσει.

4

Αυξήστε τη θερμότητα / προσθέστε περισσότερες μπριγκέτες
(δηλ. άλλο ⅓ του δοχείου εκκίνησης αναμμένες μπριγκέτες
Weber), θερμαίνοντας το μπάρμπεκιου στους περίπου 220 °C.

5

Αφήστε την Πέτρα για Πίτσα να προθερμανθεί για άλλα 5
λεπτά. Όταν η πέτρα γίνει καυτή, βάλτε την πίτσα στο δίσκο
ψησίματος και μαγειρέψτε για περίπου 10 λεπτά. Βγάλτε το
δίσκο ψησίματος και συνεχίστε το μαγείρεμα της πίτσας μέχρι
το κάτω μέρος να γίνει τραγανό.

6

Βγάλτε την πίτσα από το μπάρμπεκιου και προσθέστε από
πάνω το φρέσκο βασιλικό ή δυόσμο.

ΣΥΜΒΟΥΛΉ GRILL MASTER:
Αν έχετε μια Σχάρα για Παϊδάκια θα
διευκολύνετε τη διαδικασία μαγειρέματος.

ΚΑΠ Ν Ι ΣΤΆ Χ ΟΙΡΙΝ Ά ΠΑΪΔΆΚΙΑ
Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΆ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
15 λεπτά

4 χοιρινοί σιδηρόδρομοι (ενωμένα παϊδάκια) (περίπου 2 κιλά)
1 μπουκάλι Weber BBQ σως

ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
240 λεπτά

Υλικά για το άλειμμα: 3 κ.γ. αλάτι, 3 κ.γ. πάπρικα, 3 κ.γ. μαύρη ζάχαρη,
2 κ.γ. μαύρο πιπέρι, 1 κ.γ. λευκό πιπέρι, 2 κ.γ. σκόρδο σε κόκκους,
1 κ.γ. σπόρους κιούμελ (αγριοκύμινο)

ΘΕΡΜ. BBQ:
125 °C

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :

ΘΕΡΜ. ΠΥΡΉΝΑ:
85 °C

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Έμμεση/κάπνισμα

1

Αφαιρέστε τη λεπτή μεμβράνη από το εξωτερικό μέρος
κάθε σιδηρόδρομου. Με ένα μαχαίρι και ξεκινώντας από
τη λεπτότερη άκρη του σιδηρόδρομου, ανασηκώστε τη
μεμβράνη και τραβήξτε την.

2

Σπάστε όλα τα υλικά του αλείμματος σε ένα γουδί.

3

Καλύψτε τα παϊδάκια από τη μεριά του κρέατος με το άλειμμα.

4

Αφήστε τα παϊδάκια να μαριναριστούν για 30 λεπτά.

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Δύσκολη

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
1

Προετοιμάστε το καπνιστήρι Weber® Smokey Mountain
Cooker για τη μέθοδο Minion με ένα γεμάτο δοχείο νερό και
3 κιλά σβηστές Μπριγκέτες Weber.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Καπνιστήρι Weber® Smokey Mountain
Cooker, Κομμάτια Ξύλου, Πινέλο
Αλείμματος

2

Προσθέστε ⅓ του δοχείου εκκίνησης αναμμένες μπριγκέτες
Weber.

3

Προσθέστε τέσσερα μεγάλα Κομμάτια Ξύλου στις μπριγκέτες.

4

Βάλτε τους χοιρινούς σιδηρόδρομους πάνω στο καπνιστήρι.

5

Μαγειρέψτε για 2,5 ώρες, και μετά αλείψτε τα παϊδάκια με την
BBQ σως.

6

Μαγειρέψτε για άλλα 30 λεπτά, αλείφοντας κάθε 10 λεπτά
μέχρι το κρέας να φτάσει σε θερμοκρασία πυρήνα 85 °C.

ΜΟ Σ ΧΑΡΊΣΙΑ ΜΠΡΙΖΌΛΑ
Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΆ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
5 λεπτά
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:

1 κιλό μοσχαρίσια μπριζόλα (π.χ. μπαβέτ, λάπα, καπάκι), λάδι, αλάτι, πιπέρι

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :
1

ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
10-15 λεπτά

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

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
ΘΕΡΜ. BBQ:
250°C
ΘΕΡΜ. ΠΥΡΉΝΑ:
57°C

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Άμεση / Έμμεση

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Εύκολη

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Σχάρα για Searing από Χυτοσίδηρο
Gourmet Barbecue System (GBS)

ΣΥΜΒΟΥΛΉ GRILL MASTER:
Βγάλτε τις μπριζόλες από το ψυγείο
περίπου 20 λεπτά πριν το μαγείρεμα.
Αν δεν έχετε μια Σχάρα για Searing
από Χυτοσίδηρο GBS, περιστρέψτε
τις μπριζόλες κατά 90 μοίρες μετά
από 1 λεπτό, τοποθετήστε τις σε άλλο
σημείο της σχάρας μαγειρέματος για
να διασφαλίσετε μέγιστη θερμότητα και
μαγειρέψτε για άλλο ένα λεπτό.
Αν μαγειρεύετε σε μπάρμπεκιου με
κάρβουνα, χρησιμοποιήστε ξυλοκάρβουνα.
Θερμοκρασίες πυρήνα:
Μέτρια-λίγο ψημένο = 53 °C
Μέτρια ψημένο = 57 °C
Μέτρια-καλά ψημένο = 63 °C

1	Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου για άμεση θερμότητα,
περίπου 250 °C. Αν χρησιμοποιείτε μπάρμπεκιου των 57 εκ.
με κάρβουνα, θα χρειαστείτε 1 δοχείο εκκίνησης αναμμένες
μπριγκέτες ή ξυλοκάρβουνα Weber.
2	Τοποθετήστε τη σχάρα για searing μέσα στη Σχάρα
Μαγειρέματος GBS και αφήστε την να ζεσταθεί.
3

Όταν η σχάρα κάψει, βάλτε τις μπριζόλες πάνω στη σχάρα
για searing και ψήστε για 1-2 λεπτά.

4

Γυρίστε τις μπριζόλες και μαγειρέψτε για άλλα 1-2 λεπτά.

5

Μετακινήστε τις μπριζόλες σε έμμεση θερμότητα και
συνεχίστε το μαγείρεμα για 5-10 λεπτά, ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας.

ΨΗ Τ Ή Π ΑΝΤ ΣΈΤΑ
Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΆ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ:
20 λεπτά
ΧΡΌΝΟΣ BBQ:
90 λεπτά

1 κιλό χοιρινή παντσέτα χωρίς κόκαλα, 2 κίτρινα κρεμμύδια,
100 γρ. δαμάσκηνα, 3 κλωναράκια φασκόμηλο, 25 γρ. χοντρό αλάτι.
Υλικά για το άλειμμα: 2 κ.γ. ψιλή ζάχαρη, 2 κ.γ. πάπρικα,
1 κ.γ. μυρωδικά Προβηγκίας, αλάτι, πιπέρι.

Σ Τ ΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ :
ΘΕΡΜ. BBQ:
180 °C
ΘΕΡΜ. ΠΥΡΉΝΑ:
>70 °C

1

Με ένα κοφτερό μαχαίρι, χαράξτε την πέτσα της παντσέτας
σε ρόμβους, με τις χαρακιές κοντά τη μία στην άλλη.

2

Καθαρίστε και κόψτε σε μικρούς κύβους τα κρεμμύδια.

3

Κόψτε τα δαμάσκηνα σε κύβους 1x1 εκ.

4

Ανακατέψτε όλα τα υλικά για το άλειμμα.

5

Βάλτε την παντσέτα, με την πέτσα προς τα κάτω, σε μια
σανίδα κοπής και καλύψτε την ομοιόμορφα με το άλειμμα,
χωρίς να αλείψετε την πέτσα.

6

Απλώστε τα κρεμμύδια, τα φύλλα φασκόμηλου και τα
δαμάσκηνα πάνω στο κρέας.

7

Τυλίξτε την παντσέτα και δέστε την με σπάγκο μαγειρικής.

8

Τρίψτε την πέτσα με χοντρό αλάτι.

9

Βάλτε την παντσέτα στον άξονα της σούβλας και στερεώστε
την με τις πιρούνες.

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ:
Έμμεση

ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ:
Μέτρια

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ WEBER:
Σούβλα

Σ Τ Ο ΜΠΆΡΜΠΕΚ ΙΟΥ:
1

Προετοιμάστε το μπάρμπεκιου μαζί με τη Σούβλα για έμμεση
θερμότητα, περίπου 180 °C. Αν χρησιμοποιείτε μπάρμπεκιου
των 57 εκ. με κάρβουνα, θα χρειαστείτε ½ δοχείο εκκίνησης
αναμμένες μπριγκέτες Weber.

9

Βάλτε τον άξονα μέσα στη σούβλα και τοποθετήστε ένα ταψί
λίπους κάτω από την παντσέτα.

9

Κλείστε το καπάκι του μπάρμπεκιου και ανάψτε το μοτέρ.

9

Ψήστε την παντσέτα για 60-90 λεπτά ή μέχρι η θερμοκρασία
πυρήνα να φτάσει στους 67-70°C.

9

Αφήστε την παντσέτα να ξεκουραστεί ξεσκέπαστη για
10-12 λεπτά πριν το σερβίρισμα.

9

Η θερμοκρασία πυρήνα θα εξακολουθεί να αυξάνεται
μερικούς βαθμούς ενώ το κρέας ξεκουράζεται.

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ
Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε ΤΑ Ι

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
Τ Ο Υ Ψ Η Σ Ι Μ ΑΤ Ο Σ
Περισσότερες από 100 τοποθεσίες Ακαδημίας
Ψησίματος Weber στον κόσμο προσφέρουν
μαθήματα μπάρμπεκιου που διαρκούν από
3 έως 5 ώρες. Μαθαίνετε πώς να ψήνετε στο
μπάρμπεκιου όλων των ειδών τα φαγητά,
από ψάρι και κρέας μέχρι κέικ και λαχανικά. Η
έμπνευση είναι ατελείωτη και θα εκπλαγείτε από
αυτά που θα μπορείτε να μαγειρεύετε αφότου
παρακολουθήσετε ένα μάθημα της Ακαδημίας
Ψησίματος Weber.
Γνωρίζετε το συναίσθημα που βιώνουμε όταν δεν
θέλουμε κάτι να τελειώσει; Αυτό ακριβώς είναι η
Ακαδημία Ψησίματος Weber – σας προετοιμάζει
για αυτές τις στιγμές γύρω από μπάρμπεκιου τις
οποίες μοιράζεστε με συναδέλφους, φίλους και
συγγενείς.
Το μαγείρεμα σε ένα μπάρμπεκιου Weber είναι
κάτι το ξεχωριστό. Ελάτε κι εσείς σε ένα αυθεντικό
μάθημα Weber και ζήστε την πραγματική
ατμόσφαιρα του μπάρμπεκιου σε μία από τις
πολλές τοποθεσίες της Ακαδημίας Ψησίματος σε
όλο τον κόσμο.
Ανακαλύψτε τον κόσμο της Ακαδημίας
Ψησίματος Weber στην ιστοσελίδα μας
www.webergrillacademy.com

www.weber.com

