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Grillowanie bez stresu

Drodzy miłośnicy grillowania,

witamy w firmie LANDMANN! Welcome to Your World of BBQ!

W niniejszym wydaniu naszego magazynu chcielibyśmy Ci pokazać, 
jaką przyjemność może sprawiać grillowanie z firmą LANDMANN.

Nowa ekskluzywna kuchnia plenerowa Ardor odciąży na pewien czas 
Twoją kuchnię w domu. Ardor przeniesie życie towarzyskie do Twojego 

ogrodu, gdzie wspólnie z rodziną i przyjaciółmi będziesz celebrować 
przyrządzanie potraw, oferując gościom poczęstunek w stylowym 

otoczeniu.

Jak bez stresu wydać duże przyjęcie grillowe i wspólnie z gośćmi 
spędzić miły wieczór, przeczytasz w naszym poradniku Party. 

Pokażemy Ci, co powinno znaleźć się w karcie menu, jak sprawnie 
zarządzać czasem i jakie urządzenia grillowe nadają się najlepiej do 

Twojej imprezy.

Dużo spokoju możesz zaznać też przy grillowaniu, gdy użyjesz jednej 
z naszych nowych grillo-wędzarek Vinson.

Nowe wielofunkcyjne urządzenia umożliwiają na przykład powolne 
i delikatne przyrządzanie "szarpanej" wieprzowiny (pulled pork), a 

także perfekcyjne smażenie steków.

Sztandarowym przykładem spokoju, luzu i opanowania są nasi brytyj-
scy sąsiedzi. W naszym raporcie krajowym dowiesz się więcej o pasji 

Brytyjczyków do barbecue i imprez ogrodowych.

Last but not least – dobre wieści dla każdego, kto każdą minutę 
spędzoną przy czyszczeniu grilla uważa za straconą. Dzięki techno-

logii Easy Clean w naszych nowych grillach gazowych PTS+ uporasz 
się z tym w mgnieniu oka. Będziesz miał więcej czasu na przyjemne 

strony życia.

Pełnego wrażeń i relaksującego lata życzy 

Andreas Schubert 
CEO LANDMANN

Nota prawna / Nasz zespół
Wydawca  
(V.i.S.d.P.): LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG 
 Andreas Schubert, Thorsten Rosebrock 
 Am Binnenfeld 3–5, 27711 Osterholz-Scharmbeck, Deutschland
Project Manager: Ronald Bosse
Layout: ORT Medienverbund GmbH
Druk: Druck- und Verlagshaus Fromm GmbH & Co. KG, Osnabrück
Dystrybucja: Magazyn wydawany raz w roku i dostępny bezpłatnie 
 u partnerów dystrybucyjnych LANDMANN
Źródła zdjęć:  Thomas Holzportz, LANDMANN UK, Michael Hoffmann, 

Deutsche See Manufaktur, Jörg Pasternak/Hanseatischer Barbecue-Club, 
Fotolia, Shutterstock Inc.
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Steki – nowa różnorodność, 
niepowtarzalny smak

Przyjęcie grillowe: wszystko pod kontrolą

Kompaktowy, przenośny, mobilny

Skrzydełka kurczaka po azjatycku

Nie ma to jak ziemniak!

LANDMANN LTD – 
przyjemność grillowania w Zjednoczonym 
Królestwie

Grillo-wędzarnia Vinson. To szczyt marzeń.

Party BBQ w najlepszym wydaniu: 
Memphis in May

Delikatesy: marynowanie, 
faszerowanie i wędzenie ryb

Ardor – kuchnia plenerowa 
made by LANDMANN

Najnowsza technologia grillów gazowych:
Avalon PTS+ z funkcją Easy Clean i nie 
tylko
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W tym wydaniu
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STEKI 
nowa różnorodność, niepowtarzalny 
smak.

FLANK STEAK & FLAP STEAK: 
uratowane przed maszyną do mielenia mięsa

W USA flank steak (kawałek łaty) jest na porządku dziennym, w Euro-
pie dopiero zaczyna się jego kariera. Ten kawałek wołowiny był u nas 
długo przetwarzany na kotlety mielone lub gulasz, na co to mięso z 

pewnością nie zasługuje. Teraz jednak powraca w chwale na grill! Ten 
owalny, przerośnięty tłuszczem kawałek (500-800 g) jest wykrajany z łaty 

wołowiny. Mimo swojej atrakcyjnej marmurkowej tekstury flank steak 
nie jest za tłusty. Amatorzy steków cenią sobie jego intensywny smak i 

soczystość. Nasza wskazówka dla przyrządzających: mocno podgrillować i 
podawać w kawałkach krojonych w poprzek włókien. – Równie popularny 

w amerykańskiej kuchni plenerowej flap steak tu duży brat steku z łaty 
(flank steak), we Francji znany pod nazwą Bavette d’Aloyau. Doświadczeni 

kucharze plenerowi poświęcają więcej czasu na przyrządzenie tego 
szlachetnego kawałka wołowiny, grillując go ‚wstecz‘: najpierw 
dusić powoli w niskiej temperaturze przy zamkniętej pokrywie, 

metodą sous-vide lub w smokerze, 
a następnie mocno podsmażyć.

Tri Tip: 
ponowne odkrycie

W USA ten kawałek mięsa nazywany jest ze 
względu na trójkątną, spiczastą formę tri tip.  

W krajach niemieckiego obszaru językowego po-
dawany jako mięso duszone, jego niepowtarzalny 
smak był zarezerwowany w zamierzchłych czasach 

dla wyższych sfer, stąd jego nazwa – „przysmak  
burmistrza” bądź „przysmak pastora”. Teraz jed-
nak ten odkryty na nowo, chudy kawałek mięsa 
trafia nie do piekarnika, lecz na grill. Pochodzi z 

wewnętrznej części biodra powyżej ligawy i  
udźca (ok. 250 g). Krojony na płasko kawałek 

ma delikatne włókna i zalicza się do 
najbardziej kruchych 

części udźca.

Spider steak (nietoperz): 
Tylko latanie jest piękniejsze

Spider steak to rarytas wysoko ceniony przez 
doświadczonych mistrzów grillowania. Cenią to 

krótkowłókniste mięso, które w każdej tuszy wołowej 
występuje dwukrotnie, ze względu na jego delikatną 

teksturę i soczystość. Wyrazista marmurkowa struktura 
przypomina pajęczynę, stąd angielska nazwa spider 
steak. W niemieckim obszarze językowym stek ten 

nazywany jest nietoperzem z powodu trzech cienkich 
ścięgien przypominających wyglądem skrzydła nie-

toperza. Eksperci zalecają krótkie intensywne grillowa-
nie spider steaka w celu zachowania jego 

soczystości. Wewnątrz powinien być jeszcze 
lekko różowy. Następnie pozostawić mięso 

na kilka minut do odpoczęcia.

B-Cuts – nowa awangarda ‘Stekowe‘ urozma-
icenie dzięki nowym kawałkom tuszy wołowej.
Flank i flack, skirt i spider – tak nazywają się wy-
rafinowane, długo u nas niedoceniane kawałki 
tuszy wołowej, które w postaci steków lądują na 

grillu. To, co na europejskich rusztach grillowych 
jest absolutnym novum, od dawna cieszy się w 
Ameryce z jej długą tradycją barbecue uznaniem 
miłośników grillowania. Fani grillowania mogą 
się cieszyć z nowych aromatów, tekstur i doznań 

smakowych. Poznaj teraz najlepsze kawałki 
mięsa. – Wiele z tych szczególnych steków nie 
jest ogólnie dostępnych zawsze i wszędzie. Dla-
tego najlepiej zamówić je w zaufanym sklepie 
mięsnym lub online!
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Skirt: 
soczysty czempion

Skirt steak dostaniesz w sklepie mięsnym 
zazwyczaj tylko na zamówienie. Zanim jego sława 
wśród wtajemniczonych sprowadziła go ruszt, ten 

kawałek z cienkiej przepony wołowej (znany w Niem-
czech pod nazwą "Saumfleisch") był zazwyczaj jedynie 
gotowany i duszony. Kompletnie niedoceniony trafiał 

do garnka na zupę i gulasz bądź był przerabiany na 
kiełbasę. To mięso stekowe jest wycinane z przepony 

wołowej między piersią i brzuchem (ok. 400 g). 
Płaski kawałek mięsa jest przerośnięty włóknami i 

tłuszczem oraz posiada zwartą strukturę o silnej 
teksturze marmurkowej. Koneserzy cenią soczysty 

skirt steak o intensywnym aromacie mięsa. 
Przyrządzanie: usunąć tłuszcz i grillować 

bezpośrednio w niskiej temperaturze 
lub dusić w smokerze.

Przysmak rzeźnika: 
faworyt mistrza

Nazwa mówi sama za siebie: ten płaski filet wołowy 
był ulubionym kawałkiem rzeźnika, odkładanym 

kiedyś na własne potrzeby. Ten kawałek mięsa 
najwyższej jakości w ogóle nie trafiał do sklepu, lecz 

lądował bezpośrednio w brzuchach rodziny rzeźnika – 
stąd wzięła się jego niemiecka nazwa „Metzgerstück” 
– przysmak rzeźnika. Jest on wycinany z górnej części 

łopatki. Grillowany jest ten chudy kawałek mięsa  
o intensywnym smaku jak polędwica (dlatego  
nazywany jest też petit tender), jednakże jego 

cena nie jest aż tak wysoka. Doświadczeni 
kucharze plenerowi zalecają grillowanie 

przysmaku rzeźnika na ruszcie 
przez kwadrans.

Hanging tender: 
pupil renomowanych kucharzy

Francuzi nazywają go onglet, w Niemczech znany 
jest pod nazwą Nierenzapfen. Jednakże stosunkowo 

rzadko pojawia się w kartach menu i witrynach 
mięsnych. Kucharze o międzynarodowej renomie 

są pełni zachwytu dla wyrafinowanego smaku tego 
małego kawałka mięsa, który występuje tylko jedno-
krotnie w tuszy wołowej. Pochodzi z grubej przepony 

wołowej. Przed położeniem mięsa na grill rzeźnik 
trybuje mięsień i usuwa przylegającą z obu stron 

tkankę łączną. Tak przygotowane mięso steku 
hanging tender lepiej nie podsmażać 

intensywnie, lecz powoli grillować w całości 
w niskiej temperaturze lub dusić 

w smokerze.

Tłuszcz jako 
nośnik smaku

Tłuszcz jest ważnym nośnikiem substancji 
aromatycznych nierozpuszczalnych w wodzie. 

Steki o wyższej zawartości tłuszczu i dobrej 
teksturze marmurkowej najlepiej oddają 

specyficzny smak wołowiny. Ponadto mięso 
wolniej wysycha i wybacza drobne potknięcia 
przy przyrządzaniu. Podstawowa zasada: im 

mniej naruszona jest drobnowłóknista struktu-
ra mięśnia, z którego pochodzi mięso na stek, 

tym delikatniejszy jest jego 
smak i konsystencja.

Skąd pochodzą 
krojone kawałki 

mięsa. Szlachetne 
kawałki 

wołowiny.
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Kraj pochodzenia:
Skąd pochodzi bydło

Niemcy: Bezpowrotnie minęły cza-
sy, gdy na niemieckich łąkach pasły 
się wyłącznie lokalne rasy bydła 
mięsnego. Niemiecki przemysł przet-

wórstwa mięsnego stawia na różnorodność: wielu 
hodowców wyspecjalizowało się w hodowli zna-
nych międzynarodowych ras bydła (i udoskonaliło 
je poprzez krzyżowanie ras). Dzięki temu wołowina 
wysokiej jakości uzyskiwana z ras Black Angus, Cha-
rolais, Limousin, Herfordshire nie musi podróżować 
po świecie, aby trafić do najmniejszego nawet 
sklepu mięsnego tuż za rogiem. Specjaliści 
odważyli się nawet na hodowlę bydła rasy wagyu. 

Francja: Renomowani kucharze z 
kraju rozkoszy podniebienia stawiają 
na mięso z białego masywnego 
bydła rasy Charolais. Jest ono ho-

dowane prawie wyłącznie do produkcji mięsa, 
ma swobodny wybieg i żywi się naturalną karmą. 
Ciężkie, umięśnione zwierzęta nie mają tenden-
cji do odkładania tłuszczu. Ich różowe mięso jest 
dosyć chude, charakteryzuje się drobnymi żyłkami 
tłuszczu i ma stosunkowo zwartą konsystencję.

Włochy: Razza Chianina uważana 
jest za największą i najstarszą rasę 
bydła na świecie. Wołowina z etykietą 
‚amici della chianina’ jest rzadko spo-

tykana i droga. Mimo że toskańskie bydło może 
ważyć nawet 1500 kilogramów. Nie przypadkiem 
przyrządza się z niego gigantyczne steki – bistec-
ca alla fiorentina. Tak zwany porterhouse steak, 
klasyczne danie włoskiej kuchni, przyrządzany jest 
na grillu na węgiel drzewny. Delikatne, soczyste 
mięso i drobna tekstura marmurkowa to cechy 
wyróżniające te kawałki wołowiny.

Japonia: Dla smakoszy najlepsze z 
najlepszych: mięso z bydła rasy wagyu 
z okolic Kobe. Troskliwie pielęgnowane 
zwierzęta otrzymują codziennie 

wysokogatunkową paszę z dodatkiem piwa i są ma-
sowane. Ze względu na specjalną strukturę tłuszczu 
ich mięso jest wyjątkowo kruche, a jego cena, o ile 
w ogóle uda się je zdobyć, sięga 1000 euro/kg.

Ameryka Południowa: Bydło rasy 
black angus z Argentyny jest ciągle 
jeszcze przez cały rok na wybiegu. Przez 
dwa lata zwierzęta szkockiego pochod-

zenia pasą się na olbrzymich połaciach pampy i 
żywią się w sposób naturalny trawami i ziołami. Ich 
mięso ma ciemnoczerwoną barwę, jest delikatne i 
intensywne w smaku oraz wykazuje ciągłą teksturę 
marmurkową.

USA: Dominujące rasy to black angus 
i zachodnioangielska rasa Herford. Mi-
nisterstwo rolnictwa DA sprawuje su-
rowy nadzór nad oznakowaniem mięsa 

z 100 mln sztuk bydła w 8 klasach jakości. Mięso 
na steki zajmuje trzy najwyższe kategorie: ‚select‘, 
‚choice‘ i mięso najwyższej jakości ‚prime‘. Jest ono 
najbardziej kruche, ma najdrobniejszą teksturę 
marmurkową i charakteryzuje się najbardziej aro-
matycznym smakiem. Wołowina klasy premium 
trafia tylko do sklepów z delikatesami i najbardziej 
renomowanych restauracji.

Dry Aged oznacza „sezonowane / dojrzewające 
na sucho”. Pod tym terminem kryje się meto-
da przechowywania mięsa, nie tylko wołowiny. 
Do 6 tygodni trwa dojrzewanie wołowiny ‚dry 
aged beef‘ wraz z kośćmi w temperaturze 2�C i 
wilgotności powietrza 80%. Proces dojrzewania, 
w którym enzymy rozkładają łykowate białka 
mięsne, nadaje mięsu kruchości i orzechowe-
go, łagodnego smaku. Nakład pracy związany z 
długim przechowywaniem mięsa przekłada się 
oczywiście na jego cenę.

Przemysłowa metoda dojrzewania na mokro (wet 
aging) zajmuje jedynie 1/3 tego czasu. Wołowina 
ma wtedy wprawdzie większą wagę, ale traci na 
smaku.

Poszukiwany: dry aged beef

Klasyczny 
grill na węgiel 
drzewny: 
Kepler 600 
(Cena sugerowa-
na: 319,- EUR)

Idealny do steków:  
Szybki i wysokowy-
dajny grill gazowy 
Avalon z funkcją PTS+ 
zapewnia optymalną 
dystrybucję ciepła
(Cena sugerowana: 
1499,- EUR)
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Przyrządzanie

•  Flank steak wyjąć z lodówki na 2 godziny przed 
grillowaniem, aby nie kłaść na grill nadmiernie 
schłodzonego mięsa.

•  Odkroić tłuszcz, niekiedy na steku znajduje się 
jeszcze błona, którą należy usunąć.

•  Używając pędzelka, nasmarować stek olejem 
słonecznikowym i dopiero 15 minut przed gril-
lowaniem posypać obficie gruboziarnistą solą 
i pieprzem z młynka. Za wczesne posolenie 
wyciąga wodę ze steku – dlatego posolić dopiero 
na krótko przed grillowaniem.

•  Nie marynować steku. Szczególnie flank steak 
ma tak intensywny smak mięsa, że jakakolwiek 
marynata zepsułaby jego naturalne walory sma-
kowe.

•  Przygotować grill do grillowania bezpośredniego 
– jednakże pozostawić niewielki obszar do grillo-
wania pośredniego. Rozgrzać grill do maksym-
alnej temperatury, w miarę możliwości powyżej 
300 °C.

•  Najlepszy „branding” (wzór odbity na grillowanym 
mięsie) na steku zapewnia grill z żeliwnym rusz-
tem, np. LANDMANN Kepler 600 lub LANDMANN 
Avalon PTS+. Żeliwny ruszt bardzo dobrze kumu-
luje ciepło, gwarantując perfekcyjny „branding”.

•  Ruszt grillowy posmarować lekko olejem jadal-
nym, aby mięso nie przywierało do rusztu.

•  Flank steak grillować z każdej strony przez 3 mi-
nuty i po 1,5 minuty przesunąć o 90 stopni, aby 
uzyskać rombowy branding.

•  Następnie w mniej gorącej strefie grilla dusić 
mięso przy zamkniętej pokrywie przez ok. 10-12 
minut. Najlepiej użyć termometru do pomiaru 
temperatury wewnętrznej, wbijając go pośrodku 
w najgrubsze miejsce. Temperatura wewnętrzna 
powinna osiągnąć 56 °C – stek jest wtedy średnio 
wysmażony (medium rare). Następnie zdjąć stek 
z grilla i pozostawić jeszcze przez 1-2 minuty do 
odpoczęcia, aby włókna mięsa odprężyły się i sok 
równomiernie rozprowadził się w mięsie.

•  Pokroić flank steak w poprzek włókien w nie za 
grube plastry i posypać lekko gruboziarnistą 
solą. 

Flank steak 
z perfekcyjnym brandingiem
Przepis mistrza grillowania Michaela Hoffmanna
Składniki dla 3-4 osób

•  1 szt. flank steak 800-1000 g, grubość ok. 3 cm
•  2 łyżeczki oleju słonecznikowego
•  sól gruboziarnista
•  pieprz z młynka
•  termometr do pomiaru temperatury wewnętrznej

Michael Hoffmann jest ambasadorem marki LANDMANN, 
4-krotnym mistrzem Niemiec w grillowaniu i BBQ oraz stoi na 
czele drużyny grillowej GutGlut e.V.



1-4

8

Przyjęcie grillowe:
     wszystko
pod kontrolą
A może grill w większym gronie? 
Zapowiada się wspaniała impreza z 
rodziną i przyjaciółmi. A ryzyko stre-
su dla gospodarzy? Spokojnie: nasz 
poradnik pokaże, jak zorganizować 

grilla, aby goście byli zadowoleni ze 
smacznego jedzenia i wszystko było 
pod kontrolą. Od przygotowania po-
przez organizację i harmonogram aż po 
dzień po imprezie. Ponieważ Twoje 

przyjęcie grillowe ma zachwycić nie 
tylko zaproszonych gości. Również Ty 
jako gospodarz masz zachować jak 
najlepsze wspomnienia.

Jak spożywa się słonia? Po kawałku! To po-
dstawowa zasada zarządzania czasem, która 
sprawdzi się doskonale również przy plano-
waniu grillowego przyjęcia. „Jeżeli podzieli 
się harmonogram na jasno zdefiniowane, 
oddzielne segmenty, można skoncentrować się 
na jednej rzeczy, zachować przegląd sytuacji 
bez presji czasu” – twierdzi Björn Pasternak z 
hanzeatyckiego klubu BBQ, ekspert ds. imprez 
grillowych.

Wyobraź sobie, że reżyserujesz  
wieczór jak musical w trzech aktach:

1.  Na początek przystawka ze smakowi-
tych koreczków grillowych

2.  Dania główne w klasycznej kolejności 
‚ryba plus mięso‘

3.  Deser jako happy end lub wielki finał

Inteligentny 
harmonogram

Jeżeli podczas imprezy grillowej 
będziesz przestrzegać harmonogra-

mu iwykorzystasz odpowiednie 
poziomy grillowania, 

nic nie zakłóci 
harmonijnego 

wieczoru!

Czuwać nad wszystkim na pełnym luzie. Zrelaksowani gospodarze, 
zachwyceni goście.

Koreczki BBQ Mięso

Deser

Poziom grillowania 1 – 
ruszt grillowy

Poziom grillowania 2 – 
ruszt do podgrzewania

Poziom grillowania 2 – ruszt do podgrzewania

Ryba

KROK

Poziom grillowania 1 – ruszt grillowy
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Przyjęcie grillowe:
     wszystko
pod kontrolą

PRZEPISPRZEPIS

(Przepisy: Hanzeatycki Klub Barbecue, www.hanse-bbq.de)

Szaszłyki z trzech gatunków 
kiełbasy
•  Przygotować kiełbasę szynkową, kiełbasę 

turyńską (Thüringer) i posypaną kurkumą 
kiełbasę curry o jednakowej średnicy. 
Wszystkie trzy kiełbaski położyć równo-
legle do siebie na deskę i – zależnie od 
długości kiełbasy – wbić na 5-7 drewnia-
nych szpilek.

•  Następnie grillować bezpośrednio tak 
połączone kiełbaski na średnim ogniu 
(130-150  °C). Zdjąć z rusztu i przeciąć 
między szpilkami. Tak powstaną szaszłyki 
z kombinacją trzech kiełbasek. Mało pracy, 
ale spektakularny efekt.

Łosoś grillowany na desce 
cedrowej
Składniki (dla 4 osób):
• ½ płata łososia
• 1 łyżeczka brązowego cukru
• 1 łyżeczka pieprzu cytrynowego
• 1 łyżeczka soli
• 4 plasterki limonki
• 1 deska z drzewa cedrowego
Przyrządzanie:
•  Obmyć rybę i położyć stroną ze skórą na 

suchą deskę.
•  Posypać przyprawami. Na koniec rozłożyć 

równomiernie plasterki limonki.
•  Na średnim ogniu położyć rybę z deską 

bezpośrednio na ruszt grillowy. Przy 
zamkniętej pokrywie grillować przez 20 
minut. Serwowana ryba powinna mieć 
temperaturę wewnętrzną ok. 58 °C. Może 
się to różnić zależnie od smaku.

•  Grillowane w ten sposób potrawy są aroma-
tyzowane podwójnie: poprzez bezpośredni 
kontakt z deską potrawa nabiera delikatne-
go smaku drzewa cedrowego, a powstający 
dym dodaje jeszcze bardzo przyjemnego 
aromatu wędzenia.

Koreczki BBQ na przystawkę
Goście, którzy przychodzą na imprezę, są już zazwy-
czaj głodni. To frustrujące przeżycie, gdy oczekiwa-
nie na pierwsze potrawy z grilla zdaje się trwać w 
nieskończoność.
Aby uniknąć tej sytuacji, zaplanuj po prostu w menu 
koreczki BBQ. Są to małe grillowane przekąski, 
które dają się bardzo łatwo przygotować. Naj-
lepiej tak zaplanować czas, aby były (prawie) goto-
we, gdy przybędą goście. Wszyscy mogą się sami 
częstować bezpośrednio z grilla. Efektownym pre-
ludium z koreczkami BBQ są drobne smakołyki jak 
• saté z kurczaka
• szaszłyki z krewetek
•  grillowane kawałki tofu 

w otulinie sezamowej
• szaszłyki z trzech gatunków kiełbasy
Szczególnie gdy zaproszeni na grilla goście nie 
znają się jeszcze, w przełamaniu pierwszych lo-
dów pomoże, jeżeli do powitalnego drinka podasz 
drobne przekąski. Różne przekąski BBQ to dobra 
okazja do nawiązania rozmowy. A Ty masz czas, 
aby wspólnie z gośćmi delektować się aperitifem 
i przekąskami!

Dodatkowa wskazówka: Zaskocz swoich 
gości na początku imprezy specjalną atrakcją 
– fontanną z sosu curry: pod płynący strumień 
sosu podstawia się saté z kurczaka. (Fontanna 
jest dostępna w handlu pod nazwą ‘Fontan-
na czekoladowa‘ od 20 EUR.)

Danie główne w dwóch odsłonach
A teraz czas na tajną broń: przy poczęstunku dla 
większej grupy gości wykorzystaj ruszt do pod-
grzewania jako drugi poziom grillowania. Ma 
to tę zaletę, że możesz przygotować dwa różne 
dania jednocześnie.

Potrawa z ryby dusi się na grillu obok
Wraz z koreczkami BBQ na pierwszym poziomie 
grillowania 1 przygotowywana jest pierwsza 
część głównego dania, klasyczna potrawa z ryby 
– na poziomie grillowania 2. Nasza propozycja: 
łosoś grillowany na desce cedrowej. Łososia za-
serwujesz teraz jako pierwsze danie główne.

Rozmach przy przyrządzaniu mięsa
W międzyczasie goście zjedli wszystkie koreczki 
BBQ. Ruszt grillowy 1 jest znowu wolny na kolejną 
akcję kulinarną. Podczas gdy goście zajęci są jes-
zcze spożywaniem ryby, wykorzystaj czas na przy-
gotowanie dania mięsnego.
Wybierz średnie / duże kawałki mięsa, np. flank 
steak (1500 g) lub cały antrykot (3000 g), na który 

przy grillowaniu pośrednim musisz zaplanować 
od 45 do 60 minut.
Podczas gdy mięso powoli się grilluje, możesz 
znowu poświęcić swoją uwagę gościom. 
Następnie pokrój ugrillowane mięso na oczach 
gości. Zaleta dużych kawałków mięsa: wszyscy 
zostaną obsłużeni jednocześnie.
Również przy grillowaniu steków obowiązuje 
zasada ‚think big‘. O wiele łatwiej jest ugrillować 
stek o wadze 1200 g, który potem dzieli się na trzy 
części, niż przyrządzić trzy oddzielne steki po 400 
g każdy.

Deser – z przytupem lub bez
Wybierz deser, który przygotujesz wcześniej, 
aby go później w odpowiednim czasie jedynie 
podgrzać lub upiec. Klasyczny repertuar to gril-
lowane ananasy posypane cukrem miętowym. 
Ponownie wykorzystaj zwolnione miejsce na 
poziomie grillowania 2, na którym wcześniej 
przygotowałeś rybę.
Jeżeli chciałbyś efektownie zakończyć podawa-
nie potraw, zdecyduj się na grillowane pianki 
Marshmallow w ciepłym sosie czekoladowym, do 
których również możesz użyć fontanny czekolado-
wej.

Saté z kurczaka w chrupiącej 
panierce BBQ
Składniki (dla 4 osób):
• 50 g sezamu lub chipsów z tortilli
• 12 szt. szpilek z flagą 120 mm
•  2 szt. piersi kurczaka (podwójne, bez skóry)
• 1 cytryna
• 200 ml oliwy z oliwek
• 1 doniczka szczypiorku
• 1 pęczek dymki
•  1 łyżka stołowa posiekanego łagodnego 

peperoni
Przyrządzanie:
•  Filet z piersi kurczaka pokroić na 12 pasków.
•  Przekroić paprykę na pół, usunąć pestki i 

pokroić w drobną kostkę.  
Dodać pozostałe składniki, polać do smaku 
słodkim sosem chili.

•  Marynować mięso przez około 30 minut.
•  Następnie wbić kawałki mięsa na szpilki z 

flagami i krótko grillować.
•  Aby uzyskać chrupiącą panierkę, 

posmarować ugrillowane szaszłyki keczu-
pem i posypać sezamem lub rozgnieciony-
mi chipsami z tortilli.

PRZEPIS
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Łatwe w obsłudze i komfortowe grille gazowe LANDMANN 
do grillowania dla maks. 18 osób są wręcz stworzone do 
organizowania większych przyjęć, na przykład topowy mo-
del Avalon PTS+ 6.1+ (cena sugerowana: 1922,- EUR) z 
5 palnikami ze stali nierdzewnej i bocznym palnikiem na 
podczerwień do grillowania szaszłyków.

Niezrównanym grillem na imprezy i przyjęcia rodzinne jest również 
model Rexon PTS 4.1 (cena sugerowana: 456,- EUR), wyposażony w 
wydajny system rozprowadzania ciepła, aby sprawnie poradzić sobie z 
party dla maksymalnie 12 osób.
Informacje o wszystkich modelach grillów gazowych na stronie:
www.landmann.com

Grille 
  na imprezę
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BBQ-Lights
Spóźnionych czy znowu 
zgłodniałych gości trzeba obsłużyć 
również po zapadnięciu zmro-
ku – dlatego mistrz ceremonii 
nie może pracować przy grillu po 
omacku. Profesjonalne oświetlenie 
gwarantują produkty LANDMANN 
serii BBQ Lights.

Nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby letni sezon grillowy  
przedłużyć aż do zimy

Lampa grillowa 
z 12 diodami LED 

(cena sugerowana:  
35,82 EUR)

Ball of Fire
Kosz paleniskowy 
(cena sugerowana:  
240,- EUR)

Stars & Moon
Kosz paleniskowy
(cena sugerowana: 
131,- EUR)

Lampa grillowa 
z 9 diodami LED 
(cena sugerowana:  
16,82 EUR)

Grille 
  na imprezę

Kosze paleniskowe LANDMANN to 
optymalny sprzęt na dogrywkę se-
zonu grillowego: w ogrodzie i na 
tarasie zapewniają one efektowne 
oświetlenie i przyjemne ciepło. 
Mobilne ogniska są dostępne w 
różnych stylach (cena sugerowana 
od 129,- EUR).
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Nowe Pantery do grillowania w 
domu i w plenerze
Zajmują mało miejsca, są mobilne i wydajne – 
tak prezentują się grille gazowe serii Pantera, 
które LANDMANN zaprojektował dla przeżycia 
niezapomnianych chwil przy grillowaniu w 
domu i w plenerze. Najnowsza generacja tych 
cieszących się uznaniem grillów zmieści się 
nawet na najmniejszym balkonie i jest wręcz 
stworzona do spontanicznych wypadów gril-
lowych w plener – zabierzesz je do kampera, 
aby urządzić grilla na placu kempingowym.
Dostępne są dwa warianty: Pantera 1.0 posiada 
płynnie regulowany palnik ze stali nierdzew-
nej i ze swoim zestawem kartuszy gazowych 
nadaje się idealnie do mobilnego stosowania. 
Wyposażona w dwa palniki Pantera 2.0 nada-
je się dodatkowo do grillowania pośredniego, 
a możliwość podłączenia do butli gazowej za-
pewnia jej większą moc. Pozostałe wyposażenie 
Panter to m.in. ruszty grillowe z emaliowane-
go żeliwa (do grillowania dla maks, 6 osób), 
zapłon elektroniczny i wskaźnik temperatury 
w pokrywie, który świeci się w ciemności. Obie 
praktyczne boczne półki można zdjąć do trans-
portu i na przechowanie. (cena sugerowana: 
299,- EUR, wzgl. 379,- EUR)

Gwarancja mobilności: dwa grille,  
trzy wózki, sześć możliwości
Kto nie chce używać mobilnych urządzeń je-
dynie w funkcji grilla stołowego i ceni sobie 
mobilność, może wybrać według upodobania 
spośród trzech różnych podstaw na kółkach.
Do stałego stosowania na tarasie, balkonie i 
w ogrodzie przeznaczony jest model Wózek 
Pantera – wariant przenośny z dwoma dużymi 
kółkami i dwiema nogami. Pomiędzy jest miej-
sce na ustawienie za osłoną maskującą 5-kilo-
gramowej butli gazowej.

Składany wózek Pantera daje się po użyciu 
łatwo złożyć i zajmuje mało miejsca. Grille kom-
paktowe można szybko zamocować bezpiecz-
nie na wózkach, a później łatwo odblokować.

Alternatywnie dostępny jest zestaw trans-
portowy Pantera z wysuwanym uchwytem 
teleskopowym i dwoma dużymi kółkami. 
Umożliwia on ciągnięcie za sobą grilla 
jak małą walizkę na kółkach. Lekki zestaw 
transportowy o wadze 5 kg montuje się 
bezpośrednio pod grillem i przy 
grillowaniu nie jest konieczne jego 
odłączenie.

Kompaktowy, 
przeno �sny, 
mobilny

Składany wózek Pantera 
(cena sugerowana: 149,- EUR)

Wózek Pantera 
(cena sugerowana: 
149,- EUR)

Pantera 2.0 
(cena sugerowana: 

379,- EUR)

Zestaw transportowy 
Pantera 
(cena sugerowana: 
79,- EUR)
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     Skrzydełka 
kurczaka
   po azjatycku

Skrzydełka kurczaka po azjatycku
Grillowanie szaszłyków to prastary sposób 
przyrządzania potraw, spotykany w wielu 
kulturach kulinarnych na całym świecie. W 
Ameryce Południowej tradycyjnie grilluje 
się nad otwartym płomieniem duże kawałki 
wołowiny na olbrzymich szpikulcach, natomi-
ast na Środkowym Wschodzie preferowane 
są mniejsze kawałki jagnięciny. W Europie 
popularne są raczej małe szaszłyki, często z 
wieprzowiny.
Dzisiaj zajrzymy do regionu Dalekiego Wscho-
du, a marynowane i glazurowane skrzydełka 
kurczaka pozwolą nam poczuć na grillu egzo-
tyczny zapach Azji.
Skrzydełka kurczaka

•  12 szt. skrzydełek kurczaka bez lotek  
(łącznie ok. 1000 g) dla 2 osób

Marynata

•  250 ml sosu sojowego
•   2 szt. szalotek
•  4 szt. ząbków czosnku, drobno posieka-

nych
•   2 łyżki stołowe pieprzu cayenne lub 

świeżej papryczki chili wg upodo-
bania

•  2 łyżki stołowe miodu
•  2 łyżki stołowe posiekanego imbiru
•  1/2  źdźbła trawy cytrynowej, przekrojo-

nej wzdłuż i rozgniecionej
Glazura

•  4 łyżki stołowe miodu
•  2 łyżki stołowe syropu klonowego
•  4 łyżki stołowe wody
•  2 szczypty soli

Marynowanie: Skrzydełka kurczaka marynuje 
się w szczelnie zamykanej misce lub pojemni-
ku przez co najmniej 12 godzin. Sosy sojowe 
mają często wysoką zawartość soli, dlatego też 
na razie rezygnujemy z dodatkowego solenia 
marynaty. W razie potrzeby skrzydełka kurcza-
ka można dosolić na talerzu. W międzyczasie 
skrzydełka kurczaka należy wielokrotnie 
przewracać w marynacie. W ten sposób ma-
rynata rozprowadzi się równomiernie na całej 
powierzchni skrzydełek, a mięso nabierze 
lepszego smaku. Po odpoczęciu skrzydełka 
kurczaka osusza się lekko papierem kuchen-
nym.
Faza grillowania 1: Zamarynowane skrzydełka 
kurczaka są wbijane na szpikulce i na wstępnie 
rozgrzanym ruszcie grillowane pośrednio w 
temperaturze około 160  °C przez ok. 20 mi-
nut. Stosuje się do tego (na najmniejszym og-
niu) szpikulce grillowe lub szpikulec obrotowy 
LANDMANN.

Faza grillowania 2: Temperatura jest zwiększana 
do ok. 200  °C, a glazurę przyrządzoną ze 
składników nakłada się obficie na skrzydełka. 
Po 10 minutach grillowania przy zamkniętej 
pokrywie skrzydełka są ponownie glazuro-
wane. Po kolejnych 10 minutach na grillu 
skrzydełka kurczaka można zdjąć ze szpikulca 
i serwować (temperatura wewnętrzna: 82 °C). 
Według upodobania posypać posiekaną 
kolendrą i udekorować skrzydełka białym sez-
amem.
Smacznego!
(przepis: Thomas Holzportz, www.baconzumsteak.de)

Zestaw uniwersalnych 
szpikulców do grilla 

(cena sugerowana: 
107,- EUR)

PRZEPISPRZEPIS

Prawdziwe szpikulce do grilla 
(cena sugerowana: 16,82 EUR)
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Ziemniak truflowy 
(Vitelotte) –  
fioletowa egzotyka
Prawdziwa rozkosz dla oczu i  
podniebienia
Trafił do Europy już w XVI wieku z Ameryki 
Środkowej i Południowej, jednakże ciągle po-
zostaje nieznany: ziemniak Vitelotte o czarno-
liliowej skórce i fioletowym miąższu. U nas 
znany również pod nazwą ziemniaka truflowe-
go. Gotujący się na twardo, mały lub średniej 
wielkości ziemniak Vitelotte ma aromatycz-
ny, lekko orzechowy smak, przypominający 
nieco smakiem kasztany jadalne (marony). 
Przyczyną fioletowego zabarwienia jest subs-
tancja roślinna o nazwie antocyjan, pochłaniacz 
wolnych rodników, któremu przypisuje się też 
działanie obniżające ciśnienie krwi. Vitelotte 
można przyrządzić jak żółte ziemniaki. Aby 
zachować atrakcyjną fioletową barwę, skórkę 
ziemniaka należy ściągnąć dopiero po ugoto-
waniu. Najpierw ziemniaki są starannie myte, 
szczotkowane i suszone. Podgotować czy nie? 
Kwestia organizacji czasu.

Ziemniaki w 
harmonijkę
Chrupiące i wszechstronne w smaku
Chrupiącą alternatywą ziemniaków z folii są 
grillowane ziemniaki w harmonijkę. Dają się 
łatwo przyrządzić na różne sposoby. Szczegól-
nie smakowite są np. z wsuniętymi plasterkami 
bekonu i twardego sera.
Kupić ziemniaki sałatkowe średniej wielkości 
i dokładnie umyć. Nieobrane bulwy naciąć 
ostrym nożem na 3/4 głębokości. Najlepiej 
położyć ziemniak pomiędzy dwa trzonki 
drewnianej łyżki, aby zapobiec całkowitemu 
rozcięciu. Plastry powinny mieć grubość ok. 
0,5 cm. Następnie ziemniak jest ostrożnie 
rozkładany w harmonijkę, nacięcia są spryski-
wane odrobiną oliwy z oliwek i lekko solone. 
Następnie ziemniak kładzie się bezpośrednio 
na ruszt bądź tackę grillową.
Ziemniaki są pieczone na bezpośrednim ogniu 
(180-200 °C) przez około godzinę. Szczególnie 
pyszne są ziemniaki w harmonijkę z bekonem 
i serem, wkładanymi między plastry ziemniaka 
po około trzech kwadransach.

Ponad 5000 odmian ziemniaka ...
istnieje na świecie i każda ma swój niepowtarzalny smak. Około 140 związków chemicznych – tak odkryli eksperci żywieniowi – znaleźć można w 
surowych, gotowanych czy też odwodnionych ziemniakach, które odpowiadają za smak i aromat bulwy. Nie na darmo są tak popularne. W Niemczech, 
‚kraju ziemniaka‘, roczne spożycie na głowę wynosi około 60 kg … i coraz częściej trafia on na ruszt grillowy.

Nie ma to jak 

ziemniak!
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Kumpir – 
powrót ziemniaka w folii
Ziemniaki w folii to klasyczna potrawa grillowa 
w postaci przekąski, dodatku lub smacznego 
dania głównego. Jako kumpir zajmują trwałe 
miejsce w kuchni tureckiej i podbijają obec-
nie branżę streetfoodów. Ziemniaki można 
przyrządzać na różne sposoby i praktycznie 
zawsze się udają, jeżeli przestrzega się kilku 
podstawowych zasad. Z odpowiednimi dodat-
kami cieszą się coraz większym uznaniem jako 
wegetariański ‚fastfood‘.
Jaka odmiana jest najlepsza na grill, to kwestia 
gustu. Niektórzy decydują się raczej na odmi-
any gotujące się na twardo o zwartej konsys-
tencji, inni preferują mączyste gatunki, które w 
środku są szczególnie kruche i lepiej przyjmują 
sosy lub dipy. Ziemniaki w folii powinny mieć 
w idealnym przypadku mniej więcej jednakową 
wielkość. Jako wegetariańskie danie główne 
surowa bulwa ziemniaka powinna ważyć około 
200 g. Mniejsze ziemniaki mają jednak tę 
zaletę, że krócej się pieką.

Przygotowanie
Najpierw ziemniaki są starannie myte, szczot-
kowane i suszone. Podgotować czy nie? Kwes-
tia organizacji czasu. Kto ma więcej czasu na 
powolne pieczenie, aby zachować substancje 
odżywcze, bierze surowe ziemniaki. Jeżeli 
jednak zależy nam na czasie bądź spodzie-
wamy się wielu gości, zaleca się podgotowa-
nie ziemniaków przez 10-15 minut. Surowe 
ziemniaki nakłuwa się dookoła widelcem, aby 
uniknąć ich pęknięcia. Następnie wkłada się je 
w folię aluminiową posmarowane olejem lub 
z odrobiną masła. Dla zwiększenia chłonności 
podgotowane ziemniaki najlepiej przekroić na 
pół.
Delikatne aromaty, świeże zioła
Dla urozmaicenia smaku dodać do folii aro-
matyzowane oleje i świeże zioła jak rozma-
ryn, koperek, kminek i czosnek, które nadają 
się szczególnie do uszlachetniania walorów 
smakowych. Amatorzy serów dodają jeszcze 
odrobinę goudy, raclette, fety bądź też camem-
berta w nacięcie na wierzchu bulwy. Luksus-
owym wariantem jest dodanie puree z trufli. 
Następnie szczelnie zamknąć folię aluminiową, 
aby sok nie spływał na żar, i położyć na grill.

Na ruszcie
W przypadku surowych ziemniaków pakunki 
z folii kładzie się najpierw na ruszt do piecze-
nia bezpośrednio nad żarem przez 10 minut. 
Następnie należy je umieścić z boku rusztu, 
aby ziemniaki powoli przeszły aromatem i stały 
się miękkie od środka. Trwa to około godziny. 
Jeżeli grill ma pokrywę, zamykając ją, czas 
pieczenia można skrócić o 15 minut. A więc 
pieczenie ziemniaków w folii należy rozpocząć 
odpowiednio wcześniej! Do upieczenia pod-
gotowanych ziemniaków powinien wystarczyć 
kwadrans.
Toppingi i sosy – kwintesencja smaku
Ziemniaki w folii nadają się idealnie jako baza 
do kreowania smakowitych przekąsek. Pieczo-
ne warzywa, sałata z kapusty, twaróg ziołowy 
i grillowana pierś indyka to najlepsze dodatki 
dla osób skrupulatnie liczących kalorie. Chi-
li con Carne, smażony boczek lub kiełbaski 
zaspokoją nawet największy głód.

Moc ziemniaka
Tradycyjna klasyfikacja ziemniaka –  
należy on, podobnie jak pomidor, do rodziny roślin 
psiankowatych – opiera się na zawartości skrobi:

Rodzaj Zawartość skrobi Konsystencja po ugotowaniu
twarde 10-12% podatne na krojenie,  

wilgotny miąższ
średniotwarde 12-14% śrdniotwarde/drobnoziarniste, 

lekkie pęknięcia
mączyste 14-16% prawie rozpadają się, lekko 

suche
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Przyjemność grillowania w Zjednoc-
zonym Królestwie
Od 2010 r. LANDMANN LTD ma swoją  
siedzibę w hrabstwie Cambridgeshire na 
wschodzie Anglli, około 20 km na północny 
zachód od Cambridge i 90 km na północ od Lon-
dynu. 20-tysięczne miasto, położone na równi-
nie o charakterze rolniczym z malowniczymi 
wioskami, leży nad rzeką Great Ouse i posiada 
największy obszar zalewowy w Anglii.
Z Huntingdon – korzystnie położonego węzła 
komunikacyjnego – sprzedawcy i serwisanci 
LANDMANN LTD wyruszają na podbój ponad 
200 centrów ogrodniczych i innych placówek 
handlowych Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii 
Północnej i Irlandii, w których LANDMANN 
oferuje swoje produkty. „Przy wyborze grilla 
kryteria jakościowe odgrywają najważniejszą 
rolę” – wyjaśnia Martin Carnaby, dyrektor gene-
ralny LANDMANN LTD. Aby wyrobić sobie opinię, 
brytyjscy klienci objeżdżają wiele sklepów. Pos-
zukiwania rozpoczynają się zazwyczaj w Interne-
cie, po czym klienci udają się do marketów bu-
dowlanych i popularnych centrów ogrodniczych.
Coraz częściej – stwierdza Martin Carnaby – kli-
enci decydują się na markę LANDMANN. „Dla 
brytyjskich nabywców marka ‚German enginee-

ring‘ cieszy się dużą renomą”. W tym kontekście 
często pada słowo ‚heritage‘: dziedzictwo i 
wieloletnie doświadczenie firmy LANDMANN w 
branży grillowej.
Oferta serwisowa dla miłośników grillowania i 
perfekcyjnego barbecue jest ciągle poszerzana. 
Wpisują się w to akcje promocyjne, jak np. ser-
wis dostawy następnego dnia ‚Next Day‘, który 
obsługuje stworzony w tym celu własny zespół 
serwisowy.

Grille gazowe Triton to najlepiej sprzedający się produkt 
marki LANDMANN w Wielkiej Brytanii

LANDMANN LTD
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Grillowanie to kwestia pogody. Czy Brytyjczycy 
mają w sobie pasję grillowania?

M.C.: Często mamy kilka pór roku w ciągu jed-
nego dnia. Kapryśna pogoda nie ma jednak na 
nas negatywnego wpływu. Po pierwsze – brzydka 
pogoda to kwestia definicji. A po drugie, w złą 
pogodę mamy czas na zdobywanie szczegółowych 
informacji o grillowaniu.
A co wędruje na grilla? Czy są różnice regionalne?

M. C.: Szczególne miejsce zajmują ciągle jeszcze 
kiełbaski i burgery. Naturalnie testujemy też no-
winki kulinarne. Przede wszystkim wędzenie staje 
coraz bardziej popularne wśród miłośników grillo-
wania jako metoda przyrządzania potraw.
Czy dotyczy to też ryb, bowiem Zjednoczone Kró-
lestwo jest przecież otoczone wodami?

M. C.: Wbrew pozorom, klasycznie grillowana ryba 
nie jest tak rozpowszechniona, jak mogłoby się to 
wydawać. Ryba wędzona w niskich temperaturach 
w smokerze zdobywa natomiast coraz więcej zwo-
lenników. My Brytyjczycy chętnie mierzymy się też 
niekiedy z innymi wyzwaniami kulinarnymi, poza 
tradycyjnym „fish and chips”.
Co pije się do grilla? Również herbatę?

M. C.: Każdy Brytyjczyk wypija średnio 876 
filiżanek herbaty – ale raczej z innej okazji … Nie, 
na poważnie, ulubionym napojem przy grillu jest 
i pozostanie piwo. Przy grillowaniu w gronie rodzi-
ny serwuje się też wino lub softdrinki.
Grilluje się raczej na węglu drzewnym czy też na 
gazie?

M. C.: Grille gazowe są coraz bardziej popularne, 
ponieważ są łatwe w obsłudze i wymagają mniej 
czasu na przygotowanie. Nasze bestsellery to gril-
le gazowe Triton, głównie w kolorze bordowym 
– może dlatego, że dobrze pasuje do brytyjskiej 
zieleni wyścigowej ‚British Racing Green‘.
Wielka Brytania ma królową i kobietę premiera. 
Czy kobiety dyktują też warunki w kuchni plene-
rowej?

M. C.: Barbecue to zajęcie w równym stopniu 
dla mężczyzn, jak i kobiet. Faktycznie kobiety są 
zwykle lepiej zorganizowane i cierpliwsze niż 
mężczyźni, którym zdarza się, że coś przypalą …

Grille gazowe serii Triton PTS przekonują 
niewielką powierzchnią ustawienia, 
składanymi bocznymi półkami i 
najwyższymi walorami użytkowymi. 
Wyposażone w innowacyjny system 
PTS z równomiernym rozprowadzaniem 
ciepła, produkty tej serii umożliwiają 
perfekcyjne grillowanie potraw. 

Nr 1 
w Wielkiej 

Brytanii

Triton PTS 3.1
(cena sugerowana: 
od 579,- EUR)

„Często mamy kilka pór 
roku w ciągu jednego dnia”.

Grillowanie w Zjednoczonym Królestwie: 
Martin Carnaby, dyrektor generalny 

LANDMANN LTD, przedstawia swój punkt 
widzenia.
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My home is  
my castle.  
My garden is 
my paradise.
Centrum ogrodnicze w Zjednoczonym 
Królestwie
Anglia to kraj miłośników ogrodnictwa, i dlatego nikogo 
nie dziwi, że właśnie tu powstają najpiękniejsze centra 
ogrodnicze. Praca w ogrodzie traktowana jest z pasją i 
profesjonalizmem według powiedzenia: „Gardening is a 
serious sport”.
Świadomi tradycji Anglicy kultywują wielowiekową 
kulturę ogrodniczą. Aby w obliczu powszechnego 
zamiłowania do ogrodnictwa, nie dopuścić do niekont-
rolowanego porostu flory, nad angielskimi ogrodami i 
parkami czuwa szacowne Królewskie Towarzystwo Og-
rodnicze (Royal Horticultural Society). Jak to się robi, 
prezentuje najlepiej słynna wzorcowa wystawa ogrod-
nicza, Wisley Gardens o powierzchni prawie 100 ha w 
miejscowości Surrey w południowej Anglii. Wyhodowane 
nowe gatunki roślin trafiają stąd do centrów ogrodniczych 
w całym kraju.
O atrakcyjności angielskich centrów ogrodniczych stano-
wi szeroki asortyment, pierwszorzędna oferta produktów 
dla ogrodników-amatorów i miłośników pleneru oraz 
często wzorcowy serwis. Wiele z nich oferuje również 
artykuły kempingowe, odzież, akcesoria dla zwierząt i jest 
prawdziwą platformą dla ‚World of BBQ‘ firmy LANDMANN.

Każde centrum ogrodnicze, pretendujące do najlepszych, 
posiada własną kawiarnię lub restaurację, które serwują 
angielskie śniadanie, lunch, popołudniową ‚cream tea‘ 
i delikatesy własnego wyrobu. Dzieci mogą się wyszaleć 
w przestronnych strefach zabaw, podczas gdy dorośli 
oglądają najnowsze trendy hodowlane bądź informują 
się o aktualnych nowinkach w branży barbecue.
Dla wielu Brytyjczyków centra ogrodnicze są ulubionym 
celem wypraw, spędzając w nich cały dzień z rodziną i 
przyjaciółmi. W weekendy imprezy promocyjne jak dni 
majsterkowicza czy kursy sadzenia roślin przyciągają 
dodatkowych klientów. Szczególnym magnesem dla 
publiczności są dni BBQ organizowane przez LAND-
MANN LTD: z pokazami grillowania, gotowaniem na 
żywo i degustacją potraw. Zapach potraw przyrządzanych 
metodą slow food jak „szarpana” wieprzowina (pulled 
pork) wzmaga apetyt na więcej – a dym unoszący się 
powoli z komina wędzarni jest miłym urozmaiceniem 
angielskiej mgły …

Eksperci we własnym gronie

Ogród angielski powstał jako urzekająca naturalnym powabem, romantyczna opozycja do 
surowej symetrii francuskich ogrodów barokowych.

Centrum ogrodnicze, Haskins

‚Rośliną Roku 2017‘ została morwa karłowata
‚Charlotte russe‘ na legendarnej wystawie kwiatów Chelsea Flower 
Show, którą corocznie organizuje w Londynie Królewskie  
Towarzystwo Ogrodnicze.
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Przepis:  
grillowana  
jagnięcina 
w rozmarynie
“There’s rosemary,  
that’s for remembrance …“
tak brzmiało to już u Szekspira. LANDMANN UK 
prezentuje w swoim przepisie na ‚British bar-
becued rosemary lamb‘, brytyjską grillowaną 
jagnięcinę w rozmarynie, prawdziwie brytyjską, 
klasyczną potrawę grillową, która swoim niepow-
tarzalnym smakiem na zawsze zapada w pamięci.

 Przyrządzanie
1    Gałązki rozmarynu potrzeć lekko w dłoniach i 

usunąć igły do miseczki.
2    Dobrze wymieszać ze sobą czosnek, rozmaryn, 

oliwę z oliwek i czarny pieprz, a powstałą tak 
marynatą polać mięso.

3    Pozostawić na noc w lodówce przez co najmniej 
4-5 godzin.

4    Rozgrzać grill na średnim ogniu do 180 °C 
przy zamkniętej pokrywie.

5    Usunąć nadmiar marynaty i położyć mięso na grill.
6    Grillować combry po każdej stronie przez  

8 minut lub krócej – zależnie od preferowanego 
stopnia upieczenia.

7   Podawać z młodymi ziemniakami w mundurkach 
i grillowanymi warzywami sezonowymi.

i czarny pieprz z młynka

Składniki (dla 6 osób):

6 combrów 
jagnięcych

6 ząbków 
czosnku

2-3 łyżki stołowe 
oliwy z oliwek

12 gałązek 
rozmary

Enjoy your

meal!

Inne 
smakowite przepisy 
można znaleźć na 

www.landmann.com
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Mount Vinson należy do legendarnych Siedmiu 
Szczytów Świata. Nie jest przypadkiem, że nowa 
seria nowoczesnych grillo-wędzarni / smokerów 
firmy LANDMANN nosi jego nazwę. Bo to, 
co potrafią te wielofunkcyjne urządzenia, jest 
szczytem marzeń!

To szczyt marzeń.
To szczyt możliwości: nowa klasa smokerów do przyrządzania potraw na cztery sposoby.

Nowe modele Vinson to urządzenia 4 w 1, które 
umożliwiają cztery różne sposoby przyrządzania 
potraw:

1  amerykańskie barbecue 
2  wędzenie 
3  grillowanie pośrednie 
4   grillowanie bezpośrednie

Ten, kto jest jego szczęśliwym posiadaczem, 
może delektować się „szarpaną” wieprzowiną, 
delikatnym wędzonym pstrągiem, marynowany-
mi smakołykami, chrupiącą pizzą czy też soczys-
tym stekiem – wszystko to tylko za sprawą serii 
Vinson. Szukasz wszechstronnej alternatywy dla 
grilla kulistego? Zaprezentujemy Ci ją!

Grillo-wędzarnia 
Vinson w  

akcji

Smoking – stary  
pomysł z Nowego Świata

W tzw. pasie barbecue południowych stanów USA powstał zwyczaj 
powolnego wędzenia mięsa (‚low and slow‘) w gorącym dymie, na 

początku przy użyciu zwykłych metalowych beczek. Rozwinęła się z tego 
specjalna metoda wędzenia (ang. smoking) w klasycznym smokerze o 
typowym wyglądzie lokomotywy. Do dzisiaj smokery nigdzie nie są tak 

popularne jak w USA, kraju nr 1 w barbecue. W smokerze przyrządza 
się tradycyjnie większe kawałki mięsa o dłuższych włóknach i wyższej 

zawartości tłuszczu, których nie da się tak łatwo oddzielić od kości. 
Smoker umożliwia przyrządzanie cudownie kruchych kawałków mięsa o 

intensywnym aromacie.

Smoking / 
amerykańskie 

BBQ
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Pizza potrzebuje więcej ciepła i udaje się 
najlepiej w kombinacji z kamieniem do 
pizzy firmy LANDMANN, wykonanym z 

kumulującego ciepło kordierytu  
(cena sugerowana: 36,06,- EUR).

 
Dużo dymu wokół mięsa
Grillo-wędzarnia Vinson ma budowę klasyczne-
go smokera poziomego (typ offset). Składa się 
on z paleniska z klapą wentylacyjną, komory 
wędzenia i komina.
Do amerykańskiego wędzenia (smoking) 
lub amerykańskiego barbecue w komorze 
wędzarniczej umieszcza się przyrządzane potrawy, 

 
 
 
Od węgorza po kiełbasę
Przy wędzeniu rozmieszczenie potraw i paliwa 
jest identyczne jak w przypadku amerykańskiej 
metody „smoking” (patrz wyżej). Jedyna, ale 
za to bardzo ważna różnica: zamiast drewna / 
węgla drzewnego / brykietów w palenisku roz-
palane są wióry wędzarnicze.
Zalecamy stosowanie wyselekcjonowanych 
wiórów wędzarniczych LANDMANN z drzewa 
bukowego o niskiej zawartości wilgoci, które 

Założ pokrywę i już
Przy grillowaniu pośrednim stosowana jest ko-
mora, pokrywa jest zamknięta, a palenisko nie 
jest w tym przypadku używane. Węgiel drzew-
ny lub brykiety układa się w komorze po lewej, 
prawej stronie lub obustronnie, a grillowane 
potrawy umieszczane są pośrodku – a więc 
nie bezpośrednio nad paliwem – na ruszcie. W 
temperaturze od 150 °C do 200 °C kawałki pie-
czeni, drób i ryba w całości, delikatne potrawy, 
które rozpadłyby się przy przewracaniu, a także 
wszystkie inne przepisy na potrawy z piekarni-
ka stają się prawdziwymi rarytasami.

Radzi sobie też z krótkim smażeniem
Przy grillowaniu bezpośrednim paliwo układ 
się w komorze pod grillowanymi potrawami. 
Na ruszt trafiają np. steki, kiełbaski lub warzy-
wa, grillowane bezpośrednio w temperaturze 
od 250 °C do 280 °C i przy otwartej pokrywie. 
Komu doskwiera wilczy głód, nie musi długo 
czekać: w grillo-wędzarniach Vinson ruszty gril-
lowe do paleniska należą do zakresu dostawy.
Wskazówka: Aby szybko obsłużyć wiele osób, 
można po prostu przełączyć na ‘tryb Party‘ i użyć 
też paleniska do grillowania bezpośredniego!

a do paleniska trafia paliwo (drewno, węgiel 
drzewny, brykiety z węgla drzewnego) i aro-
matyczne chipsy do wędzenia. Temperatura 
jest regulowana za pomocą przesłony wentyl-
acyjnej i/lub klapy komina. Powstające ciepło i 
dym przepływają przez komorę wędzenia z po-
trawami i wylatują przez komin. W ten sposób 
potrawy są równomiernie i łagodnie wędzone 
przez kilka godzin w temperaturze od 100  °C 
do 150 °C (130 °C to idealna wartość orienta-
cyjna) oraz aromatyzowane.
Za pomocą pokrywy na palenisku można 
regulować wytwarzanie dymu i tym samym 
intensywności zapachu dymu w grillowanych 
potrawach: im bardziej zamknięta jest pokry-
wa, tym intensywniejszy aromat dymu. Do 
amerykańskiego barbecue stosuje się przed 
wszystkim większe kawałki mięsa. Faworytami 
są mostek wołowy, żeberka, bryskiet i „szarpa-
na” wieprzowina. Czas wędzenia w smokerze 
zależy od objętości mięsa – na pewno jednak 
kilka godzin.

zapewniają równomierne żarzenie. Dają się 
one bardzo łatwo wymieszać z chipsami do 
wędzenia, oferowanymi przez firmę LAND-
MANN w aromacie od ‚łagodny‘ do ‚intensy-
wny‘.
Temperatura (od 15 do 85  °C) i czas wędzenia 
(od kilku godzin do kilku dni) zależą od met-
ody wędzenia (na zimno, ciepło lub gorąco) 
i wędzonej potrawy (ryba, kiełbasa, ser lub 
potrawy wegetariańskie). To oczywiste, że 
wędzenie wymaga trochę czasu. Zagłębiając 
się jednak w tę fascynującą tematykę, odkryjesz 
wiele smakowitych rarytasów.

Smoking / 
amerykańskie 

BBQ Grillowanie 
pośrednie i 

bezpośrednie

wędzenie

4 
Grillowanie 
pośrednie i 

bezpośrednie
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Zapalniczka do grilla 
(cena sugerowana: 

10,81 EUR)

Rozpałka z wełny 
(cena sugerowana: 

8,99 EUR)

Smoker dla profesjonalistów 
(cena sugerowana: 1442,- EUR)

Smoker dla początkujących 
(cena sugerowana: 420,- EUR)

* również jako drewniane ścinki z hikory Selection: to kawałki drewna o długości 
5-7 cm, które długo się palą przy intensywnym dymieniu.

Pazury do „szarpanej” 
wieprzowiny

Tak pracują profesjonaliści 
od barbecue: dwa pazury 

do szarpania przyrządzonej 
wieprzowiny (pulled pork) – bez 

ryzyka poparzenia palców. 
(cena sugerowana: 14,- EUR)

Uchwyt na żeberka / kosz na 
pieczeń Selection

Praktyczny: kosz można 
stosować obustronnie, na 6 

żeberek lub 1 pieczeń. 
(cena sugerowana: 27,99 EUR)

Chipsy wędzarnicze Zrębki wędzarnicze

Uchwyt pokrywy
Za pomocą uchwytu pokrywy 
na palenisku można ustawić 

stopień otwarcia w celu stero-
wania temperaturą wędzenia.  

(cena sugerowana: 47,99 EUR)

Termometr radiowy Selection
Do pomiaru temperatury 
wewnętrznej: z ustawianą 
temperaturą docelową i 

możliwością wprowadzania 8 
rodzajów grillowanych potraw i 5 

stopni wędzenia/grillowania. 
(cena sugerowana: 37,99 EUR)

1500 g (cena sugerowana: 
9,61 EUR)

Worek, 500 g (cena sugerowana: 
9,61 EUR)

Prostym sposobem na uszlachetnienie potraw 
różnymi aromatami drewna jest użycie chipsów 
i wiórów do wędzenia oraz nieco grubszych 
drewnianych zrębków firmy LANDMANN. 

Można je stosować do smokingu, wędzenia i 
grillowania pośredniego. Paleta smaków sięga 
od łagodnego do intensywnego: najlepiej wy-
próbuj sam, aby znaleźć swój ulubiony aromat!

Cudowne aromaty dla smokera Vinson

Perfekcyjny osprzęt: niezbędny do prawdziwego barbecue

 Aromat Zalecana potrawa
Olcha łagodny drób • ryba • wieprzowina
Wiśnia owocowo-łagodny drób • ryba • jagnięcina • wieprzowina • warzywa
Hikora* intensywny wołowina • jagnięcina • wieprzowina • dziczyzna
Jałowiec pikantny ryba • wieprzowina • dziczyzna
Whiskey/dąb intensywny drób • wołowina • jagnięcina • wieprzowina • dziczyzna

Przy zakupie drewna do smokera należy 
zwrócić uwagę na jego dobrą jakość, gdyż 
chodzi tu w końcu o przyrządzanie potraw. 
Najlepsze są nieobrobione szczapy drewna, 
składowane w suchym miejscu przez 2-3 lata, 
o długości ok. 25 do 30 cm i wadze od 450 do 
500 g. Jedna szczapa drewna wystarczy do zasi-
lania smokera przez około godzinę.

Prawidłowe rozpalanie drewnem:
1   Rozpałkę z wełny drzewnej LANDMANN 

z ekologicznej gospodarki leśnej do  
paleniska lub komina do rozpalania 
rozmieścić na rusztu grillowym.

2  Cienkie szczapy drewna ułożyć w piramidkę.
3  Zapalić przy użyciu zapalniczki grillowej.
4   Podłożyć grubsze szczapy drewna po  

uzyskaniu temperatury podstawowej.
5   Z powodu długiego czasu wędzenia / 

grillowania należy regularnie sprawdzać 
wydajność palenia w palenisku, aby 
uniknąć wahań temperatury w smokerze.

Paliwa: perfekcja grillowania4 modele Vinson: 
do każdego zastosowania 

i na każdy portfel

np. Vinson 500, 
20 cali

np. Vinson 200 
16 cali

LANDMANN oferuje model Vinson w czterech wariantach w cenie od 
399,- do 1499,- EUR (cena sugerowana). Modele dla początkujących 
adeptów barbecue stanowią też cenową alternatywę dla klasycznego 

grilla kulistego. Wypukłe zaślepki komory wędzenia i paleniska 
zapewniają optymalne rozprowadzanie dymu i aromatów.

Zdeklarowani zwolennicy klasycznego amerykańskiego barbecue 
będą zachwyceni tym urządzeniem klasy premium, 20-calowym 

smokerem Vinson 500. Grubość ścianki paleniska i pokrywy wynosi 
imponujące 4 mm z najlepszą termoizolacją. Imponujące  

195 kg waży ten smoker, co stawia go również pod  
względem wagi w gronie czempionów. Potrawy  

dla maks. 18 osób potrafi przyrządzić  
tej największy model  

tej serii.
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Inne 
smakowite przepisy 
można znaleźć na 

www.landmann.com
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LEGENDARNYM

MEMPHISMEMPHIS

Gdy padnie nazwa „Memphis in May”, natychmiast 
ożywiają się wszyscy zdeklarowani miłośnicy BBQ. 

W ramach tego międzynarodowego festiwalu corocznie 
odbywają się legendarne mistrzostwa świata w  

barbecue. To megawydarzenie jest miejscem spotkań 
fanów wędzenia i grillowania z całego świata.

 IN MAY IN MAY

Z WIZYT NA
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Wielki kraj, wielkie smokery:
W Memphis urządzenia do wędzenia – najczęściej 
własnej produkcji – mogą przybrać rozmiary 
małego samochodu osobowego.
Odpowiednie rozmiary mają też kawałki mięsa 
grillowane przez wiele godzin w temperaturze 
około 100 °C. ‚Great‘ ma bowiem dwa znaczenia: 
‚wielki‘ i ‚wspaniały‘!

Party BBQ w najlepszym wydaniu
Spektakularna jest nie tylko lokalizacja 
bezpośrednio nad brzegiem Mississippi. Ilości 
wieprzowiny przyrządzane na tych największych 
na świecie zawodach BBQ biją wszelkie rekordy. W 
ubiegłym roku przyrządzono w smokerach ponad 
16 ton wieprzowiny na tym festiwalu w kraju nieo-
graniczonych możliwości.

W maju 2017 r. impreza ta odbyła się już po raz 
40. . Wydarzenie z bogatą tradycją, które cieszy 
się rosnącą popularnością. Ponad 250 drużyn 
BBQ zgłosiło się wg organizatorów do – po raz 
pierwszy – 4-dniowego konkursu. Nazwy trzech 
oficjalnych dyscyplin, w których rywalizowali ze 
sobą profesjonaliści, to „rib” (żeberka), „shoulder”  
(łopatka wieprzowa) i „whole hog” (cały prosiak). 
W dodatkowych dyscyplinach rywalizowano za 
niższe nagrody pieniężne m.in. o najlepsze sosy w 
kategorii sos pomidorowy, musztardowy i octowy.

Motywacją dla drużyn była idea olimpijska. Ale nie 
tylko, gdyż oprócz przyjemności ze wspólnej rywa-
lizacji na zwycięzców czekały nagrody pieniężne w 
wysokości do 15 000 USD. Drużynom kibicowało 
około 100  000 rozentuzjazmowanych fanów, 
którzy uczynili z zawodów wielki festyn i rozpalili 
wszystkich do białości. A propos rozpalania: do-
puszczonym paliwem do używanych w zawodach 
smokerów było na tym tradycyjnym festiwalu BBQ 
jak zwykle tylko drewno i węgiel drzewny.

LANDMANN USA
... zaimponował gościom festiwalu klasyczną 
„szarpaną” wieprzowiną podczas pokazu goto-
wania na żywo. Oprócz tak popularnych w USA 
smokerów pionowych i poziomych, miłośnicy 
BBQ mieli okazję zapoznać się z najnowszą 
generacją grilli gazowych ‚made by LANDMANN‘. 
Z amerykańskiej perspektywy raczej małe, ale 
mimo to budzące powszechne uznanie.
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Do marynowania nadają się płynne marynaty 
na bazie oleju lub sosu sojowego. Według upo-
dobania można dodać imbiru, musztardy, skórki 
cytryny lub limonki, czosnku lub dymki. Ważne, 
aby nie przesolić marynaty. Sól wyciąga wodę 
z mięsa ryb, wskutek czego ugrillowana ryba 
będzie sucha. Dlatego też solić należy generalnie 
na krótko przed grillowaniem, na początku użyć 
lepiej mniej soli, aby później ewentualnie dosolić 
gruboziarnistą solą.

Do tak przygotowanej płynnej marynaty wkłada 
się całą rybę lub filety na 2-3 godziny, co pewien 
czas przewracając je kilkakrotnie. Po zamaryno-
waniu rybę można położyć bezpośrednio na grill, 
zawinąć ją w folię, włożyć do tacki aluminiowej 
bądź umieścić całą rybę w opiekaczu do ryb.

Marynaty o rzadkiej konsystencji i zawierające 
dużo ziół należy przed grillowaniem lekko osuszyć 
papierem. Po podsmażeniu ryba jest ponownie 
smarowana marynatą przy użyciu pędzelka. Ma-
rynaty o gęstej konsystencji i wysokiej zawartości 
musztardy mogą pozostać na grillowanej rybie.

Farsz: liczą się wartości 
wewnętrzne

Grillując rybę w całości, należy przygotować aro-
matyczny farsz. Zaleta: faszerowaną rybę można 
położyć bezpośrednio na ruszt. Inaczej niż w przy-
padku marynat nakładanych zewnętrznie, które 
muszą pozostać przez kilka godzin w lodówce, 
aby wsiąknęły w rybę, ciepło grilla powoduje, 
że aromaty farszu szybko przechodzą przez całą 
rybę. Jeżeli doda się cytryny, białego wina czy 
pomarańczy, ryba będzie nawet szybciej gotowa. 
Pomidory, czosnek, oliwki, świeżo posiekane zioła 
to podstawa typowego śródziemnomorskiego 
smaku.

Proponowane przepisy podane są na stronie
www.landmann.pl

Przy grillowaniu ryb obowiązuje właściwie 
zasada: mniej to więcej. Już sama delikatna 
marynata i łagodne ciepło sprawiają, że ryby 
i owoce morza stają się prawdziwymi raryta-
sami. Dobra marynata sprawia, że ryba staje 
się bardziej aromatyczna i krucha, i wydo-
bywa z niej własny smak. Znawcy przyrządzają 
marynatę zawsze na świeżo.

Farsz z pomarańczy i chili

Delikatesy: marynowanie, 
                    faszerowanie i wędzenie ryb
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Złocisty odcień

Najdelikatniejsza ryba, wędzona w domu
Dla miłośników wędzonych rarytasów LANDMANN 
zaprojektował gazową szafę wędzarniczą z pio-
nowym kominem. W tym prawdziwym ‚smokerze 
pionowym‘ potrawy – ryby, ale również mięso i 
kiełbasa – są wędzone na hakach bądź umieszcza-
ne na czterech rusztach. Nowa szafa wędzarnicza 
jest wyposażona w duży wziernik i termometr na 
drzwiach. Praktyczna jest też oddzielna sekcja do 
wędzenia z dużym zbiornikiem wody i pojemniki-
em na wióry wędzarnicze. Zapewnia ona, że ciepło 
i dym nie ulatują przy każdym otwarciu komory 
wędzenia. Chipsy/zrębki do wędzenia są również 
od firmy LANDMANN!

(Zdjęcia: przy wsparciu naszego partnera kooperacyjnego 
Deutsche See Fischmanufaktur)

Farsz z kaparów, pomidorów i oliwek

Delikatesy: marynowanie, 
                    faszerowanie i wędzenie ryb

• węgorz
• pstrąg
• halibut
• dorsz
• karp
• łosoś

• makrela
• sielawa
• golec
• sardynka
• sola

Najlepsze ryby do wędzenia

Gazowy piecyk do wędzenia  
(cena sugerowana: 360,- EUR)
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Serce kuchni plenerowej, stacja grillowa LANDMANN 
Ardor PTS+ 5.0, jest dostępna, oprócz wersji pod 
zabudowę, również jako grill-wózek gazowy.

Ardor firmy LANDMANN to system kuchni plene-
rowej klasy premium, zaprojektowany na zasadzie 
budowy modułowej i pozostawiający miejsce na 
indywidualne rozwiązania. Do montowanych ele-
mentów należą – oprócz centralnej gazowej stacji 
grillowej z 4 palnikami ze stali nierdzewnej i jed-
nym tylnym palnikiem – oddzielny palnik boczny 
do przyrządzania dodatkowych potraw, zespół 
szufladowy, drzwi dwuskrzydłowe i szpikulec ae-
lektryczny.

Do tego LANDMANN oferuje wyspę kuchenną 
Ardor ze zintegrowanym blatem roboczym. Kto 

chciałby zrealizować własne marzenia  o kuchni 
ogrodowej, może wykorzystać też indywidualnie 
zaprojektowane elementy montażowe.

Do produkcji starannie wykończonych kuchni 
plenerowych Ardor stosuje się tylko najlepsze 
materiały. Pokrywa o podwójnej ściance, panel 
przedni, ruszty grillowe, osłony palników, ruszt 
do podgrzewania, boczne półki, drzwi i dolna sz-
afka są wykonane ze stali nierdzewnej klasy 304. 
LANDMANN udziela 20-letniej gwarancji na pro-
dukty serii Ardor.

Taras i ogród stały się już dawno komfortowym miejscem do organizowania imprez na świeżym powie-
trzu. Coraz więcej ludzi pozwala sobie na luksus gotowania i grillowania potraw na zewnątrz w stylowym 
otoczeniu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom LANDMANN zaprojektował ekskluzywną kuchnię 
plenerową, która spełnia najwyższe standardy pod względem wykonania, wzornictwa i funkcjonalności.

Grillowanie i coś więcej: 
przyrządzanie z pasją, poczęstunek w dobrym stylu

Ardor. Kuchnia plenerowa.
made by LANDMANN
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PRECISION  TEMPERATURE  SYSTEM
Nowy system PTS+ o podwójnej korzyści:  
optymalne rozprowadzanie ciepła + łatwe czyszczenie

Easy Clean dla grillów gazowych

Przekształciliśmy nasz renomowany system PTS w ‚łatwą w czyszczeniu‘ stację gotowania 
i zintegrowaliśmy z grillami gazowymi klasy premium z serii Ardor i Avalon.

System PTS zapewnia nadal sprawdzone, równomierne rozprowadzanie ciepła. Wielką 
zaletą nowego systemu PTS+ jest funkcja Easy Clean: łatwe czyszczenie i znacznie mniej 
resztek brudu.

• Ruszt grillowy z funkcją Easy Clean: 
W tym innowacyjnym systemie trawersowym wszystkie 
miejsca rusztu grillowego są łatwo dostępne. Po czyszcze-
niu znikają wszystkie resztki brudu w trudno dostępnych 
narożnikach.

• Komora palnikowa z funkcję Easy Clean:
Specjalna konstrukcja paleniska sprawia, że skapujący 
tłuszcz trafia bezpośrednio do pojemnika na tłuszcz.

• Osłony palników PTS+:
Oprócz funkcji dystrybutora ciepła ich specjalne rozmiesz-
czenie skutecznie zapobiega przypalaniu się tłuszczu. Po-
zostaje znacznie mniej uporczywych śladów zabrudzenia.

Ardor PTS+ 5.0
(cena sugerowana: 2043,- EUR)
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PRECISION  TEMPERATURE  SYSTEM

Stal nierdzewna i żeliwo dużej grubości to 
materiały, z których wykonane są duże grill-wózki 
gazowe Avalon z żeliwnymi rusztami grillowymi o 
głębokości 51 cm i szerokości do 88,5 cm. Pokrywy 
i drzwi o podwójnej ściance to kolejny przykład 
wysokiej jakości tych markowych urządzeń, wy-
konanych tak solidnie, że użytkownicy przez wie-
le lat będą czerpać satysfakcję z ich stosowania. 
Płynnie regulowany palnik główny, osłony palni-
ków i inne elementy wykonano ze stali nierdzew-
nej klasy 304.

Innowacyjny system PTS+ równomiernie i wydaj-
nie przenosi ciepło palników na ruszt grillowy 
oraz dzięki funkcji Easy Clean znacznie redukuje 
nakład pracy związany z czyszczeniem.

Najnowsza generacja naszych grillów gazowych 
klasy premium rusza pełną parą: trzy modele 
przekonują innowacyjnym systemem gotowania 
PTS+, najlepszymi materiałami, perfekcyjnym 
wykończeniem i nowym wzornictwem.

Nowe modele 
Avalon PTS+

Avalon PTS+ 3.1  1321,- EUR
Avalon PTS+ 5.1+  1562,- EUR
Avalon PTS+ 6.1+   1922,- EUR
ceny sugerowane

Najnowsza 
technologia: 

Obsłużą każde przyjęcie
Model Avalon PTS+ 3.1 z 3 palnikami głównymi 
umożliwia przyrządzanie potraw dla maks. 10 
osób. Model PTS+ 5.1+ (4 palniki główne i 1 tylny 
palnik na podczerwień do grillowania szaszłyków) 
obsłuży maks. 14 gości. PTS+ 6.1+ (5 palników 
głównych i 1 palnik tylny na podczerwień) poradzi 
sobie z apetytem maks. 18 osób – nadaje się więc 
idealnie do urządzania grilla w większym gronie.

Wszystkie modele są dodatkowo wyposażone w wy-
dajny dwuobiegowy palnik boczny. Dwa oddzielne 
obiegi palnika o mocy 6,1 kW zapewniają szybkie 
uzyskiwanie wymaganej temperatury przy stoso-
waniu nawet wielkopowierzchniowych ganków,  
np. woka grillowego.

Specjalne rozwiązania konstrukcyjne, jak wbudo-
wany stoper drzwiowy do wygodnego zamykania 
przestronnej szafki dolnej, to kolejne przykłady 
wysokiej jakości nowych modeli serii Avalon.

Avalon PTS+ 3.1 

PRECISION  TEMPERATURE  SYSTEM
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Triton PTS+ 6.1+   1742,- EUR (stal nierdzewna, z dwuobiegowym palnikiem bocznym)
Triton PTS 4.1  564,- EUR / 600,- EUR (stal nierdzewna)
Triton PTS 3.1  540,- EUR  / 576,- EUR (stal nierdzewna)
Triton PTS 2.1   432,- EUR / 456,- EUR (stal nierdzewna)  

ceny sugerowane

Triton PTS:
Teraz wszystkie modele grillów gazowych z bocznym palnikiem

Od dużych grill-wózków gazowych z miejscem 
na akcesoria i systemem Redi Tank aż po kom-
paktowe grille z palnikiem bocznym

Triton PTS+ 6.1+

Triton PTS 2.1

Nowe modele Triton – również kompaktowy 
model dwupłomieniowy – są teraz wyposażone 
w dodatkowy palnik boczny. To ‚pole grzejne‘ 
po prawej stronie palnika głównego nadaje się 
idealnie do przyrządzania dodatków, sosów, 

makaronów, potraw z woka, a zimą do podgrze-
wania grzanego wina. Nagrodzona przez handel 
seria produktów LANDMANN jest teraz dostępna 
również w wersji ze stali nierdzewnej.

Triton PTS 2.1
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Przekazane przez sprzedawcę:

45
13

1

Niniejszy katalog wydrukowano na 
mieszanym papierze Luxosatin FSC®

Deutschland LANDMANN® GmbH & Co. Handels-KG 
 Am Binnenfeld 3-5  
 D-27711 Osterholz-Scharmbeck, Germany 
 Tel:  **49 - 47 91 - 30 8 - 0  
 Fax: **49 - 47 91 - 30 8 - 35/36 
 E-mail: ohz@landmann.de 
 Web site: www.landmann.de

Australien LANDMANN Australia PTY LTD 
 Unit 2/13 John Duncan Court  
 Varsity Lakes  
 4227 Queensland, Australia 
 Tel:  **61-7-55220444 
 Fax: **61-7- 55937021 
 E-mail: enquiries@landmann-au.com

China LANDMANN® (China) Agencies Co., Ltd 
 Guangzhou Representative Office 
 19/F.,Jianghe Building,31 Tianshou Road, 
 Guangzhou, Guangdong Province, PRC.  
 Postal Code:510635  
 Tel:  **86 - 20 - 38 21 74 88 
 Fax: **86 - 20 - 38 21 78 13

 LANDMANN® (China) Agencies Co., Ltd        
 Nanjing Representative Office 
 2101#, Block A, New Century Plaza, 288 Zhongshan 
 East Road, Nanjing, Jiangsu Province, PRC 
 Postal Code: 210002 
 Tel:  **86-25 83 15 35 31 
 Fax: **86-25 83 15 35 30

Dänemark LANDMANN® Danmark A/S 
 Nykøbingsvej 82, C/O Aquaproof A/S 
 DK-4300 Holbæk, Denmark 
 Tel: **46 - 370 69 35 80  
 Fax: **46 - 370 495 80 
 E-mail: landmann@landmann.dk  
 Web site: www.landmann.dk

Finnland LANDMANN® Finland OY 
 Laulukuja 4a, SF-00421 Helsinki, Finland 
 Tel: **358 - 9 - 47 70 93 - 0  
 Fax: **358 - 9 - 47 70 93 50 
 E-mail: landmann@landmann.fi  
 Web site: www.landmann.fi

Frankreich LANDMANN® GmbH & Co. Handels-KG 
 Bureau Commercial France 
 Espace Gambetta, 2 rue Gambetta, 77210 Avon 
 Tel: **33 1 64 69 12 14 
 E-mail: receptionfrance@landmann.de

Großbritannien  LANDMANN® Ltd. 
 Unit 6 Blackstone Road, Stukeley Meadows 
 Huntingdon, PE29 6EF, United Kingdom 
 Tel:  **44 - 14 80 - 42 17 20  
 Fax: **44 - 14 80 - 45 88 76 
 E-mail: sales@landmann.co.uk 
 Web site: www.landmann.co.uk

Island LANDMANN® Iceland ehf 
 Grillbúðin ehf 
 Smiðjuvegur 2, 200 Kópavogur 
 E-mail: landmannn@landmann.is 
 Web site: www.landmann.is

Norwegen LANDMANN Norge AS 
 Fekjan 13, 5 etg. 
 1394 Nesbru 
 Tel:  **47 - 23 - 16 50 10  
 Fax: **47 - 23 - 16 50 11 
 E-mail: landmann@landmann.no  
 Web site: www.landmann.no

Österreich H. Zulehner Handelsagentur,  
 Mag. Hermann Zulehner 
 Joseph-Haydn-Gasse 18 
 A-2353 Guntramsdorf, Austria 
 Tel:  **43 - 22 36 - 5 24 42  
 Fax: **43 - 22 36 - 5 24 42 
 Mobile: **43 - 664 - 3 33 67 98 
 E-mail: hermann.zulehner@team-holzundgarten.com

Polen LANDMANN® Polska Sp. z o.o. 
 ul. Kuziennicza 13b, PL-59-400 Jawor 
 Poland 
 Tel:  **48 - 76 - 870 24 61  
 Fax: **48 - 76 - 870 23 88 
 E-mail: landmann@landmann.pl 
 Web site: www.landmann.pl

Schweden LANDMANN® Skandinavia AB 
 Storgatan 70, S-568 32 Skillingaryd 
 Sweden 
 Tel:  **46 - 3 70 - 69 35 80  
 Fax: **46 - 3 70 - 4 95 80 
 E-mail: landmann@landmann.se  
 Web site: www.landmann.se

USA LANDMANN® USA 
 7405 Graham Road, Fairburn    
 GA 30213, USA 
 Tel  **1-77 06 06 89 03  
 Fax **1-77 06 06 81 12 
 E-mail: customerservice@landmann-usa.com 
 Web site: www.landmann-usa.com


