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witaj
NOWYM WEBERZE
W

Magazyn, który trzymasz w ręku, jest właśnie o Tobie: o długich, miłych 

wieczorach spędzonych z przyjaciółmi i rodziną, o śmiechu, rozmowach 

i grillowaniu wspaniałych potraw. O tworzeniu wspomnień, zacieśnianiu 

więzi i dobrej zabawie. A wszystko to na jeszcze wyższym poziomie. 

ŚWiatOWa pRZYgOda
Uwielbiasz grillowanie? Nie tylko ty! Ludzie na całym świecie rozpalają grille 

i wymieniają się przepisami. Dziś częściej niż kiedyś eksperymentujemy 

z klasycznymi amerykańskimi potrawami z grilla, pieczemy włoskie pizze 

i duńskie pączki ebleskiver, wędzimy irlandzkiego łososia lub opiekamy 

tradycyjne niemieckie kiełbaski. Grillowanie jest zjawiskiem globalnym, 

przygodą ze smakiem, którą Weber promuje w Europie już od ponad 10 lat. 

tO dOpiERO pOCZĄtEK
Zauważyłeś już może, że w oprawie wizualnej Webera zaszły w tym sezonie 

pewne zmiany. Ten magazyn stanowi tylko piewszy krok na tej drodze, której 

celem jest stworzenie Ci jak najlepszych warunków do grillowania. Właśnie 

to! Nasze ambicje sięgają jednak dalej! W sezonie letnim wzniesiemy na 

wyżyny kulturę grillowania w całej Europie. Nie mogę się już doczekać tego 

szczególnego momentu. Udowodni on raz na zawsze, że firma Weber two-

rzy niezwykłe grillowe doświadczenia, kontynuując misję, którą rozpoczął 

George Stephen w 1952 roku, wypuszczając na rynek pierwszy grill kulisty.

tWOja MaRKa – tWOja ROdZiNa pROduKtóW  
dO gRillOWaNia
Weber to TWOJA marka. Dokładamy starań, aby ustanawiać nowe standardy 

w świecie grillowania - zawsze i wszędzie. Jesteśmy też gotowi dalej roz-

wijać kulturę grillowania - przy Twojej pomocy! Wraz z całą rodziną Webera 

cieszę się, że zdecydowałeś się spędzić z nami trochę czasu, czytając nasz 

magazyn. W tym roku przedstawimy Ci historie z całego świata, które łączy 

jedno: zamiłowanie do dobrej zabawy przy grillu. 

Usiądź wygodnie i ciesz się lekturą na temat ludzi, pasji, jedzenia i dobrze 

rozpalonego grilla.

Wiktor Wencel

Dyrektor Zarządzający

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
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TWÓRcY MoDELU GENEsIs W tym roku legendarny grill gazowy 

Webera, Genesis, kończy 30 lat - poznaj trzech panów, będących 

twórcami wynalazku, który zrewolucjonizował proces grillowania. 

TEMPERaTURa PoD koNTRoLĄ  
Codziennie grillują przed publicznością - poznaj 

troje szefów kuchni z Akademii Grillowania, 

których zadaniem jest nauczyć nas, jak grillować.

PoRaDY  Jak rozpalić grilla? 

Jak grillować pieczeń? A co 

z czyszczeniem? Oto zbiór 

najważniejszych porad. 
30

22

oGIEŃ I  DYM Przygotuj się 

na popularne w tym sezonie 

tendencje w grillowaniu.06

16

64 ŚWiat gRilli WEBERa MEtRYKa
RedaktoR naczelny Stig Pedersen 

RedaktoR Anne J. Thomsen 

kIeRoWnIk pRojektu Stina Slott 

GRupa Redakcyjna Ulla Beck, Steffi Braun, Andrea Köhler, Catherine Massot, Helen 

Raison i Simone Weber 

tekst Patricia Coignard, Tanya Harris, Hanne Hedetoft, Charl Jacobs, Axel Nixdorf, 

Johanna Stroex, Anne J. Thomsen, Leif Ullmann, Anne Voss, Sascha Weinand, 

Nick Weston 

zdjęcIa Florian Büttner, George Coppock, Silas Dominey, Pascal François, 

Søren Gammelmark, Christopher Hoffmann, Thomas Louapre, Michael Mueller,  

Claus Peuckert, Martial Ruaud, Fabian Stuertz

IlustRacje Fuenfwerken Design AG, Tobias Wandres, Sebastian Iwohn 

pRzetWaRzanIe obRazu Fuenfwerken Design AG

ukŁad GRaFIczny Fuenfwerken Design AG

dRuk Ernst Kaufmann GmbH & Co. KG 

RozpoWszechnIanIe 5 000 egzemplarzy 

dystRybucja Magazyn ukazuje się raz do roku. Można go uzyskać bezpłatnie 

u przedstawiciela marki Weber. 

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH / Leipziger Straße 124 / 10117 Berlin / Niemcy



 

a M E RY K a ń s K a 
fa l a

„Dla osób, które pasjonują się grillowaniem, rok 2015 będzie rokiem wyjątko-

wym. Tradycyjnie to świat kuchni wpływał na świat grillowania, jednak przez 

kilka ostatnich sezonów obserwujemy zjawisko odwrotne: to grillowanie 

odciska swoje piętno na kuchni”, mówi Luis.

Pojawia się coraz więcej restauracji grillowych. Kuchnie uliczne i kuchnie na 

kółkach w wielu częściach Europy oferują coraz więcej klasycznych grillowych 

dań, a wybór sosów i przypraw grillowych w supermarketach nadal rośnie.

„Już nie tylko entuzjaści grillowania odkryli wspaniały wędzony smak 

grillowanych potraw”, mówi z uśmiechem kierownik zarządzania 

produktami  i ciągnie dalej:

„Ale zgadza się, w tej chwili popularność zyskuje fala grillowania 

w amerykańskim stylu. Ludzie szukają inspiracji w klasycznych 

amerykańskich potrawach z grilla - nie tylko w restauracjach, lecz również 

w domu, gdzie grillują żeberka, skrzydełka i - oczywiście - ostatni hit: 

duszoną powoli, na małym ogniu wieprzowinę”.

Zainteresowanie duszoną na małym ogniu wieprzowiną wzrosło znacznie 

w całej Europie. Pojawiają się też nowe warianty - z wykorzystaniem mięsa 

drobiowego, wołowego itd.
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d u ża  s p RaWa Obecnie najpopularniejszą tendencją 

w grillowaniu jest wędzenie na grillu 

przy użyciu specjalnych drewienek do 

wędzenia. Wędzenie potraw w większym 

lub mniejszym stopniu zawsze było 

częścią grillowego świata w USA, lecz 

dopiero niedawno rozpowszechniło się 

w Europie. I trzeba przyznać, że stało się 

wyjątkowo popularne.

„Wędzenie jest teraz na czasie. Widać to 

po ilości osób, którzy zabierają się do 

pieczenia duszonej wieprzowiny, którą 

trzeba wędzić na grillu przez wiele godzin 

w niskiej temperaturze. Wędzenie w ogóle 

cieszy się dużym zainteresowaniem - 

niezależnie od tego, czy chodzi o żeberka 

czy kawałek łososia, którego wędzi 

się szybko, żeby nauczyć się metody. 

Ludzie zaczynają zaczynają od wędzenia 

na małą skalę, testują różne rodzaje 

drewienek,wypróbowują różne metody 

rozpalania grilla itp. A niektórzy kupują 

prawdziwą wędzarkę, taką jak Weber 

Smokey Mountain Cooker, specjalnie 

stworzoną do tego celu. Umożliwia ona 

utrzymanie niskiej temperatury, która jest 

niezbędna. Świadczy to o tym, jak ważna 

jest to tendencja.”  
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Niewykluczone, że grillowanie jest jedną z najstarszych metod 

przyrządzania posiłków. Nie oznacza to jednak, że przestało ewo-

luować. Wręcz przeciwnie: pojawiają się nowe tendencje związane 

z tym, co grillujemy, pozwalające rozwijać się tej sztuce w całkiem 

nowych kierunkach. Tendencje, które czerpią inspiracje z różnych 

zakątków świata, wzbogacając nasz grillowy świat i sprawiając, 

że staniemy się prawdziwymi mistrzami grillowania.

„Jest na co czekać. Świat kuchni jest pełen różnych tendencji 

i nowych, ekscytujących propozycji. Ma to oczywiście wpływ na 

świat grillowania. Są one ze sobą coraz silniej związane, gdyż 

ludzie wypróbowują  te tendencje na swoich grillach, a one roz-

przestrzeniają się, przekraczając granice państw,” mówi Luis 

Vasquez, kierownik ds. zarządzania produktami firmy Weber na 

Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

Ten międzynarodowy aspekt będzie niewątpliwie charaktery-

zował grillowanie w roku 2015. Dlatego bądź gotów – zaraz 

spojrzymy w naszą kryształową kulę.

Zbliża się seZon grillowania , 
a wraz z nim okazja do spędzenia 
przyjemnych chwil z rodziną 
i znajomymi wokół grilla. Ale która 
z tendencji w grillowaniu będzie 
przebojem 2015 roku?

T E ksT  A n n E  j .  T h O m s E n  /  Z DJ Ę c I a  W E B E R- sT E p h E n  p R O d u cT s

G r i l l  w  r o k u  2 0 1 5
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p rawd z i w y  K l asY K
Mówiąc o węglu i gazie, kierownik ds. produktów ma 

również świadomość, jak chętnie oddajemy się eks-

perymentom podczas gotowania. 

„W przypadku grillowania widzimy dwie odrębne ten-

dencje. Po pierwsze, chcemy cieszyć się grillowaniem 

w dni powszednie, dlatego coraz więcej osób kupuje 

grille gazowe, na przykład model Genesis, który w tym 

roku obchodzi swoje 30-lecie. To niesamowite, że po-

jawił się on na rynku tak dawno temu i zapoczątkował 

rewolucję porównywalną z wprowadzeniem grilla kuli-

stego. Grill gazowy jest łatwy w rozpalaniu i używaniu 

– pozwala też na grillowanie z rodziną po długim dniu 

spędzonym w pracy” – mówi Luis.

Jednak rzecz ma się inaczej w przypadku weekendów. 

Wtedy właśnie powracamy do czasów naszych babć 

i zaczynamy eksperymentować z różnymi przepisami.

„To zazwyczaj w weekend ludzie wyciągają stary do-

bry grill kulisty i cierpliwie czekają, aż się rozpali. 

Chcą się wokół niego krzątać i wypróbowywać różne 

techniki, od gotowania potraw na małym ogniu oraz 

klasycznego grillowania po przyrządzanie steków 

i smażenie w Woku, typowe dla kuchni azjatyckiej. 

Dlatego właśnie grill kulisty to klasyk, który nigdy 

nie wyjdzie z mody”. 

Tendencje kulinarne przemijają, ale pierwszy na 

świecie grill kulisty Webera cieszy się niesłabnącą 

popularnością. W dalszym ciągu jest poddawany 

modyfikacjom, tak jak w sezonie 2015, kiedy to zy-

skał nowe, bardziej przyjazne w użytkowaniu kółka, 

składane nogi z blokadą i nową popielnik na popiół, 

będącą częścią praktycznego systemu czyszczenia 

One-Touch. 

„Dla nas to oczywiste, że dążymy do optymalizacji 

produktów. Ludzie coraz częściej grillują i chcą eks-

perymentować, dlatego wprowadzamy ulepszenia, 

które upraszczają i umilają cały proces – znajdziecie 

je w unowocześnionej wersji grilla kulistego, którego 

premiera będzie miała miejsce w 2015 roku. 

ZW O l N i ć 
te m p o
Coraz większe zainteresowanie wędzeniem i tradycyjnymi potrawa-

mi amerykańskimi idzie w parze z innymi aktualnymi tendencjami 

żywieniowymi.

„Klasyczny smak grillowanych potraw przywołuje miłą, znajomą at-

mosferę, jest to jednak przede wszystkim aktywność, w którą ludzie 

zaczynają wkładać serce. Zwykły hamburger z grilla w przekrojonej 

na pół bułce już nie wystarcza. Zgoda, nadal uwielbiamy burgery – 

być może nawet bardziej niż dotąd – jednak w przypadku ich i innych 

fastfoodów chętnie zwalniamy tempo i robimy co możemy, aby wydo-

być prawdziwy smak. Pokrywa się to z zaobserwowanym przez nas 

zwiększonym zainteresowaniem wolnym gotowaniem” – mówi Luis.

Przez kilka minionych lat szefowie kuchni, dziennikarze i blogerzy 

kulinarni oraz inni pasjonaci gastronomii eksperymentowali z meto-

dami wolnego gotowania, dzięki czemu stały się one teraz bardziej 

rozpowszechnione. „Oczywiście jest wiele różnych rodzajów tzw. slow 

food, jednak szczególną popularność zyskują potrawy gotowane na 

małym ogniu. Najlepszym przykładem ponownego odkrywania me-

tod kuliarnych, jakimi posługiwały się nasze babcie, jest powrót do 

stosowania rondla. Staramy się znaleźć najlepsze nieprzetworzone 

składniki, kupujemy je w lokalnych sklepach, dajemy potrawom tyle 

czasu, ile potrzebują. Jednym słowem - jesteśmy gotowi zrezygno-

wać z szybkiego gotowania, które ma miejsce w większości kuchni od 

poniedziału do piątku” - mówi menedżer produktów. 

Jednak co te wszystkie babcine rondle mają wspólnego z grillowaniem 

na zewnątrz? 

„No cóż, wszystko to się wiąże, gdyż przenosimy te tendencje na przyrzą-

dzanie potraw na grillu, który oczywiście idealnie nadaje się do gotowania 

na małym ogniu. Dlatego też uświadomiliśmy sobie, że w odpowiedzi na 

widoczne zainteresowanie musimy zaprojektować specjalny rondel o na-

zwie Dutch oven do stosowania na grillu. Jestem bardzo podekscytowany 

na myśl o jego premierze na pierwszych targach w 2015 roku, ponieważ 

stworzy on wiele nowych możliwości grillowania - niezależnie od tego, 

czy wolimy grill węglowy czy gazowy. Będziemy mogli zarówno przy-

rządzić w nim gulasz czy potrawkę, jak i użyć go do upieczenia chleba”. 
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ZaWsZE  
i  
WsZędZiE 
Mobilność to kolejny aspekt grillowania. 

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej lu-

dzie chcą mieć możliwość zabrania ze 

sobą grilla na plażę, do lasu lub parku. To 

tendencja, która rozwinie się dopiero za 

kilka lat, przewiduje kierownik ds. pro-

duktów:

„W porównaniu z poprzednimi latami 

spędzamy więcej czasu na świeżym po-

wietrzu. Coraz chętniej przebywamy na 

zewnątrz, chociaż więcej ludzi osiedla 

się w dużych miastach. Ale być może 

wyjaśnia to odczuwaną przez nas po-

trzebę wyjścia z domu. Mieszkańcy miast 

przeważnie nie mają własnego ogródka, 

dlatego możliwość grillowania w do-

wolnym miejscu staje się dla nich coraz 

atrakcyjniejsza. To po prostu logiczne”. 

Firma Weber zauważa rosnące zaintere-

sowanie grillami przenośnymi i większe 

zapotrzebowanie na akcesoria do mniej-

szych modeli. Ludzie szukają możliwości 

wyjścia z domu bez konieczności taszcze-

nia ze sobą ciężkiego sprzętu. 

„Chodzi głównie o elastyczność i swobo-

dę. Uwielbiamy grillowanie – i chcemy 

mieć możliwość grillowania tam, gdzie 

chcemy, i kiedy nam to pasuje. Chcemy 

delektować się smacznymi potrawami 

nie tylko w domu, lecz także w ogrodzie, 

na balkonie i w podróży. Grill to właśnie 

umożliwia!” 
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uWaga

Asortyment produktów może  
różnić się w zależności 

od kraju.

0908



Zainspirowało ich uwielbienie dla dobrych, szybkich dań. Mathilde 
Bayle i Pablo Siranossian to pionierzy kuchni na kółkach. Ze swojego 
jaskrawożółtego Bunsmobilu sprzedają domowej roboty burgery, 
realizując marzenie, które narodziło się po drugiej stronie globu.

T E ksT  j O h A n n A  sT R O E x  /  Z DJ Ę c I a  FA B i A n  sT u E R T Z

Trochę pada, ale Mathilde Bayle i Pablo Siranossianowi to nie 

przeszkadza. Krzątają się wokół i w środku swojego drugiego 

domu: zwracającego uwagę Bunsmobilu. Starannie układają 

butelki domowego keczupu w lodówce, rozpakowują słoiki 

z ogórkami i kładą świeżo upieczone bułki do burgerów pod 

ladą. Mathilde wyciska sok z sześciu cytryn i miesza go z innymi 

składnikami majonezu Dijon własnej roboty. Zapach cytrusów 

jest wyczuwalny nawet na trzy metry. 

„W zasadzie dziś miało świecić słońce” – mówi Pablo. „Ale skoro 

deszcz daje nam więcej czasu na przygotowanie wszystkiego 

w spokoju, działa na naszą korzyść”.

Chwilę później wokół pojazdu zaczyna się tworzyć pierwsza ko-

lejka. Obok zapachu wyciskanych cytryn i świeżo usmażonych 

wołowych kotletów nie można po prostu przejść obojętnie. Spra-

wia on, że w brzuchach głodnych gości berlińskiego festiwalu 

sztuki w centrum dzielnicy Kreuzberg, w pobliżu którego za-

parkował w ten weekend Bunsmobile, burczy jeszcze głośniej. 

Gotowanie 
 bez granic

Bunsmobile

WłaścIcIELE:  Mathilde Bayle (30 lat) 

i Pablo Siranossian (28 lat)

MENU:  Ośmiornica, klasyczne 

cheeseburgery, ryba z frytkami, kanapki 

z bekonem, jaja w sosie béarnaise – 

menu różni się w zależności od sezonu 

i pory dnia

WIĘcEJ:  WWW.bUNsMobILE.coM
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ZE staNóW Z MiłOŚCiĄ
Kuchnia na kółkach może kojarzyć się z kurczakami z rożna 

sprzedawanymi przed supermarketami. Jednak w nowocze-

snym wydaniu towarzyszy jej zupełnie inna filozofia – a także 

tendencja, która w różnych wersjach obiega właśnie większą 

część Europy. Mają one jedną wspólną cechę: podawanie świe-

żych potraw przyrządzonych z wysokiej jakości składników, 

głównie lokalnych. Restauracje na kółkach uzupełniają ofertę 

kucharzy o zaletę mobilności. Jednego dnia zobaczymy je w da-

nym miejscu, kolejnego zaś są już w innym. Ta tendencja ma 

długą tradycję w Stanach Zjednoczonych. Teraz powoli dociera 

zza Atlantyku również do nas.

WłasNE MaRZENiE 
Mathilde i Pablo wyjechali z Montrealu mniej więcej dwa lata 

temu i przeprowadzili się do Berlina. 

„Wiedzieliśmy, że chcemy przenieść się do Europy, ale nie wie-

dzieliśmy dokładnie, dokąd. To prawda, że Berlin jest dużym 

miastem, ale atmosfera jest tu bardzo swobodna. Dobrze się tu 

poczuliśmy” – mówi Mathilde.

Gdy wybucha szczerym śmiechem, cała promienieje, a w jej 

oczach pojawia się pełen pasji błysk. Jej radość jest zaraźliwa 

– wystarczy jedno spojrzenie, aby mieć pewność, że cieszy ją to, 

co robi. Mathilde wychowała się na południu Francji. Pracowała 

jako jako szef kuchni w trzygwiazdkowych restauracjach w Mon-

trealu. Pablo pracował jako sommelier. W ten sposób się poznali. 

„Po ciężkim dniu pracy w restauracji myślisz tylko o jednym: 

wrzucić w siebie coś tłustego. W Montrealu można znaleźć sma-

kowite fast foody. Nawet frytki są tu robione ręcznie – to właśnie 

zainspirowało nas do stworzenia czegoś własnego. Nasze pomy-

sły zabraliśmy ze sobą do Europy” – wyjaśnia Pablo. 

OŚMiORNiCa W BuRgERZE 
To było prawie dwa lata temu - i od tej pory pomysł i jadłospis 

ewoluują niemal codziennie. Na przykłada oprócz obowiązko-

wego cheeseburgera dzisiejsze menu zawiera nowość: burger 

z ośmiornicą. Strzał w dziesiątkę. Burgery zostały wyprzeda-

ne w niecałe dwie godziny. Kto mógłby oprzeć się grillowanym 

kawałkom delikatnej, soczystej ośmiornicy w sosie winegret 

z domowym majonezem, podanym z cienkimi plastrami czer-

wonej cebuli w miękkiej bułce?

„Na początku mieliśmy znacznie większy wybór. Oprócz burgerów 

sprzedawaliśmy też kanapki, zupy i ciasta francuskie. Ale tak 

naprawdę chętnych mieliśmy głównie na nasze burgery, szcze-

gólnie cheeseburgery” – mówi Pablo. 

Nasi bohaterowie własnoręcznie przygotowują składniki na bur-

gery – od majonezu po marynatę do bekonu. Wszystko starannie 

wybierają, kupując wyłącznie od lokalnych, regionalnych sprze-

dawców. Bułki na burgery pochodzą z piekarni w Kreuzbergu, 

cheddar z mleczarni w dzielnicy Prenzlauer Berg, a wołowina 

– z rodzinnej firmy masarskiej z Neukölln.

„Używamy wyłącznie składników, które naprawdę dobrze sma-

kują – dlatego nieczęsto znajdziecie wśród nich pomidory. 

Prawdziwie dojrzałe i smaczne pomidory są w tej części świata 

rzadkością” – zauważa Mathilde. 

każDY Ma sWoJE ZaDaNIE: 
jedna osoba grilluje kotlety, 

druga składa burgery, a trzecia 

przyjmuje zamówienia. Przy 

zamianie ról łatwo o bałagan.

WYZWaNIE W śWIEcIE 
bURGERÓW: 

w dzisiejszym menu 

jest burger z ośmiornicą 

z zielonym sosem winegret 

i domowym majonezem. 

Kuchnie na kółkach przemierzały amerykańskie 
ulice już pod koniec XIX wieku. Ich klientami byli 
głównie kowboje, drwale i ludzie pracujący na nocną 
zmianę w Nowym Jorku. Od tego czasu podstawowy 
pomysł niewiele się zmienił. Ostatnio kuchnie na 
kółkach obsługiwały głównie place budowy. Taki 
model żywienia przeżywał renesans wskutek ogólnej 
recesji. Kiedy w branży budowlanej również nastąpił 
kryzys, wiele furgonetek było już  niepotrzebnych. 
W tym samym czasie wielu zdolnych kucharzy 
straciło pracę. Wystarczyło dodać dwa do dwóch. 
W porównaniu z tamtymi czasami kuchnie na kółkach 
stały się czymś więcej niż tylko miejscem, gdzie 
można coś szybko zjeść. To tu młodzi, kreatywni 
kucharze mogą sprzedawać nietypowe, świeże dania. 
Od burgerów przez pierogi po tacos – dostępne 
jest wszystko. W miastach, takich jak Portland, LA, 
Nowy Jork czy Austin tego typu restauracje ciągną 
się wzdłuż ulic, oferując przechodniom wysokiej 
jakości dania w dobrej cenie. A ludzie o tym wiedzą – 
w całym kraju ustawiają się kolejki po coś smakowitego.

Furgonetka
pełna
smaków

1312



1514

Miłośnicy mięs mogą zamówić do cheeseburgerów dodatkowy 

bekon – a to nie byle co. Paski bekonu, grube na około cztery mi-

limetry, są podsmażane i dzięki temu chrupkie z zewnątrz, ale za 

to soczyste wewnątrz. Cały sekret polega na marynowaniu wę-

dzonego bekonu przez 24 godziny, duszeniu go przez kolejne trzy 

i wreszcie prasowaniu go przez następne 24 godziny. Na koniec 

procesu zostają tylko dobre tłuszcze w aromatycznej oprawie.

Od MOBilNEj stOłóWKi pO atRaKCję Miasta
„Kiedy tu przyjechaliśmy, takie kuchnie na kółkach praktycznie tu 

nie istniały. Pomyśleliśmy jednak, że sprzedawanie domowych 

fast foodów z samochodu i jednoczesne zachowanie mobilności 

może być ekscytujące” - mówi Pablo. 

Rozpoczęli poszukiwania pojazdu i szybko znaleźli ciekawą ofer-

tę w Internecie. Kupili furgonetkę GMC, która służyła kiedyś do 

żywienia amerykańskich żołnierzy stacjonujących na berlińskim 

lotnisku Tempelhof. Sprowadzono ją do Berlina pod koniec lat 80. 

specjalnie w tym celu, stąd też jej charakterystyczny kolor. Po 

zamknięciu lotniska w 2009 roku wszystko trafiło na sprzedaż. 

Furgonetka też. 

„Ktoś ją kupił i zainstalował nowiutką kuchnię jako prezent dla 

żony. Jednak najwidoczniej furgonetka jej nie zainteresowała. To 

smutna historia – ale dla nas łut szczęścia” – wspomina Mathilde. 

Zupełnie jakby los chciał, aby pojazd trafił w ich ręce. Nasi boha-

terowie po raz pierwszy otworzyli swoją kuchnię obok wystawy, 

podobnej do tej dzisiejszej. Tamtego dnia obsłużyli około 40 gości. 

Obecnie Mathilde i Pablo sprzedają blisko 200-300 burgerów 

dziennie. Od niedawna kuchnie na kółkach zaczęły pojawiać się 

w całej Europie, ale w wielu miejscach sprzedaż uliczna nie jest 

jeszcze dozwolona. Zupełnie inaczej jest w USA, gdzie lokalizacje 

takich kuchni są nawet uwzględniane na mapach miast. 

pasja Na KółKaCH 
„Kuchnia to moja pasja. Mój ojciec też jest kucharzem, więc go-

towanie mam we krwi” – mówi Pablo.

Wraz z Mathilde ciągle wymyślają nowe warianty burgerów z wy-

szukanymi winegretami, sosami i dodatkami. 

„W zasadzie pomysły przychodzą do głowy nam obojgu, ale to 

Mathilde umie zastosować je w praktyce. Dobrze jest mieć przy 

sobie kogoś, kto naprawdę wie, co robi”. 

Niezależnie od tego, co się wydarzy, Mathilde i Pablo łączy 

uwielbienie dla dobrej kuchni i pasja przyrządzania domowych 

burgerów. 

GłoDNI GoścIE – niezależnie od 

wieku – szybko stają w kolejce, kiedy 

Bunsmobile pojawia się w okolicy.

MaThILDE baYLE (30 LaT) 
I  PabLo sIRaNossIaN (28 LaT)  

przemieszczają się swoim 

Bunsmobilem od czerwca 2013 r.



socZYsTe Mięso z chrupiącą skórką – to marzenie każdego entuzjasty 
grillowania. Tu właśnie najlepiej sprawdza się rożen, który pozwala, 
aby soki i smak pozostawały w mięsie podczas grillowania, zapewniając 
doskonałe rezultaty. Jest też uniwersalny.

T E ksT  h A n n E  h E d E TO F T  /  Z DJ Ę c I a  s ø R E n  GA m m E L m A R k

Smaczny, soczysty kurczak z grilla z delikatną, chrupiącą skórką. 

Udziec jagnięcy, na myśl o którym cieknie ślinka, a także dosko-

nały, średnio wysmażony befsztyk. Rożen to wspaniały osprzęt 

do grilla, dzięki któremu mięso  i inne składniki zachowują soki 

i smak oraz pieką się równomiernie. Brzmi to podejrzanie do-

brze, ale używając rożna, możesz jednocześnie kroić sałatkę 

lub delektować się lampką wina, a grill robi wszystko za Ciebie.

Od psóW dO KONi MECHaNiCZNYCH
Rożen nie jest bynajmniej nowym wynalazkiem. Pieczenie 

mięs nadzianych na rożen to w rzeczywistości stara tradycja. 

Narzędzie to było popularne już w średniowieczu w bogatych 

domach, w których służący siedział i powoli obracał mięso aż 

do uzyskania soczystego, równomiernego efektu. Mechanizm 

obrotowy dodano później. Często siłą napędową były psy. Jednak 

efekt pozostał ten sam: pyszne, grillowane potrawy z rożna, 

które nadal cieszą się dużą popularnością – nawet dziś, kiedy to 

psy zastąpił silnik. Dzięki niemu grillowanie jest banalnie proste.

WYjĄtKOWa WsZECHstRONNOŚć
Na wyposażonym w silnik elektryczny rożnie Webera, dostęp-

nym dla grillów węglowych, gazowych i elektrycznych, możesz 

przyrządzić soczysty drób, chrupiącą wieprzowinę i rozpływa-

jący się w ustach udziec jagnięcy. Nawet w przypadku dużych 

pieczeni, np. indyka czy gęsi, powolne obracanie zapewnia do-

skonałe rezultaty. Kawałki ziemniaków czy całe ananasy z rożna 

to smakołyki, stanowiące rozkosz dla ciała i ducha. Oto co potrafi 

rożen! 

  Magia 
         obrotów na   grillu
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Zapomnij o wysuszonym mięsie i niedo-

pieczonej skórce kaczki. Na rożnie możesz 

uzyskać wyśmienity efekt – choćby klasycz-

ną wersję z jabłkiem, cytryną i tymiankiem, 

podaną z sosem z czerwonego wina. Po pro-

stu opłucz kaczkę, wypełnij ją nadzieniem, 

nadziej na szpikulec i podłącz go do silnika 

rożna. Sos również łatwo przyrządzić – po 

prostu umieść warzywa na aluminiowej 

tacce pod pieczoną kaczką i dodaj trochę 

wody. Wyjmij ją tuż przed końcem pieczenia, 

a uzyskasz doskonałą bazę do sosu. Łatwe 

i smaczne.

Na rożnie możesz upiec nie-

samowicie kruchy udziec 

jagnięcy – z kością lub bez 

– i jest to wyjątkowo proste. 

Udziec bez kości należy piec 

1½-2 godzin metodą pośred-

nią w temperaturze 185oC 

(udziec z kością nieco dłu-

żej). Mięso można przyprawić 

w dowolny sposób – na przy-

kład miętą, owocami jałowca 

lub po prostu solą i pieprzem. 

Na rożnie można z powodzeniem przyrządzić 

pyszną, chrupiącą porchettę, czyli pieczone prosię 

na sposób włoski. To prawdziwy smakołyk, który 

podaje się na ciepło lub następnego dnia na zimno. 

Warto dzień wcześniej natrzeć mięso solą. Ważne 

jest też, żeby mięso było świeże, a nie mrożone, 

gdyż trudno wówczas uzyskać z niego chrupią-

cą pieczeń. Prosię należy piec około 1½ godziny 

w temperaturze 200oC.

– Pieczone –
Prosię

– Pieczona –
kaczka

Glazurowana szynka wywołuje 

uśmiech na twarzy większości 

ludzi. Warto dzień wcześniej ją 

nasolić, ale poza tym jest bardzo 

łatwa do upieczenia na rożnie. 

Wystarczy ją nabić na szpikulec 

i opiekać 1½ godziny. Glazura 

często zawiera cukier, dlatego 

powinno się ją nakładać dopie-

ro na pół godziny przed końcem 

pieczenia – w przeciwnym razie 

mięso może się przypalić.

– szynka –

– udziec –
jaGnięcy

Najlepsze pomysły to te najprostsze – ta zasada 
dotyczy również rożna. Jest łatwy w użyciu, a gdy 
raz go wypróbujesz, zawsze będziesz do niego 
wracać. Jest dostępny dla grillów kulistych 
średnicy 57 cm, serii dużych grillów gazowych 
Webera i wszystkich modeli Weber Q.

   Rożen

PrzepisyszPikulec   Szpikulec jest osią, na 

której obraca się produkt spożywczy. Nabija 

się na niego na przykład przeznaczone do 

pieczenia mięso, a następnie podłącza go 

do silnika.

silnik   Serce rożna to silnik, który 

wprawia szpikulec w ruch obrotowy. 

Jeśli chcesz rozpocząć grillowanie, 

umieść silnik w dołączonym uchwycie, 

a następnie podłącz szpikulec i naciśnij 

włącznik. W przypadku modeli Weber 

Q i dużych grillów gazowych uchwyt 

musisz zamocować, kiedy po raz pierwszy 

korzystasz z rożna.

PierŚcieŃ/osŁona
Zależnie od modelu grilla dołączany jest 

specjalny pierścień (grill kulisty średnicy 

57 cm) lub osłona (Weber Q). Elementy te 

zapewniają miejsce, aby potrawa swobodnie 

się obracała. W dużych grillach gazowych 

kocioł jest opracowany tak, że zapewnia 

dostateczną ilość miejsca dla rożna, 

dlatego w tych modelach nie ma potrzeby 

korzystania z pierścienia ani osłony.

widelce   Widelce są dołączane 

do wszystkich rożnów – niezależnie od 

modelu. Podczas grillowania przytrzymują 

one produkt nadziany na szpikulec.

Przepisy 

i wspomniane metody 

znajdziesz na stronie 

weber.com

- w skrÓcie -
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Podaj rodzinie pieczeń wołową - kla-

syczne danie przyrządzane na całym 

świecie. Najważniejsze to zdjąć mięso 

z ognia we właściwym momencie, tak 

aby było średnio wypieczone i zacho-

wało soki oraz smak. Możesz również 

eksperymentować z różnymi przy-

prawami. Na przykład natrzyj mięso 

olejkiem rozmarynowym na 15 minut 

przed końcem pieczenia – będzie miało 

fantastyczny smak. 

– PieczeŃ –
woŁowa

Na rożnie można przyrządzać nie tylko da-

nia mięsne! Pieczone owoce również mogą 

być smaczne. Wyjątkowym hitem jest ana-

nas, który można przyrządzić na słodko lub 

na ostro. Można nawet pokusić się o wersję 

glazurowaną miodem, posypaną nasionami 

wanilii i chilli – będzie smakować zarówno 

dorosłym, jak i dzieciom. Obierz ananasa, 

nadziej na szpikulec i podłącz go do sil-

nika rożna. Piecz metodą pośrednią przy 

zamkniętej pokrywie 45 minut. Następnie 

pędzelkiem nałóż glazurę i przypiekaj jesz-

cze 15 minut. 

– ananas –

Rożen jest idealny do przy-

rządzania smakowitych dań, 

takich jak udziec sarni, któ-

ry można upiec z kością lub 

bez. Przygotuj mięso, nadziej 

je na szpikulec i, jeśli chcesz, 

natrzyj je przyprawami. Po-

zostaw je na co najmniej 

cztery godziny, a następnie 

grilluj metodą pośrednią w 

temperaturze 200°C. Do sar-

niny doskonale pasują takie 

przyprawy, jak owoce jałowca 

i nasiona gorczycy. 

– udziec –
sarni

kosz do rożna weber oriGinal™

WiĘcEj smAkOŁYkÓW
Prostokątny druciany kosz Weber ułatwia grillowa-

nie soczystych pałek kurczaka, smakowitych warzyw, 

chrupiących kawałków ziemniaków, a nawet pysznych 

klopsów. Umieść kosz na obracającym się szpikulcu, 

a grill zadba za Ciebie, aby jego zawartość równo się 

przypiekła. Kosz pasuje do wszystkich rożnów Weber 

z wyjątkiem modeli z serii Q100/1000.

zestaw szPikulcÓw do  
rożna weber oriGinal™

sZpikuLcE nA kAŻdĄ OkAZjĘ 
Każdy, kto korzysta ze szpikulców do grilla, wie, jak trud-

no upiec wszystko równomiernie. Zestaw szpikulców 

do rożna rozwiązuje ten problem. Przede wszystkim 

pozwala on na grillowanie nawet z sześcioma szpikul-

cami jednocześnie, a skoro obracają się one podczas 

pieczenia, zyskujesz pewność, że wszystko upiecze się 

równomiernie. Zestaw składa się z 12 mocnych szpikul-

ców o dwóch różnych długościach. Pasuje do wszystkich 

rożnów Weber.

kosz do rożna z drobnej  
siatki weber oriGinal™

uLuBiEniEc miLusiŃskich
Nowy poręczny kosz do rożna z drobnej siatki odkrywa 

przed Tobą cały świat potraw, które możesz przygotować 

na rożnie w małych kawałkach. Mogą to być na przykład 

chrupiące frytki lub popcorn z grilla, nie lada przysmak 

dla dzieci i młodzieży. Kosz ten nadaje się również ideal-

nie do przyrządzania owoców morza i krojonych warzyw. 

Pasuje do wszystkich rożnów Weber – z wyjątkiem mo-

deli z serii Q100/1000. 

Rożen umożliwia nam pieczenie 
wielu pysznych potraw, które cie-
szą zmysły i sprawiają, że kucharze 
pękają z dumy. Poręczne dodatkowe 
akcesoria sprawiają, że praca z roż-
nem jest jeszcze przyjemniejsza. 

•  Zdejmij ruszt i zamocuj pierścień, jeśli używasz 

grilla kulistego, lub osłonę w przypadku modelu 

Weber Q.

• Zamocuj silnik w uchwycie.

• Załóż widelec na szpikulec ostrzami do środka, 

umieść na nim produkt przeznaczony do pieczenia 

i dociśnij. Załóż drugi widelec z drugiej strony pro-

duktu i również dociśnij.

• Włóż koniec szpikulca do silnika, puść i pozwól mu 

wślizgnąć się na miejsce.

• Podłącz do prądu, wciśnij przycisk uruchamiający 

obracanie i zamknij pokrywę.

         
        Metoda

Kręć się 
    dalej!

uWaga

Oferta produktów może  
różnić się w zależności 

od kraju
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w TYM roku Mija 30 laT od wprowadZenia na rYnek 

prZeZ firMę weber Modelu genesis  – grilla gazowego, który 
zrewolucjonizował grillowanie, podobnie jak grill kulisty 33 lata 
wcześniej. Erich Schlosser, Mike Kempster i Jim Stephen byli 
odpowiedzialni za projekt, podjęli ryzyko i w efekcie zmienili 
historię zarówno firmy Weber, jak i grillowania jako takiego.

T E ksT  A n n E  j .  T h O m s E n  /  Z DJ Ę c I a  c L Au s  p E u c k E R T  i  W E B E R- sT E p h E n  p R O d u cT s

Był rok 1982 i wiedzieli, że nadszedł czas działania. 
Wszyscy trzej czuli, że muszą wykorzystać koniunk-
turę - bez względu na koszty. Jedyną możliwością 
było zacząć ponownie od podstaw – zrewidować 
cele firmy i zrobić to, czego jeszcze nikomu nie 
udało się dokonać. Przed nimi stało ogromne wy-
zwanie – jednak skoro już raz się udało, to czemu 
nie spróbować ponownie?

Trzej koledzy z pracy spotkali się się w restauracji 

Weber w Schaumburgu, na przedmieściach Chica-

go. Są też od wielu lat przyjaciółmi. Każdy z nich 

ma wiele wspomnień z 30-40 lat pracy w branży – 

wrażeń i doświadczeń, które zacieśniają łączące ich 

więzi. Spotkali się ludzie legendy: Jim Stephen, syn 

założyciela firmy Weber, Mike Kempster, wiceprezes 

wykonawczy firmy Weber i Erich Schlosser, starszy 

inżynier ds. projektów. To właśnie oni odkryli na nowo 

grillowanie dzięki swojemu wynalazkowi, który ujrzał 

światło dzienne dokładnie 30 lat temu. Nikt nie mógł 

przewidzieć takiego wyczynu, nawet oni sami.

gdY ZMiENia się sYtuaCja
30. rocznicę obchodzi nie jakiś tam zwykły grill. Se-

ria grillów gazowych Weber Genesis pojawiła się 

w 1985 r. Ich nowatorskie, rewolucyjne funkcje zmie-

niły to, jak postrzegamy grille gazowe, do czego mogą 

służyć i jak powinny wyglądać. I choć trzej twórcy są 

dumni z projektu, wspominają czasy, kiedy to z dużą 

pokorą podchodzili do modelu Genesis.

„Myślę, że w mniejszym lub większym stopniu chodziło 

o przetrwanie. Czuliśmy, że sytuacja się zmienia i mu-

simy wprowadzić model gazowy, jednak taki, który jest 

zgodny z zasadami Webera, w myśl których klient ma się 

po prostu dobrze bawić” – mówi Mike, który był wówczas 

kierownikiem ds. sprzedaży krajowej w firmie Weber.

Na rynku był już wtedy dostępny grill gazowy Weber 

– była to gazowa wersja grilla kulistego, którą próbo-

wali spopularyzować od kilku lat. Nie szło im jednak 

zbyt dobrze, a badania wskazywały, że ludzie utożsa-

miają okrągły kształt z węglem. Kiedy widzieli model 

gazowy, zakładali po prostu, że jest to grill węglowy.

„Wtedy firma Weber była znacznie mniejsza. Pieniądze 

niemal w całości pochodziły ze sprzedaży modeli wę-

glowych. Grill kulisty taty, w kształcie zbliżonym do 

obecnego, utrzymywał firmę” – mówi Jim, najstarszy 

syn założyciela firmy, George'a Stephena.

Był wtedy kierownikiem ds. sprzedaży modeli gazo-

wych. Wraz z Mikiem widzieli we wczesnych latach 

80., że nadchodzą czasy grillów gazowych. Uznali,  

 R O c Z n i k  ´ 8 5  

TWÓRCY MODELU 

GENESIS
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że gazowy grill kulisty nie jest właściwym rozwiązaniem. Musiał 

nastąpić przełom – obaj wiedzieli, co trzeba zrobić. 

Od OKRĄgłEgO dO KaNCiastEgO
„Przeprowadziliśmy badania, dzięki którym dowiedzieliśmy się, 

że wtedy klienci utożsamiali grille gazowe z kształtem prosto-

kątnym. Takie właśnie modele sprzedawały wówczas firmy 

w Stanach Zjednoczonych” – wyjaśnia Mike.

Jednak dla takiej firmy, jak Weber, skupienie sił na kanciastym 

grillu było nie lada wyzwaniem. George Stephen jest uznawany 

za wynalazcę pierwszego na świecie grilla kulistego i to na nim 

opierała się tożsamość firmy.

„Dlatego musiałem wrócić do taty i pamiętam wizytę w jego biu-

rze, kiedy powiedziałem: - Tato, musimy wymyślić nowy grill 

gazowy... Musi być prostokątny i mieć zawiasy. - Padnij!” – wspo-

mina Jim i zakrywa rękami głowę.

„Ku mojemu zdziwieniu po prostu spojrzał na mnie i powiedział: 

- Skoro tak, może w takim razie powinieneś się tym zająć?”.

Mike i Jim połączyli siły z Erichem, głównym inżynierem, który 

był wtedy jednocześnie działem rozwoju, konstruktorem i kre-

ślarzem w jednej osobie. Dziś jest znany jako człowiek, który 

stworzył kilka epokowych wynalazków i patentów firmy Weber. 

Ich najlepszym przykładem jest  model Genesis.

pOWRót dO KORZENi WEBERa 
Od tego czasu na całym świecie sprzedano tysiące grillów Ge-

nesis, a dziś wybierać można spośród kilku modeli. Nowoczesne 

grille kuliste Weber wyglądają niemal tak samo, jak pierwo-

wzór z 1952 r. – to samo można powiedzieć o modelu Genesis. 

W latach 80. w laboratorium rozwojowym Mike, Jim i Erich uru-

chomili projekt, oceniając inne grille gazowe na rynku i ustalając 

podstawę do porównania.

„Wraz z Erichem powoli zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, jak 

często te urządzenia wybuchały, jak tanio były budowane – nie 

były w najmniejszym stopniu solidne. Doszliśmy do wniosku, że 

musimy mierzyć wyżej. Jeśli po prostu będziemy trochę lepsi, 

niczego nie osiągniemy. Dlatego postawiliśmy przed sobą cele 

podobne, jak w przypadku grilla kulistego. Musieliśmy opraco-

wać coś, co może działać tak dobrze, jak model taty. To, moim 

zdaniem, był przełom” – wspomina Jim.

CZaRNE pudła
Prócz łatwiejszego składania grilla panowie pracowali też nad 

jego kształtem. Wczesny prototyp przypominał zwykłe pudło, 

jednak coś było z nim nie tak – nie wyglądał jak produkt Webera.

„Nie zapomnę tego, jak Jim wpatrywał się bez końca w to pudło 

i wreszcie rzucił: Wytnijcie tu i tu! Dzięki temu model Genesis ma 

taki kształt pokrywy, jaką znamy dziś” – wyjaśnia Erich, a Mike 

dodaje:

„Do tej pory brakowało mu stylu. Trzeba pamiętać, że nieregular-

ny kształt i termometr umieszczony w środku to coś, co wtedy 

nie było powszechne. Dzięki temu Genesis wyróżniał się w sa-

lonach sprzedaży. A to było dla nas ważne, ponieważ klienci 

przechadzający się po nich oglądaliby rzędy czarnych pudeł i 

nagle mówiliby: O, a co to?”.

Wraz z modelem Genesis firma Weber jako pierwsza wprowadzi-

ła na rynek kolorowe grille gazowe – a Erich znalazł sposób na 

wyprodukowanie pokrywy, pokrytej trwałą emalią porcelanową. 

To właśnie element, z którego słyną grille kuliste firmy. Badania 

dowiodły również, że wyeliminowanie strzelania w górę płomieni 

i nierównomiernego rozkładu ciepła na grillu to największe wy-

zwanie stojące przed producentami tych urządzeń.

„Konkurencja oferowała wtedy prostokątne grille gazowe z ka-

mieniami wulkanicznymi wewnątrz. Palnik był mniej więcej 

pośrodku, przez co ciepło rozchodziło się nierównomiernie i na-

rożniki były zimne. Kamienie te sprawiały, że klienci zniechęcali 

się do grillów gazowych, ponieważ powodowały one stawanie 

steków w płomieniach. Dlatego Jim i Erich otrzymali zadanie 

wyjaśnienia, dlaczego płomienie strzelają w górę i jak sprawić, 

aby grill gazowy sprawdzał się tak dobrze, jak węglowy – to było 

prawdziwe wyzwanie” – wyjaśnia Mike.

ulEpsZaNiE Na BiEżĄCO
W dziale rozwoju Erich tworzył kolejne szkice, wysłuchiwał 

wielu opinii i próśb Mike'a i Jima, przyglądał się różnym mode-

lom. Pozostała dwójka zaglądała codziennie – cała ich energia 

i wszystkie myśli były kierowane na rozwój nowego grilla ga-

zowego. 

„Pracowaliśmy nad nim codziennie. Próbowaliśmy nowych roz-

wiązań, różnych części. Erich był znany z tego, że przygotowywał 

szkic na kartce papieru i …” – mówi Jim, a Erich kończy za niego:

„… wymyślał daną część, a następnie próbował ją zastosować”.

„Tak – wymyślmy coś, co będziemy mogli ulepszać i testować. 

W ten sposób dowiemy się, czy działa” – mówi Jim i wybucha 

śmiechem.  
Wypróbowując różne części i opcje, myśląc kreatywnie i ekspe-

rymentując z alternatywnymi rozwiązaniami, raz na jakiś czas 

wpadali na użyteczne pomysły. 

Grill kulisty Weber wyznaczył poziom jakości, a grille gazowe in-

nych marek posłużyły do wskazania wyzwań konstrukcyjnych. Gaz 

był wtedy stosunkowo nową tendencją, dlatego pojawiło się wiele 

początkowych problemów, których trójka pomysłodawców chciała 

uniknąć. Mike jeździł po różnych sklepach i rozmawiał z klientami. 

Szybko stało się jasne, że wszystkie grille gazowe były dostarczane 

jako pudła pełne części, które ludzie składają sami od podstaw.

„Zaczęliśmy zastanawiać się, jak możemy poprawić łatwość 

użytkowania tuż po otwarciu pudła? Mike rzucił nam wyzwanie, 

sugerując, aby umieścić palniki w środku – podobnie jak rurę od-

prowadzającą spaliny, zawory gazowe itd. To było nasza zachęta 

do działania. Następnie postanowiliśmy podłączyć grill do gazu 

w fabryce i rozpalić go, aby upewnić się, że zapłon działa, za-

wory pracują odpowiednio itd. Później staraliśmy się złożyć cały 

model, korzystając z jak najmniejszej liczby śrub. W zasadzie 

do modelu Genesis miało być dołączanych osiem śrub i jeden 

wkręt. Całość zaczęła ewoluować. To nie było tak, że od samego 

początku wiedzieliśmy, jak wszystko ma wyglądać. Wiedzieliśmy, 

że chcemy uzyskać lepszy efekt niż nasi konkurenci – musieli-

śmy powrócić do korzeni Webera” – mówi Jim.

PaNoWIE oD GRILLa
Model Genesis opracowali: 

inżynier Erich Schlosser 

(po lewej), Mike Kempster 

(w środku) i Jim Stephen 

(po prawej), który pełnił 

wtedy funkcję kierownika 

ds. sprzedaży krajowej 

i sprzedaży produktów 

gazowych.
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„Myślę, że wyzwaniem było dla nas powielenie kulistego grilla 

węglowego i jego wydajności w pieczeniu metodą pośrednią. 

Uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie układ trzech 

palników: jeden z przodu, jeden z tyłu i jeden na środku. W tej 

sposób po wyłączeniu środkowego palnika uzyskujemy efekt 

pieczenia metodą pośrednią. Dzięki temu ciepło napływałoby 

z obu stron” – wspomina Erich.

Następnym krokiem było rozwiązanie problemu strzelających w górę 

płomieni i zapewnienie potrawom z grilla gazowego takiego samego 

smaku, jaki mają potrawy przyrządzone na kulistym grillu węglowym. 

W jaki sposób to osiągnąć? Jim zaufał swojemu inżynierowi.

„Nie mógłbym znaleźć lepszego inżyniera. Erich ma wiedzę i, co waż-

niejsze, doświadczenie, a także niewiarygodnie dociekliwy umysł. 

Potrafi spojrzeć na coś i zadać takie pytania, które nikomu inne-

mu nie przyjdą do głowy. W tamtych czasach w grillach gazowych 

umieszczano kamienie lawowe, ponieważ przypominały wyglądem 

węgiel. Miały jednak inne właściwości: były bardzo porowate – na 

powierzchni miały dużo drobnych otworków i nierówności. Erich 

odkrył, że to w nich kumuluje się tłuszcz skapujący z potrawy. Kiedy 

zebrało się go dostatecznie dużo, po prostu zapalał się i stąd poja-

wiały się strzelające w górę płomienie. Dlatego musieliśmy pozbyć 

się kamieni lawowych. Ta wiedza jednak nie podpowiadała, czego 

użyć w zamian. Wtedy w głowie Ericha zaczęły pojawiać się różne 

kształty i kąty. Obmyślał, jak dużo tłuszczu powinno się spalać itp. 

Pracował nad tym, aż któregoś dnia wpadł na pewien pomysł…”.

tO NaM się NiE uda
Wrócimy jeszcze do pomysłu, na który ostatecznie wpadli. Poja-

wiały się kolejne wynalazki, trwały doświadczenia, aż rok 1981 

przeszedł w 1982, potem 1983 i wreszcie nadszedł rok 1984. 

„To był długi proces. Niepokoiło mnie, że wprowadzenie mode-

lu na rynek musiało mieć miejsce we właściwym momencie, 

a produkt musiał sprostać wymaganiom klientów. To było oczy-

wiście spore wyzwanie, ponieważ wiedziałem, że ci dwaj będą 

pracować tak długo, aż upewnią się, że mają coś, co jest tak 

dobre, jak grill taty Jima. To nie stało się po prostu z dnia na 

dzień” – wyjaśnia Mike. 

Intensywne prace nad modelem Genesis trwały w najlepsze 

w domu, w Palatine. Jego zadaniem było uspokajanie sprze-

dawców – wyjaśnianie, że szykują coś wyjątkowego, jednak bez 

podawania dokładnej daty. Premierę trzeba było nawet przesu-

nąć w czasie, bo zespół nie był jeszcze gotowy. 

„Pierwotna data to rok 1984, pamiętam to całkiem dobrze. Spa-

łem wtedy w domu i nagle obudziłem się około drugiej nad 

ranem. Serce mi waliło. Powiedziałem żonie, że pójdę tylko na 

chwilę do fabryki i zaraz wrócę. Pojechałem tam, wszedłem do 

działu badań, usiadłem i spojrzałem na projekt modelu Genesis. 

Przyglądałem mu się i powtarzałem sobie, że nie jest gotowy”, 

wspomina Jim.

Następnego dnia wziął głęboki wdech i powiedział to samo swo-

jemu tacie, Mike'owi i Erichowi. 

“Powiedziałem, że moim zdaniem nie uda nam się dotrzymać 
terminu – mamy coś, co nie jest jeszcze gotowe. Musimy 
włożyć w to jeszcze trochę pracy. Na szczęście wszyscy –  
w tym Mike, który musiał poinformować sprzedawców – 
zgodzili się poczekać jeszcze rok”.

NajpROstsZY pOMYsł.. . jEst NajlEpsZY
Czas upływał, a w dziale rozwoju zaczęły pojawiać się rozwiąza-

nia. Eric skonstruował i przetestował różne modele i nagle wpadł 

na pomysł, który rozwiązał wiele problemów. Odpowiedzią były 

szyny Flavorizer Bars – system, który został opatentowany i do 

dziś stanowi podstawę konstrukcji grillów gazowych Webera. 

Zgięte paski metalu umieszczone nad palnikami wyglądają być 

może niepozornie, lecz ich wartość jest nieoceniona. 

„Analizowałem problem związany z kamieniami lawowymi. Wi-

dać było, że po rozgrzaniu zapewniały potrawom odpowiedni 

smak dzięki parowaniu, jednak z drugiej strony wchłaniały dużą 

ilość tłuszczu, który później się zapalał. Doszedłem do wniosku, 

że muszę stworzyć coś, co zapewni ten smak, a jednocześnie 

pozwoli pozbyć się zapalającego się tłuszczu. Chciałem opraco-

wać coś, co byłoby wystarczająco gładkie, żeby wytworzyć parę, 

a przy tym zapewniałoby spływanie tłuszczu i wychwytywanie 

go tak, by nie powodował strzelania płomieni” – wyjaśnia Erich.

W efekcie powstały zgięte paski metalu, które chronią palniki 

przed tłuszczem, pomagają rozprowadzać równomiernie ciepło 

i wytwarzają niewielką ilość dymu, który nadaje potrawom cha-

rakterystyczny smak grillowania. Przeprowadzono wiele testów. 

Każdego dnia Jim kupował tyle nowojorskich steków, ile tylko 

mógł i kładł je na ruszt. 

„Domyślałem się, że to najtrudniejsze wyzwanie w grillowa-
niu. Masz kawałek smacznego mięsa, ale tłuszcz zaczyna 
ściekać i wtedy całe grillowanie idzie na marne. Dlatego, 
kiedy Erich pokazał nam szyny aromatyzujące i zaczęliśmy 
na nich przyrządzać steki, a płomienie nie buchały i tacka 
pod palnikami wypełniała się tłuszczem – wtedy wiedziałem, 
że Erich wymyślił coś naprawdę ważnego” – mówi Jim. 

„To mnie przekonało. Kładliśmy na ruszt kiełbaski, hambur-
gery i jeszcze na to nowojorskie steki – bardzo, bardzo tłuste 

– a wszystko działało, jak należy” – dodaje Mike.
Erich uśmiecha się i wtrąca: 

„Mimo to dalej uważam, że na początku zainteresowanie było 

raczej niewielkie. Cały pomysł był po prostu zbyt odważny – nie 

było wiadomo, czy klienci zaakceptują takie rozwiązanie”.

I tu pojawiło się wyzwanie – jak ludzie zareagują, kiedy powie im 

się, że zgięte paski metalu są odpowiedzialne za tradycyjny smak 

grillowania? Wtedy Mike zdecydował, aby nazwać wynalazek 

szynami aromatyzującymi (ang. Flavorized Bars), dzięki czemu 

uwaga klientów skupi się na kwestii smaku i aromatu.

„W każdym razie udało im się – a nowojorskie steki były prze-

pyszne. Staliśmy się wtedy bohaterami fabryki, bo sami przecież 

nie dalibyśmy rady zjeść tylu steków” – wspomina Jim i twarze 

wszystkich trzech rozjaśnia uśmiech. 

pRZEKONać paNa stEpHENa
Genesis zaczynał nabierać formy, jednak widziała go dotychczas 

jedynie niewielka grupa ludzi. 

„Utrzymanie konstrukcji w tajemnicy nie było trudne. Byliśmy tak 

małą firmą, że większość naszych konkurentów nie przypusz-

czała, iż jesteśmy w stanie osiągnąć sukces w sprzedaży grillów 

gazowych” – mówi Mike.

George Stephen śledził proces z boku i niekiedy wtrącał swoją 

opinię, jednak jako zwolennik grillowania na węglu był do niego 

sceptycznie nastawiony. 

„Pewnego dnia zaserwowałem panu Stephenowi stek. Pamiętacie 

to? Powiedział, że właśnie takie steki lubi – przyrządzone na 

grillu węglowym. Ja jednak przygotowałem go właśnie na grillu 

Genesis – wtedy poczułem, że miałem rację. Wypowiedziane 

przez niego słowa były dla mnie bardzo ważne” – wspomina 

Erich z uśmiechem.  

„Cóż, tata potrafił zaufać. Nie do końca rozumiał, co staramy się 

osiągnąć, ale ufał nam. 

piERWsZY gRill gaZOWY WEBERa BYł ga�
ZOWĄ WERsjĄ gRilla KulistEgO. BRaNO 
gO jEdNaK Za gRill WęglOWY. BYł ON 
pOCZĄtKiEM pRZYg OdY fiRMY WEBER 
Z gRillaMi gaZOWYMi, KtóREj ZWiEń�
CZENiEM jEst MOdEl gENEsis.

1971

Od OkrągłegO dO 
kaNCIaSTEGO

GaS BaRBEQUE kETTLE
(kulisty grill gazowy)

gENEsis ROZWijał się pRZEZ tE lata , alE 
pOdstaWOWa KONCEpCja pOZOstała ta saMa .GENESIS – kOLEJNE WERSJE
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Gdy już wszystko działało, pokazaliśmy mu nasz model. On tylko 

uśmiechnął się lekko i nie powiedział wiele, co było do przewi-

dzenia. Niczego też nie skrytykował, a to już było coś” – mówi Jim.

„Jest taka historia, którą lubię… W zasadzie mieliśmy już w ca-

łości opracowany model Genesis – siedzieliśmy w jego biurze, 

on czytał z okularami na nosie i palił papierosa. Spojrzał na 

mnie i powiedział: ‚Jimmy, musimy zrobić coś z moim grillem 

węglowym, tak aby ten grill gazowy go nie przyćmił’. Wtedy po-

wiedziałem: ‚Cieszę się, że poruszyłeś ten temat, tato. Pozwól 

ze mną’. Zabrałem go do działu badań, gdzie Erich już nad tym 

pracował. Wpadł właśnie na szalony pomysł opracowania zapal-

nika gazowego do grilla węglowego. Wtedy zaprezentowaliśmy 

tacie prototyp modelu Performer. Pokazaliśmy go, rozpaliliśmy 

– wtedy on uśmiechnął się od ucha do ucha i powiedział: ‚To mi 

się podoba’. Byłem wniebowzięty. To był pierwszy i jedyny raz, 

kiedy udało mi się zaskoczyć czymś mojego tatę”.

ZEtKNięCiE Z RZECZYWistOŚCiĄ
Wszystko powoli nabierało sensu. Mike nadal grillowi nazwę 

Genesis, co po grecku oznacza „narodziny”. Miał niejasne 

przeczucie, że trafiliśmy na coś ważnego i że to jest idealna 

nazwa dla nowego wynalazku. W 1984 r. model Genesis 

był gotowy do prezentacji przed sprzedawcami w centrum 

wystawowym McCormick. Mike był niespokojny. Wiele 

zainwestowali w ten projekt, a teraz mieli się przekonać, czy 

im się udało. 

„Najciekawsze w całym procesie było to, że nie mieliśmy ustalo-

nej określonej ceny sprzedaży. Chcieliśmy stworzyć doskonały 

grill gazowy, godny nazwy Weber, a to, za ile się sprzeda, było 

już mniej ważne” – mówi Mike.

„Dobrze, że nie powiedziałeś tego tacie” – śmieje się Jim.

„Cóż... Doszedłem do wniosku, że jeśli mamy coś naprawdę re-

wolucyjnego, co uszczęśliwi klientów – wówczas znajdziemy 

sposób, żeby to sprzedać. Być może nie było to najlepsze po-

dejście, ale tak właśnie zrobiliśmy”. 

Kiedy zasłona opadła, w powietrzu czuć było atmosferę wycze-

kiwania. Grill gazowy kosztował wtedy średnio 100-129 dolarów, 

a model Genesis miał cenę detaliczną 400 dolarów. Jak zare-

agują sprzedawcy?

„W trakcie pokazu opowiedzieliśmy im całą historię i widać było, 

że im zaimponowaliśmy. Wtedy pojawiło się najważniejsze py-

tanie: ‚Za ile możemy go sprzedać?’ Kiedy powiedzieliśmy, że za 

400 dolarów, natychmiast spoważnieli. Po chwili usłyszeliśmy, 

że to mało prawdopodobne; że to się nie sprzeda. Wtedy jed-

nak usłyszeliśmy inne pytanie: ‚Czy jest jakaś specjalna oferta, 

dzięki której jeden egzemplarz moglibyśmy dostać dla siebie?’ 

Spojrzeliśmy z Jimem po sobie i wiedzieliśmy, że coś jest na 

rzeczy” – mówi Mike, uśmiechając się szeroko. 

Z podobną reakcją spotkał się George Stephen, kiedy przedsta-

wiał swój grill kulisty, dlatego zespół był przygotowany na takie 

zapytanie. Wyznaczyli sobie cel: 36 000 sprzedanych egzempla-

rzy w ciągu pierwszego roku. Poświęcili wiele energii i środków, 

aby to osiągnąć. Stworzono nową linię produkcyjną, tak aby wy-

eliminować usterki. Ruszyła kampania reklamowa, informująca 

klientów, że firma Weber ma w planie na rok 1985 jakiś kanciasty 

model. Osiągnęli swój cel: sprzedali 36 000 sztuk.

„Nie było ani jednego zwrotu” – dodaje Jim. 

ZMiENić HistORię
Od chwili gdy pierwszy z wielu grillów Genesis opuścił linię mon-

tażową w Palatine, mija właśnie 30 lat. W tym czasie dodano 

kilka niewielkich usprawnień, ale w środku mamy wciąż te same 

rewolucyjne szyny Flavorizer Bars, system zbierania tłuszczu, 

trzy palniki i inne wynalazki z wczesnych lat 1980, które cechują 

jedną z najpopularniejszych na świecie serii grillów gazowych. 

Firma Weber poszerzyła następnie ofertę grillów gazowych, 

dodając serie Summit, Spirit i Weber Q. Wszystkie zawdzięcza-

ją część rozwiązań modelowi Genesis. Trójka wynalazców jest 

dumna ze swojego osiągnięcia – Genesis to wyjątkowy punkt 

zwrotny w ich długich karierach.

„Włożyliśmy w ten sprzęt dużo wysiłku i jego sukces znaczył dla 

nas bardzo wiele. Cieszę się, że na końcu tej trudnej drogi cze-

kała na nas tak wspaniała nagroda” – wyjaśnia Erich, a Mike 

potwierdza.

„Właśnie. Trzeba też docenić to, że cała firma wykazała się sporą 

odwagą. To, co zrobiliśmy, było tak odmienne, a w dodatku drogie. 

Postawiliśmy wszystko na jedną kartę”.

„Rzuciliśmy na szalę przyszłość całej firmy. Dla mnie jednak 

największe znaczenie ma zaufanie, jakim obdarzył nas tata. 

Pozwolił nam zmienić wszystko i stworzyć model Genesis, cho-

ciaż nie miał na to środków. Być może NIE MIAŁ pieniędzy, ale 

znalazł sposób na finansowanie naszego projektu. Przewidział, 

że zmieni on historię marki Weber. Gdyby więc nie powstał model 

Genesis, firma Weber sprowadzałaby się do tego jednego małego 

grilla węglowego i nigdy nie rozrosłaby się poza małe biuro za 

torami kolejowymi w Palatine w stanie Illinois” – dodaje Jim.

Dzięki modelowi Genesis firma Weber wkroczyła w nową erę 

– urządzenia mogły odtąd mieć kształt okrągły lub kanciasty, a 

należące do niej fabryki produkowały grille zarówno gazowe, 

jak i węglowe. Ustanowiła ona nowe standardy w konstrukcji 

grillów gazowych.

„Zmierzamy teraz ku temu, by naprawdę stać się ogólnoświatową 

firmą. Ta chwila jeszcze nie nadeszła, ale jest już blisko. Nie byłoby 

to możliwe, gdyby nie model Genesis. Zmienił on firmę Weber 

i perspektywy grillowania na gazie. Takie wydarzenia nie są zbyt 

częste w karierze zawodowej”, mówi Jim, uśmiechając się.  

PRZEDsTaWIaMY 
GENEsIs
Po premierze modelu 

Genesis w 1985 r. 

w reklamach 

i prezentacjach 

należało poinformować 

klientów, że kanciasty 

grill faktycznie jest 

produktem firmy Weber. 

1985
InżynIer erIch 

SchlOSSer pracuje 
nad prOtOtypem 
MODELU GENESIS, 

dOpracOwując 
Szczegóły.
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N a j l e p s z e  p o r a d y  N a  r o z p o c z ę c i e 

k o r z y s ta N i a  z  g r i l l a  W e b e r ®

PO ZAKUPIE GRILLA MARKI WEBER z pewnością 
nie możesz się już doczekać przepysznych 
potraw, które na nim przyrządzisz. Zanim jednak 
zaczniesz, zapoznaj się z kilkoma prostymi 
poradami, które pozwolą Ci w pełni cieszyć się 
dokonanym zakupem.

T e ksT  Ta n ya  H a r r i s  /  i lu sT r ac j e  s e b a sT i a n  i wo H n

Wynalezienie w 1952 r. przez założyciela firm Weber, George'a Stephena, ku-

listego grilla z pokrywą zapoczątkowało rewolucję w grillowaniu. Nowatorski 

był nie tylko kształt grilla, lecz również pokrywa, która umożliwiła grillowanie 

całkiem nowymi metodami, niedostępnymi dotąd na otwartych grillach. Dziś jest 

ona nie mniej ważna niż wtedy! 

Prosta zasada
Po zamknięciu  pokrywy i otwarciu wywietrzników gorące powietrze krąży 

równomiernie po wnętrzu grilla. Pozwala to w pełni kontrolować temperaturę 

i uniknąć nieoczekiwanych wybuchów płomieni, mogących spalić grillowany 

produkt lub chociażby zepsuć jego smak. Dlatego zawsze warto umieścić po-

krywę na grillu podczas przyrządzania dań. Dzięki temu grill działa jak piekarnik 

z termoobiegiem, pozwalając na przygotowanie większych porcji mięsa, np. 

pieczeni czy całego indyka. Na grillu możesz więc piec, wędzić i gotować różnymi 

metodami. Równomierna temperatura i wilgotność skracają czas grillowania, 

a mięso zachowuje soczystość. Dlatego nie zapominaj o zamykaniu  pokrywy, 

która ułatwia grillowanie i zapewnia jego najlepsze efekty. 

P o k ry wa  G r i l l a  M a r k i 
w e B e r  w e B e r  n i e  T y l ko 
w yG l ą da  ł a d n i e  i  c h r o n i 
P r z e d  d e s z c z e M ,  l e c z  M a 
Ta k ż e  i n n e  z a l e T y.

Porada 1

ZaMKNIJ 
PoKrywę

PoCZaTKUJaCyCH˛ ˛
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z a P o M n i j  o  d łu G i M  i  T r u d n y M  
P r o c e s i e  P r z yG oTow y wa n i a  G r i l l a  d o 
P r acy –  To  P r o sT e ,  n i e z a l e ż n i e  o d  T e G o , 
c z y G r i l luj e s z  n a  w Ę G lu  c z y n a  Ga z i e . 

Rozpalanie grilla węglowego Weber 

wcale nie musi być trudne. Wystarczy 

cylindryczny rozpalacz i około 20 minut, 

aby idealnie przygotować brykiet do gril-

lowania. 

Jak rozPaLIĆ GrILL WĘGLoWY
1. Napełnij rozpalacz wybranym bry-

kietem. Użyj takiej ilości brykietu, jaką 

podaje przepis, ale nigdy nie napełniaj 

rozpalacza powyżej górnej krawędzi. 

2. Umieść dwie lub trzy kostki rozpałki 

na ruszcie do węgla w grillu. Podpal je i 

postaw na nich rozpalacz, uchwytem w 

stronę krawędzi grilla, po czym otwórz 

wywietrznik w dnie grilla. Rozpalacz za-

cznie zasysać od dołu gorące powietrze, 

szybko rozgrzewając brykiet. 

3. Poczekaj około 20 minut, aż brykiet 

się rozgrzeje. Gdy na wierzchu zaczną 

pojawiać się płomienie, włóż rękawice 

ochronne i trzymając rozpalacz za uchwyt, 

przesyp brykiet na ruszt do węgla lub do 

koszyków do węgla. Rozłóż w zależności 

od wybranej metody grillowania.

PoradNIk dotYCzĄCY 
tEMPEratUrY:
Im częściej będziesz korzystać ze 

swojego grilla, tym bardziej go pokochasz 

– i nauczysz się, ile paliwa jest potrzebne. 

Jego ilość zależy od wielu czynników, 

w tym od pogody, rodzaju przygotowywa-

nej potrawy i - rzecz jasna - rodzaju 

samego paliwa. Oto przybliżone ilości 

potrzebne do pierwszego grillowania: 

1 rozpalacz: 260-270°C

¾ rozpalacza: 220-230°C

½ rozpalacza: 180-190°C

uwaGa: TeMPeraTura nieco  
siĘ  oBniży Po Położeniu  
ProdukTu na ruszcie,  
zwłaszcza jeŚli  jesT To na  
Przykład duża PieczeŃ.

Grill gazowy firmy Weber to wygodna 

alternatywa grilla węglowego, pozwa-

lająca na bezproblemowe grillowanie 

po naciśnięciu przycisku. Aby przygoto-

wać urządzenie do grillowania, musisz 

najpierw podłączyć je do gazu. Jednora-

zowe naboje gazowe do modeli Q®1000 

i Q®1200 po prostu się przykręca, a do 

korzystania z większych butli montuje 

się tzw. zestaw przezbrojeniowy. 

Ważne jest, aby przed pierwszym użyciem 

upewnić się, czy instalacja jest szczelna. 

W tym celu rozpocznij od sprawdzenia 

węża pod kątem dziur, pęknięć lub uszko-

dzeń. Jeśli wyblakł wskutek długotrwałego 

oddziaływania promieni słonecznych, mu-

sisz go wymienić. Następnie przejdź do 

bardziej szczegółowej kontroli, do której 

będziesz potrzebować wody z mydłem 

i szmatki lub pędzla. Przekręć zawór butli, 

wybierając opcję zależną od rodzaju butli 

i adaptera. Konieczne będzie obrócenie 

zaworu w lewo lub umieszczenie dźwigni 

adaptera w pozycji włączonej. 

Namocz mocowanie roztworem wody 

z mydłem i sprawdź, czy nie pojawiają 

się bąbelki. Jeśli tak, oznacza to, że in-

stalacja jest nieszczelna. Natychmiast 

wyłącz dopływ gazu i popraw szczelność 

instalacji. Ponownie włącz dopływ gazu 

i sprawdź raz jeszcze, czy pojawiają się 

bąbelki. Jeśli instalacja nadal jest nie-

szczelna, nie korzystaj z grilla do chwili 

zainstalowania nowego węża lub wymia-

ny innych części. Nigdy nie korzystaj ze 

sprzętu, który może być w jakikolwiek 

sposób uszkodzony. 

Wyłącz dopływ gazu i spłucz połączenia 

wodą. Jeśli nie wykryłeś nieszczelności, 

możesz uruchomić swój grill.

Jak rozPaLIĆ GrILL GazoWY LUB 
GrILL Q®
1. Na początku zawsze otwieraj pokrywę. Pa-

miętanie o tej czynności jest bardzo ważne 

ze względów bezpieczeństwa, ponieważ pod 

pokrywą może zbierać się gaz. Dlatego za-

wsze otwieraj pokrywę przed wykonaniem 

innej czynności.

2. Włącz zawór doprowadzający gaz i palniki. 

Odczekaj kilka chwil, aż gaz wypełni przewody, 

a potem ustaw palniki na najwyższy stopień. 

3. Zamknij pokrywę i poczekaj, aż grill roz-

grzeje się do temperatury ok. 200°C. Teraz 

możesz rozpocząć grillowanie. 

W przypadku grilla elektrycznego Q® wystarczy 

otworzyć pokrywę i upewnić się, że pokrętło 

kontrolne jest w pozycji wyłączonej. Podłącz 

kabel zasilający, zamknij pokrywę i poczekaj, 

aż grill rozgrzeje się do temperatury ok. 200°C 

Teraz może rozpocząć grillowanie. 

Porada 2

węgIeL

grILL gaZowy I Q®

PIerwSZe 
UZyCIe

n a  G r i l lu  M a r k i  w e B e r  M oż e s z  P r z y r z ą dz i Ć  n i e  T y l ko  B u r G e ry 
i  k i e ł Bas k i ,  l e c z  Ta k ż e  P r z ysTaw k i ,  P i e c z e n i e ,  ry By,  wa r z y wa , 
a  n aw e T c h l e B  i  d e s e ry.  M as z  n i e z l i c z o n e  M oż l i wo Ś c i 
w y ko r z ysTa n i a  G r i l l a ,  k TÓ r e  w y n i k a ją  z e  sTo s owa n i a  dwÓ c h 
G łÓw n yc h  M e To d  G r i l lowa n i a :  B e z P o Ś r e d n i e j  i  P o Ś r e d n i e j . 
o B i e  s ą  s z a l e n i e  P r o sT e ,  w i Ę c  ł aT wo  s i Ę  i c h  n au c z yĆ .

Podczas grillowania metodą pośrednią 

grill staje się piekarnikiem. W przeciwień-

stwie do metody bezpośredniej źródło 

ciepła jest umieszczone po bokach, co 

pozwala na bardziej równomierne przy-

pieczenie potraw. Grillowanie metodą 

pośrednią można porównać z pieczeniem 

w piekarniku z termoobiegiem.

Jak GrILLoWaĆ Na WĘGLU
W przypadku grilla węglowego przygotuj 

brykiet i po rozgrzaniu rozłóż go po obu 

stronach rusztu do węgla - na przykład 

w koszykach na węgiel. Dobrym pomy-

słem jest umieszczenie między porcjami 

brykietów jednorazowej aluminiowej tacki, 

na którą będzie kapał tłuszcz. Zamknij po-

krywę grilla, poczekaj na jego rozgrzanie, 

a następnie ułóż produkty na środku rusz-

tu do grillowania, nad tacką, i ponownie 

zamknij pokrywę. Upewnij się, że pokrywa 

Jak sama nazwa wskazuje, grillowanie me-

todą bezpośrednią polega na umieszczeniu 

potrawy bezpośrednio nad źródłem ciepła. 

Sprawia to, że mięso wewnątrz pozostaje 

soczyste, lecz pokrywa się spieczoną skór-

ką w charakterystyczne ciemniejsze prążki, 

będące odciśniętymi śladami rusztu. Gril-

lowanie metodą bezpośrednią można 

porównać do smażenia na patelni.

Jak GrILLoWaĆ Na WĘGLU
W przypadku grilla węglowego przygo-

tuj brykiet, rozłóż go równo na na całym 

ruszcie do węgla i zamknij pokrywę grilla. 

Poczekaj, aż grill rozgrzeje się do tem-

peratury przynajmniej 200oC, a następnie 

umieść produkt na ruszcie do grillowania. 

Zamknij pokrywę i upewnij się, czy wy-

wietrzniki są otwarte.

W PrzYPadkU GrILLoWaNIa Na 
GazIE LUB GrILLU Q®
W przypadku grilla gazowego lub elek-

trycznego – otwórz pokrywę, włącz 

dopływ gazu lub podłącz kabel zasila-

jący i zapal wszystkie palniki. Zamknij 

pokrywę i poczekaj, aż grill rozgrzeje 

się przynajmniej do temperatury 200oC. 

Umieść potrawę na ruszcie i, jak zawsze, 

zamknij pokrywę na czas grillowania.

jest ustawiona tak, aby górny wywietrznik 

znajdował się pomiędzy brykietami.

W PrzYPadkU GrILLoWaNIa Na 
GazIE LUB GrILLU Q®
Jeśli twój grill jest gazowy, otwórz pokry-

wę, włącz dopływ gazu i zapal skrajne 

palniki lub, w przypadku grillów dwupal-

nikowych, tylko jeden. Zamknij pokrywę 

i poczekaj, aż grill się rozgrzeje. Ułóż 

produkt na środku rusztu do grillowania, 

tak aby rozgrzane palniki nie znajdowały 

się bezpośrednio pod nim. Zamknij po-

krywę i poczekaj, aż się upiecze. Niektóre 

modele są wyposażone w ruszt żeliwny, 

dlatego najlepsze efekty grillowania me-

todą pośrednią można uzyskać, używając 

stojaka do pieczeni, który zapobiegnie jej 

przypieczeniu w zetknięciu z gorącym 

rusztem. W przypadku grilla elektrycz-

nego – otwórz pokrywę, podłącz kabel 

zasilający i zapal palnik. Następnie użyj 

użyj stojaka do pieczeni, żeby uzyskać 

efekt grillowania metodą pośrednią.

beZPoS‘redNIa PoS‘redNIa
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zastosoWaNIE:
Ta metoda jest idealna do 
grillowania cienkich porcji 
mięsa, np. steków, burgerów 
i kurczaków bez kości, a także 
ryb, owoców oraz warzyw. 
W myśl ogólnej zasady metoda 
bezpośrednia nadaje się do 
przyrządzaniia produktów 
wymagających pieczenia  
maksymalnie 20 minut. 
Pamiętaj, aby regularnie 
odwracać znajdujący się  
na ruszcie produkt.

zastosoWaNIE:
Pośrednia metoda grillowania 
pozwala na równomierne 
pieczenie większych 
produktów. To najlepsza 
metoda przyrządzania 
pieczeni jagnięcych, całych 
kurczaków, wieprzowiny, 
polędwicy wołowej, a nawet 
pieczywa czy deserów. 
Powinno się ją stosować 
w przypadku dań 
wymagających pieczenia 
dłużej niż 20 minut. 

   SZaL 
goTowaNIa

i

dwIe gLo‘wNe 
MeTody 

grILLowaNIa

i

∙
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PrzEd rozPoCzĘCIEM GrILLoWaNIa.. .
... posmaruj ruszt olejem, aby uniknąć przywiera-

nia produktów. Ruszt żeliwny warto też posmaro-

wać olejem po grillowaniu i oczyszczeniu, kiedy już 

przestygnie. Zapobiegnie to jego rdzewieniu. W obu 

przypadka wybieraj olej o neutralnym smaku i za-

pachu; na przykład oliwa z oliwek może pozostawić 

nieprzyjemny smak.

c z ysT y G r i l l  j e sT  n a j l e P s z y M  P u n k T e M 
w yj Ś c i a  d o  ku l i n a r n yc h  P r z yG Ó d  – 
M oż n a   o  To  z a d BaĆ  s z y B ko  i  ł aT wo .

Czyszczenie grilla firmy Weber jest wyjątkowo proste.  

W przypadku codziennego użytkowania wystarczy 15 sekund  

i wszystko gotowe. Grilla nie trzeba utrzymywać w nie-

skazitelnej czystości po każdym użyciu, ponieważ wysoka 

temperatura zabija wszelkie bakterie. Aby uniknąć kontaktu 

produktów spożywczych z resztkami poprzedniego grillowa-

nia, wyczyść szczotką ruszt zaraz po zakończeniu pieczenia. 

Usuwanie resztek z gorącego jeszcze rusztu jest łatwiejsze 

niż z zimnego, a poza tym zmniejsza zużywanie się szczotki. 

Dzięki temu grill będzie zawsze czysty i gotowy do ponownego 

grillowania. Jednak, aby odpowiednio zadbać o grill, warto 

wyczyścić go dokładnie raz na miesiąc lub przynajmniej raz 

na sezon.

  Wiele grillów węglowych firmy Weber posiada wbudowany 

system One-Touch®, który gwarantuje bezproblemowe czysz-

czenie za każdym razem. Wystarczy przesunąć uchwyt systemu 

One-Touch® z jednej strony na drugą, aby opróżnić pojemnik na 

popiół. Popiół przesypie się do pojemnika poniżej. Po całkowitym 

ostygnięciu grilla i popiołu można opróżnić urządzenie. Zanim 

jednak wyrzucisz popiół do śmietnika, upewnij się, że wystygł 

całkowicie. 

  Po intensywnym grillowaniu lub w przewidywaniu większej 

imprezy warto dokładniej wyczyścić grill: umyj go z zewnątrz 

gąbką i ciepłą wodą z mydłem, a kiedy już wyschnie, możesz 

rozpocząć czyszczenie wnętrza. 

  Wewnątrz pokrywy możesz zauważyć osad przypominający 

łuszczącą się farbę. Są to w rzeczywistości pokłady zwęglonego 

tłuszczu, które powstały wskutek osadzania się jego oparów. Nie 

są wprawdzie szkodliwe, lecz wyglądają nieładnie, więc warto je 

systematycznie usuwać. Użyj do tego celu niemetalowej szpa-

chelki lub kuchennej skrobaczki, a następnie przetrzyj gąbką 

nasączoną wodą z mydłem i opłucz. Do czyszczenia rusztu użyj 

szczotki ze stali nierdzewnej, a następnie umyj go ciepłą wodą 

z mydłem. 

  Następnie możesz przejść do czyszczenia pozostałych ele-

mentów wnętrza grilla. Najpierw wyjmij ruszt do węgla i po 

opróżnieniu popiołu za pomocą systemu One-Touch® niemetalo-

wą szpachelką lub kuchenną skrobaczką usuń większe kawałki 

i okruchy jedzenia. Następnie umyj ciepłą wodą z mydłem, uży-

wając gąbki. Opłucz i wytrzyj do sucha ściereczką z mikrofibry. 

Wówczas Twój grill węglowy firmy Weber będzie jak nowy. 

  Przed rozpoczęciem grillowania na grillu gazowym marki 

Weber zawsze sprawdź, czy tacka ociekowa została wymieniona. 

Wypełnia się ona tłuszczem podczas pieczenia, więc po jego 

zakończeniu należy ją wyrzucić i zastąpić nową. Miski ociekowej 

nie wykładaj nigdy folią, lecz korzystaj z jednorazowych tacek 

aluminiowych.

  Chcąc utrzymać grill gazowy w optymalnym stanie, zasta-

nów sie nad comiesięcznym dokładnym czyszczeniem w celu 

zapewnienia jego sprawności i trwałości. Nie jest to proces 

skomplikowany. Kiedy grill już ostygnie, rozpocznij od wytarcia 

go z zewnątrz gąbką nasączoną wodą z mydłem. Spłucz i wytrzyj 

do sucha. Najlepszy efekt w przypadku grilla ze stali nierdzewnej 

można uzyskać, polerując go ściereczką z mikrofibry. 

  Następnie możesz wyczyścić boczne stoliki. Do stolików 

ze stali nierdzewnej użyj ściereczki z mikrofibry i środka do 

czyszczenia stali nierdzewnej, a do stolików z duroplastu lub 

malowanych farbą - ciepłej wody z łagodnym detergentem.

  Osady z tłuszczu i dymu, przypominające łuszczącą się farbę, 

gromadzą się w grillu podczas normalnej eksploatacji. Są one 

nieszkodliwe, lecz nieestetyczne. Warto je usunąć niemetalową 

szpachelką, kuchenną skrobaczką lub gągką, a potem umyć po-

wierzchnię ciepłą wodą z mydłem. W taki sam sposób usuniesz 

odbarwienia spowodowane przez resztki jedzenia. 

  Teraz możesz przejść do czyszczenia komory grilla. Poczekaj 

około 5 minut na nagrzanie się grilla. Pozostało ci już tylko wy-

czyścić ruszt do grillowania i szyny Flavorizer® Bars szczotką 

do grilla ze stali nierdzewnej. Grille Q® nie są wyposażone w szy-

grILL węgLowy

dbaJ o 
CZySToS‘C‘

grILL gaZowy I Q®

Porada 4

PaMIĘtaJ!
Szczotka do grilla 
to ważne narzędzie 
do utrzymywania 
go w czystości 
– pamiętaj jednak, 
aby jej włosie było 
wykonane ze stali 
nierdzewnej. Ten 
materiał nie 
uszkodzi rusztu. 
Bogaty asortyment 
tego rodzaju 
szczotek sprawia, 
że z pewnością 
znajdziesz 
narzędzie, które 
będzie pasować do 
Twoich potrzeb. 

ny Flavorizer® Bars tego samego rodzaju, dlatego 

wyczyść tylko ruszt do grillowania. Następnie, kie-

dy grill zupełnie wystygnie, zdemontuj go ostrożnie, 

a następnie wytrzyj szmatką i zmyj ciepłą wodą. Po 

wyjęciu rusztów pionowymi ruchami wyszczotkuj 

rurki palników – upewnij się, że korzystasz z innej 

szczotki niż ta, która służyła do czyszczenia rusztów, 

ponieważ tłuszcz może zablokować niewielkie otwo-

ry w rurkach. W grillu elektrycznym wyczyść ruszt 

i wnętrze urządzenia – ale pamiętaj, aby nigdy nie 

szorować elementu grzewczego, ponieważ może to 

spowodować jego uszkodzenie. 

  Zmieć resztki jedzenia i osady z tłuszczu z komory 

do pieczenia na dolną tackę. Wyjmij tackę i wyrzuć 

resztki do kubła, a następnie zmyj ją ciepłą wodą 

z mydłem i gąbką. Możesz teraz umyć misę ocieko-

wą, wymienić tackę jednorazową i znowu cieszyć się 

grillowaniem.  

dz i Ę k i  T y M  ł aT w y M  P o r a d o M  M oż e s z  d BaĆ  
o   swoj e G o  n ow e G o  G r i l l a  M a r k i  w e B e r 
i   w P e ł n i  ko r z ysTaĆ  z e  ws z ysT k i c h  j e G o 
z a l e T.

n a  c o  w i Ę c  c z e k as z ?

dodatkoWa Porada
Żeliwne ruszty bardzo się rozgrzewają – i są idealne 

do wypalania charakterystycznych wzorów na ste-

kach, porcjach schabu itp. Podczas grillowania na 

ruszcie żeliwnym metodą pośrednią warto używać 

stojaka do pieczeni, który umożliwia właściwy obieg 

gorącego powietrza, a poza tym zapobiega przypie-

kaniu produktu w miejscach zetknięcia się z rusztem.

grILLowaNIa
do

!
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Temperatura pod kontrolą
     pasji

MOŻE TO ZABRZMIEĆ mało inspirująco, 
ale kontrolowanie temperatury to 
naczelna zasada grillowania. Wystarczy 
spytać kucharzy, którzy pracują z pasją 
w Akademii Grillowania Webera, w której 
można nauczyć się tej szlachetnej sztuki. 
Poznaj troje spośród naszych kucharzy 
i dowiedz się, co rozpala ich pasję.

T e ksT  H a n n e  H e d e To f T  /  z dj Ę c i a  C l au s  P e u C k e r T

„W grillowaniu jest coś autentycznego. Ogień to czystszy, bardziej 

oryginalny sposób przyrządzania potraw, a co więcej, pozwala 

cieszyć się świeżym powietrzem. Często porównuję grillowanie 

do pływania, które jest przyjemniejsze w jeziorze, w otoczeniu 

pięknych lasów, niż w basenie pełnym chloru” – mówi Dan Coo-

per. 

Dan jest kucharzem i instruktorem w Akademii Grillowania 

Webera w Wielkiej Brytanii – podobnie jak Trine Drachmann 

Johns w Kopenhadze i Bart Mus w Ingelheim. To właśnie trio 

poświęciło się sztuce grillowania. Ciężko zapanować nad 

żarliwością, jaka towarzyszy pełnym entuzjazmu rozmowom 

o  Akademii i jej uczestnikach. Gdy tylko usiądą razem, 

natychmiast zaczynają obmyślać nowe przepisy – to ważny 

element ich pracy w Akademiach Grillowania Webera na terenie 

Europy, a także Stanów Zjednoczonych i Indii.

WYJĄtkoWE dośWIadCzENIa to PodstaWa
Tych troje kucharzy postanowiło spotkać się przy grillu, żeby 

porozmawiać o swojej pasji grillowania – i przekazać ją od-

wiedzającym. Chociaż pochodzą z różnych krajów, mówią tym 

samym językiem, jeśli chodzi o sprawy związane z Akademią. 

„To ważne, aby od samego początku stworzyć idealną atmosferę. 

Uczestnicy muszą zobaczyć, że jesteśmy stuprocentowymi pro-

fesjonalistami. Pokazujemy też jednak, że jest miejsce na żarty 

i zabawę" – mówi Bart.  
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Trine kiwa twierdząco głową i dodaje: 

„Oprócz profesjonalizmu i uczynności kucharz i instruktor musi 

odznaczać się pewnością siebie, by móc pokierować uczestni-

kami i pokazać im, co mają robić – w przeciwnym razie zaczną 

się stresować. Muszą poczuć się bezpiecznie, aby móc ekspe-

rymentować i ryzykować przy grillu”.

Idea eksperymentowania zawsze przyświecała Akademiom 

Grillowania. Od czasu otwarcia w 2007 r. pierwszej akademii 

w Aalborg, w Danii, celem było stworzenie kulinarnego poligonu 

doświadczalnego. Miejsca, w którym uczestnicy mogą ekspe-

rymentować, popełniać błędy, próbować ponownie i odnosić 

sukcesy. Co roku akademie odwiedzają niezliczone rzesze gości. 

Otrzymują oni porady na temat grillowania i próbują swoich sił – 

uczą się umiejętności, które mogą później stosować wielokrotnie 

w domu.

„W przeciwieństwie do takich aktywności, jak spływy kajakowe 

czy wspinaczka, posiłek – i związana z nim atmosfera braterstwa 

– to coś, coś, co wszystkich łączy i co można wspólnie wspominać. 

To część niepowtarzalnej atmosfery w Akademii Grillowania – 

każdy może w niej uczestniczyć i widać, że chętnych nie brakuje. 

To jeden z powodów, który sprawia, że uwielbiam być tu kucha-

rzem". W grillowaniu nie chodzi tylko o jedzenie – to okazja do 

spędzenia czasu z innymi i powód do dumy z efektów pracy” 

– objaśnia Trine.

Wszyscy kucharze są zgodni, że uczestnicy zdobywają cenne 

umiejętności w zakresie przygotowywania smacznych potraw 

na grillu. I nieważne, czy przyjeżdżają sami, czy z kolegami z pra-

cy: Akademie Grillowania pozwalają im rozwinąć swoją pasję i 

kreatywność, a także dobrze się bawić.

sztUka UCzENIa
Kreatywność nie jest dla Dana niczym nowym. Wraz ze znajo-

mym prowadził wcześniej firmę cateringową, której klientami 

były znane osobistości, takie jak artysta Damien Hirst, projektant 

Alexander McQueen, a także muzycy, tacy jak Bryan Ferry i Lily 

Allen. Celebryci i artyści odwiedzają również Akademię Grillowa-

nia, nie to jednak jest ważne dla Dana. On ceni sobie najbardziej 

możliwość przekazywania wiedzy.

„Dla mnie uczenie jest czymś naturalnym. Możliwość dzielenia 

się z kimś swoimi doświadczeniami i wiedzą to niesamowicie 

pozytywne przeżycie. Cieszę się, widząc radość na twarzach 

uczestników – ich reakcje, kiedy odnoszą sukces. To, że firma 

Weber oferuje tak fantastyczne produkty, sprawia, że wszystko 

jest łatwiejsze i przyjemniejsze” – dodaje Dan z uśmiechem.

Radość i duma, jaką odczuwają uczestnicy, zachęcają go do dal-

szej pracy, podobnie jak jego koleżankę i kolegę. Bart dołączył 

do Akademii Grillowania w Ingelheim, mając za sobą już 10 lat 

doświadczenia w prowadzeniu kursów kulinarnych. 

„Cieszę się, że mogę pomóc ludziom, na przykład ucząc ich wła-

ściwego sposobu rozpalania grilla, dzięki czemu będzie im lepiej 

żyło się z sąsiadami. Jeśli wykona się to niewłaściwie, efektem 

będą dym i nieprzyjemny zapach. Był to duży problem w kilku 

miastach, na terenie których jeszcze 10 lat temu mieszkańcy 

mogli grillować jedynie raz czy dwa razy w miesiącu. Cieszę 

się również, gdy uczestnicy zadają pytania lub wracają do aka-

demii, by nauczyć się jeszcze więcej, ponieważ znaczy to, że 

złapali bakcyla grillowania. Zdarza się też, że to rodzina chce, 

daN CooPEr
31 laT, urodził się i wyCHował w souTH GlouCesTersHire w anGlii 
 
kariera: Na początku studiował produkcję materiałów audiowizualnych. 
Karierę kucharza rozpoczął, ucząc się praktycznie fachu w miejscowym pubie 
i innych miejscach. Później ukończył szkolenia kucharskie. Kilka lat temu 
jego przyjaciel, Daniel Chadwick, opracował piekarnik do pizzy, który Dan 
zabrał ze sobą do Chicago i pokazał przedstawicielom firmy Weber. Kupili oni 
prawa do specjalnej edycji piekarnika, opracowanej właśnie na potrzeby 
grillowania. Dan wziął udział w tournée po Wielkiej Brytanii, podczas którego 
prezentował piekarnik. Od tego zaczęła się jego przygoda z firmą Weber. Od 
2012 r. pracuje w Akademii Grillowania w Wielkiej Brytanii.

„To niesaMowiTe, że MożeMy 
dzIELIĆ sIĘ dośWIad

CzENIaMI I  WIEdzĄ ,  a  Także 
wsPÓlnie TworzyĆ PozyTywną 

aTMosferĘ”.

wszystkim dobrej komunikacji – pozytywnego po-

dejścia do uczestników i umiejętności wyjaśniania 

problemów w łatwy i zrozumiały sposób. Oczywiście 

trzeba być sobą, ja jednak wykonuję kilka rytualnych 

czynności przed przybyciem gości” – objaśnia Trine. 

Na przykład kuchnia musi być idealnie czysta i upo-

rządkowana. Spiżarnia musi być dobrze zaopatrzona, 

a wszystkie składniki sprawdzone. Trine po raz ostat-

ni poprawia też włosy i wkłada czysty fartuch.

„Wtedy jestem gotowa do pracy” – mówi. 

Dan przytakuje: „Właściwa organizacja jest bardzo 

ważna – uczestników trzeba powitać z uśmiechem, 

a tym samym wprowadzić atmosferę, jaka towa-

rzyszy produktom firmy Weber. Przygotowania 

rozpoczynam dzień wcześniej i upewniam się, że 

ośrodek wygląda dobrze, a wszystko jest na swo-

im miejscu. Raczej nie gotujemy przed przybyciem 

uczestników. Nie chcemy witać ich spoceni, w kłę-

bach kuchennych oparów”.

Jedną z czynności, jaką wykonuje Bart każdego dnia, 

jest czyszczenie wszystkich grillów w akademii. Jak 

każdy entuzjasta grillowania, musi chwilę pobawić 

się szczotką do grilla, zanim przystąpi do pracy. Je-

dyna różnica to rozmiar jego „grillowej floty”… 

PraWdzIWE WYzWaNIE
Dan prowadzi kursy zazwyczaj od 10:00 do 16:00, 

a  Bart głównie wieczorami. Rozpoczyna zajęcia 

o 18:00, stara się jednak zakończyć wszystkie przy-

gotowania do 17:30.

„Dzięki temu mam czas na kawę, mogę usiąść spokoj-

nie i odpocząć, zanim pojawią się uczestnicy" – mówi.

W kursach Burta dla klientów indywidualnych bierze 

zwykle udział 20 osób. Często jednak gości może być 

nawet 40, kiedy Akademia Grillowania w Ingelheim 

organizuje imprezy dla klientów biznesowych, w tym 

pracowników popularnych gazet i stacji telewizyjnych. 

Na kursach Dana jest zazwyczaj około 12 uczestni-

ków, a u Trine nawet 30-40:

„Bywa też tak, że jest ich 65 i właśnie dlatego mamy 

trójkę kucharzy. Jeden pełni funkcję szefa kuchni, 

wita uczestników i prowadzi spotkanie. Drugi to „pa-

lacz”, który jest odpowiedzialny za brykiet i paliwo, 

a trzeci cały czas towarzyszy uczestnikom i służy im 

pomocą. Dzięki temu wiedzą, że jesteśmy w pobliżu 

i możemy im pomóc” – objaśnia.

Kucharze są na miejscu właśnie po to, by pomagać. 

Goście skandynawscy i brytyjscy chętnie z tej pomocy 

korzystają. Jedno z najczęściej zadawanych pytań 

dotyczy kontrolowania temperatury na grillu węglo-

wym, czyli czegoś, co również bardzo interesuje gości 

z Niemiec. 

„Niemcy mają opinię bardzo drobiazgowych i rzeczy-

wiście na naszych zajęciach często pytają o fakty. 

Wiele faktów. Dlatego musiałem na przykład obliczyć, 

że 25 sztuk naszego brykietu waży dokładnie 1 kg. 

Na tej podstawie uczestnicy mogą oszacować,   

jaka TwoiM zdanieM jesT najważniejsza Porada 
doTyczącą Grillowania?
Trine:  Kontroluj temperaturę – poznaj swój grill i naucz się, jak kontrolować 

gorące powietrze.
dan:  Używaj grilla Weber – i dodawaj odpowiednią ilość przypraw.
BarT: Unikaj zbyt wysokiej temperatury – kontroluj gorące powietrze.

jakie PyTania najczĘŚciej zadają uczesTnicy?
Trine:  Jak podwyższyć i obniżyć temperaturę, jak używać bezpośredniej 

i pośredniej metody grillowania, jak wędzić.
dan:  Jak kontrolować temperaturę na grillu węglowym.
BarT:  Najróżniejsze!

kTÓryM narzĘdzieM do Grillowania chciałByŚ ByĆ?
Trine: Wokiem – pozwala przyrządzić niesamowite dania, na przykład małże.
dan:  Termometrem, bo to temperatura jest najważniejsza.
BarT:  Patelnią do smażenia puszystych naleśników.

kTÓre danie z Grilla jesT TwoiM uluBionyM?
Trine:  Grillowane homary z majonezem cytrynowym, pieczywem, koperkiem 

i pieczoną szalotką.
dan:   Mam swój ulubiony przepis na zapiekankę z jajkiem – to dość nietypowa 

potrawa na grilla, ponieważ zazwyczaj smaży się ją na głębokim 
tłuszczu. Jednak grillowanie nadaje jej fantastyczny kolor i smak.

BarT:    Naleśniki z kiełbaskami w sosie curry. Po ich spróbowaniu Tom Koos, 
dyrektor generalny w firmie Weber-Stephen Products, chciał koniecznie 
przed Bożym Narodzeniem nauczyć się przyrządzać to danie, żeby 
zaskoczyć nim żonę.

aby poznali bardziej zaawansowane potrawy i techniki” – mówi 

Bart i uśmiecha się.

Trine potakuje. Satysfakcja z obserwowania entuzjazmu odwie-

dzających, z którymi kucharz dzieli się  swoją wiedzą z zakresu 

przygotowywania pysznych potraw sprawia, że nauczanie pod-

czas akademii jest wyjątkowym przeżyciem.

„Nawet jeśli dzień nie był do końca udany, entuzjazm gości pod-

nosi na duchu i poprawia humor” – mówi Trine, która tajniki 

przekazywania wiedzy poznawała na bieżąco. 

zaNIM kUrtYNa PóJdzIE W GórĘ
To oczywiste, że nasza trójka kucharzy nie tylko z pasją pod-

chodzi do grillowania, ale również do przekazywania swoich 

umiejętności i porad – do inspirowania innych do rozwoju po-

przez zabawę i kreatywne eksperymenty. Jak wyglądają jednak 

konkretnie przygotowania do powitania gości?

„Naszą siłą napędową jest satysfakcja z obserwowania, jak 

inni ludzie dobrze się bawią. Dobre szkolenie wymaga przede 

szybkie 
PyTania4
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ile brykietu będą potrzebowali w zależności od sytu-

acji. Jednak nasi goście są zainteresowani nie tylko 

podawaniem liczb – chcą na własne oczy przekonać 

się, o czym mówimy" – mówi Bart, uśmiechając się.

tradYCJa GotoWaNIa
To, że Bart został kucharzem, nie jest wielkim zasko-

czeniem. Jego ojciec był wprawdzie bibliotekarzem, 

uwielbiał książki i nie miał pojęcia, czym jest grill. 

Jednak Barta bardziej interesowało to, czym matka 

zajmowała się w kuchni.

„W kuchni mogłem wypróbowywać wiele rzeczy i in-

teresowałem się gotowaniem, odkąd pamiętam. Co 

jest dość korzystne, jeśli jednocześnie uwielbiasz 

jeść” – powiedział, śmiejąc się. 

Dana również od dziecięcych lat fascynowało goto-

wanie. Jego rodzina często rozmawiała o jedzeniu 

i składnikach, a także regularnie jadała poza domem, 

choć większość posiłków była przyrządzana w domu. 

„Nigdy nie jadaliśmy fabrycznie przygotowywanych 

dań, ani nie włączaliśmy na czas posiłku telewizora. 

Zawsze jedliśmy razem”.

W przeciwieństwie do ojca Barta tata Dana bardzo 

interesował się gotowaniem. Być może dlatego, że 

wychował się na południu Francji. 

„Każdy, kogo interesuje gotowanie, w pewnym mo-

mencie poznaje tajniki kuchni francuskiej. Jest ona 

podstawą nowoczesnego gotowania. Jednak często 

również grillowaliśmy, a ja byłem odpowiedzialny 

za rozpalanie grilla. Później pracowałem przez ja-

kiś czas jako kucharz w prywatnym domu, w którym 

mieszkałem przez lato. Dzięki temu poszerzyłem 

zainteresowania i zdobyłem więcej doświadczenia 

w grillowaniu” – wspomina Dan.

Podobnie jak Dan, Trine też otrzymała gotowanie 

niejako w genach. Właściwie to nie rodzice skłonili 

ją do zostania kucharką – zachęcali ją do tego bracia 

matki, profesjonalni kucharze. Ostatecznie poszła 

w ich ślady i po kilku latach przepracowanych w bar-

dziej tradycyjnych  restauracjach odnalazła swoje 

powołanie jako kucharka w Akademii Grillowania 

w Kopenhadze. 

„Pracę z grillem pokochałam od samego początku. 

Włączyć piekarnik jest łatwo, a praca z grillem jest 

inna, bardziej dynamiczna. Podobają mi się związane 

z nim wyzwania. Grillowanie to również powolne pie-

czenie, ponieważ rozpalenie brykietu zajmuje trochę 

czasu. I mimo, że na grillu można przygotować bar-

dzo zaawansowane dania, atmosfera towarzysząca 

grillowaniu jest miła i przyziemna, inna niż w trady-

cyjnej kuchni” – wyjaśnia Trine. 

Tę obserwację podzielają pozostali kucharze. „Tak, 

chodzi o ucieczkę od ograniczeń, jakie wiążą się 

z kuchnią. Przynajmniej w moim przypadku. To wła-

śnie miałem na myśli, gdy porównywałem jezioro 

w lesie z basenem wypełnionym chlorowaną wodą" 

– zauważa Dan. 

„saTysfakcja  
z oBserwowania,  

jak inni ludzie doBrze  
siĘ Bawią, jesT naszą  

sIłĄ NaPĘdoWĄ” .

trINE draChMaNN
31 laT, urodziła się w koPenHadze i TaM  
wyCHowała się na łodzi Mieszkalnej  

kariera: Pracę zaczęła w kawiarni mamy, ale nauki kucharskie pobierała 
w restauracji w znanym hotelu d'Angleterre w Kopenhadze. Pracowała później dla 
znanych duńskich szefów kuchni, takich jak Bo Bech i Claus Meyer, a następnie 
w 2012 r. zatrudniła się w Akademii Grillowania Webera w Kopenhadze.

Bart MUs
56 laT, urodził się i wyCHował w yPres (Po niderlandzku: 
iePer) w belGijskiej ProwinCji flandria zaCHodnia.

kariera: Karierę rozpoczął, gotując dla młodszych sióstr. Gotowaniem  
zajął się później profesjonalnie i ukończył szkolenia kucharskie. Pracował  
na różnych stanowiskach w branży turystycznej przez ponad 30 lat, w tym 
przez ponad 10 lat organizował i prowadził kursy przyrządzania potraw, od 
podstawowych po bardziej zaawansowane i wyspecjalizowane. Od 2011 r. 
pracuje w Akademii Grillowania Webera w Ingelheim.

z akadeMii

radosne sPoTkanie
Wzruszająca historia Barta 

Zawsze się cieszę, gdy uczestnicy wracają, aby nauczyć się więcej. 
Jest jednak pewna historia, którą pamiętam wyjątkowo dobrze. 
W Ingelheim na zajęciach jest zazwyczaj więcej mężczyzn niż 
kobiet, ale pewnego wieczoru podczas posiłku przy jednym stole 
siedziało czterech panów i cztery panie. Widać było, że dobrze się 
bawią w swoim towarzystwie. Miło było na nich patrzeć, ale wkrótce 
o nich zapomniałem. Aż do dnia, gdy kilka miesięcy później ta 
sama ósemka przyszła na zajęcia jako grupa. Powiedzieli mi, że 
od tamtego wieczoru pozostawali w kontakcie i spotykali się 
regularnie przy grillu. Wrócili, aby nauczyć się więcej o grillowaniu, 
dzięki któremu zyskali nowych przyjaciół na całe życie.

Porady dla hesTona  
BluMenTala
Zabawna historia Dana 

Pewnego dnia podczas prezentacji gotowałem przed stuosobową 
grupą, która widziała mnie też na dużym ekranie. Przy pierwszym 
cięciu nożem skaleczyłem się w palec, dokładnie wtedy, gdy 
kamera zrobiła zbliżenie. Musiałem przerwać, nakleić plaster 
i zacząć od początku, z nowym kawałkiem mięsa. Na szczęście nie 
stało się to tego dnia, kiedy w Akademii Grillowania uczestniczył 
Rob Brydon, znany brytyjski komik. Kilka tygodni później w swoim 
programie telewizyjnym Brydon dobrze się bawił, dzieląc się radami 
dotyczącymi grillowania ze światowej sławy kucharzem, Hestonem 
Blumenthalem. 

PoTulni GiGanci
Wzruszająca historia Trine 

W tej branży przeważają mężczyźni i na początku odniosłam 
wrażenie, że wielu osobom trudno było się skupić, gdy 
prezentację prowadziła stosunkowo młoda kobieta. Dlatego 
miałam wątpliwości, gdy pewnego dnia na początku pracy 
zlecono mi prowadzenie kursu dla grupy pracowników firmy 
rozbiórkowej. Ci faceci byli potężni niczym domy, a obwód ich 
bicepsów liczył się w metrach. Mieli dobry humor, śmiali się 
głośno i pokrzykiwali, a ja stałam tam i zastanawiałam się, jak 
poprowadzić zajęcia. Jednak gdy tylko zaczęłam mówić, nastała 
taka cisza, że słychać było przelatującą muchę. Panowie byli 
wyjątkowo zdyscyplinowani – zachowywali się z szacunkiem, byli 
słodcy i mili. To było wspaniałe i wzruszające doświadczenie. 

Opowieści

… na całym świecie istnieje ponad 50 Akademii Grillowania Webera? Można się 
zapisać na różne kursy i z pomocą naszych zapalonych mistrzów tej sztuki nauczyć 
się wszystkiego na temat grillowania. Dowiedz się więcej na temat Akademii Grillowania 
Webera i oferowanych kursów na stronie weber.com.

Czy wiesz, że…

auć!
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PRZEZ cAłE sTULEcIA człowiek i ocean kształtowali półwysep Guérande we 
Francji – tworząc słone błota, wysunięte najdalej na północ w całej Europie.  
To tu pozyskuje się w 100% naturalną sól. Joël Rapet, tutejszy pracownik, był 
naszym przewodnikiem po magicznej krainie soli.
 
T e ksT  PaT r i C i a  C o i G n a r d  /  z dj Ę c i a  M a r T i a l  r uau d  i  Pa s C a l  f r a n ç o i s

Powietrze w południowej Bretanii przepełnia magia. Błota zalane 

wodą morską, słońce i wiatr tworzą skarb znany smakoszom 

na całym świecie: sól morską z Guérande. Powietrze sprawia, 

że słone błota stanowią piękną mozaikę – błękit oceanu łączy 

się z bielą milionów kryształów soli, szarością gliniastej ziemią 

i zielenią otaczającej roślinności. 

„Sceneria jest urzekająca. Pracuję tu od dwunastu lat i codziennie 

podziwiam ten widok” – zachwyca się Joël Rapet, który na co 

dzień zajmuje się słynną solą.

Posługując się tradycyjnymi technikami, paludier, które to słowo 

można przetłumaczyć jako "człowiek z bagien", ręcznie pozysku-

je produkt parowania i krystalizacji wody morskiej. Stosowane 

narzędzia są dość przestarzałe, ale musi on dysponować bogatą 

wiedzą, niezbędną do pozyskania tej specjalnej soli morskiej 

z Guérande, naturalnej i niepłukanej, jaką uwielbiają zarówno 

kucharze amatorzy, jak i mistrzowie kuchni.

aLChEMIa oCEaNóW –  
WIELUWIEkoWa tradYCJa
Doskonalenie, zarówno produktu, jak i umiejętności. Te dwa ele-

menty – w połączeniu z faktem, iż jest to jedna z najrzadszych 

profesji rolniczych, uprawiana bez użycia urządzeń mecha-

nicznych ani produktów chemicznych – przekonały Joëla do 

rozpoczęcia w wieku 46 lat nowego rozdziału w życiu. 

„Odkryłem tę działalność podczas wycieczki do tego regionu  

w 1999 r. To było tak, jak gdyby trafił mnie piorun” – mówi, 

uśmiechając się szeroko.

„Pracowałem wcześniej w organizacji Lekarze bez Granic  

w Jemenie i Gwatemali. Poczułem jednak, że muszę sobie zrobić 

przerwę. Pracując w słonych błotach w Guérande, mogę wrócić 

do rolniczych korzeni, z którymi związana jest moja wczesna 

edukacja. Codziennie przyczyniam się do przetrwania i ochrony 

wyjątkowego ekosystemu”.  
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Spokój, jaki emanuje ze słonych bagien Guérande, jest niespo-

tykany – Guérande jest nawet na liście naturalnych obszarów 

interesujących z punktu widzenia ekologii, flory i fauny. A widok 

na 48 stawów obsługiwanych przez farmę Joëla, który traktu-

je je 'jak swój ogród', tworzy ponadczasową, wręcz patetyczną 

atmosferę tego miejsca. Alchemia oceanu fascynuje również 

i wzbudza szacunek pośród blisko 70 000 turystów, którzy od-

wiedzają rocznie ten region. Bez wątpienia wiedzą oni, że są 

świadkami naturalnego zjawiska, które doceniono już w okre-

sie neolitu, gdy morze wdarło się na gliniaste gleby półwyspu 

Guérande. Zgodnie z rytmem pływów woda morska cofa się, za 

każdym razem pozostawiając osad i cenną zdobycz – sól. W cza-

sach gallorzymskich sól pozyskiwano poprzez odparowywanie, 

czyli gotowanie stężonej solanki w korytach z terakoty. W roku 

945 mnisi opracowali technikę produkcji soli z wykorzystaniem 

słońca. Budowali wąskie kanały, w których woda morska była 

oczyszczana z osadów, a następnie kierowana do specjalnych 

stawów. Tu odparowywała pod wpływem wiatru i słońca. Uzy-

skaną w ten sposób sól zbierano prymitywnymi narzędziami 

i wywożono na drewnianych taczkach. 

GdY PoGoda dodaJE WłasNĄ szCzYPtĘ soLI!
Rozciągające się na powierzchni 2000 hektarów słone błota na-

dal są dziś uprawiane mniej więcej w ten sam sposób. Podobnie 

jak w przeszłości, również teraz pogoda odgrywa kluczową rolę. 

„Zbiory mają miejsce codziennie latem, kiedy istnieje odpowied-

nia równowaga między wiatrem, słońcem i opadami deszczu. 

Zjawisko krystalizacji trwa 24 godziny. W ciągu dnia woda mor-

ska paruje, a po południu jej zasolenie osiąga punkt nasycenia 

O d p O w i e d n i a  i lO ś ć
Sól jest potrzebna do właściwego 
funkcjonowania organizmu. Zawiera 
składniki mineralne (szczególnie potas), 
które umożliwiają przesyłanie sygnałów 
przez nerwy, pracę mięśni, a także 
funkcjonowanie nerek, zapewniając 
odpowiednie nawodnienie całego 
organizmu. Światowa Organizacja 
Zdrowia zaleca, aby dzienna dawka soli 
nie przekraczała 5 g. Badania naukowe 
wskazują, że spożywanie zbyt dużej jej 
ilości (ponad 12 g dziennie) może 
zwiększać ciśnienie krwi i przyczynia  
się do rozwoju chorób układu krążenia. 

– 280 g soli na litr. Idealne warunki zapewnia wiatr wschodni” 

– wyjaśnia Joël. Najpierw pojawia się kwiat soli: na powierzchni 

wody tworzą się kryształy. Następnie wiatr spycha je ku kra-

wędziom stawów. Pracownik musi zebrać je bez dotykania 

gliniastego dna. Ta delikatna operacja ma na celu zapewnienie 

soli morskiej tak bardzo pożądanej czystości i jasności. Do zgar-

niania służy coś w rodzaju ogromnej łyżki cedzakowej grubości 

kilku milimetrów, na trzymetrowym trzonku. 

sztUka zBIEraNIa soLI GrUBozIarNIstEJ
Sól gruboziarnista, która jest główną częścią zbiorów, krystali-

zuje w zetknięciu z gliniastą glebą na dnie stawów.Pracownicy 

saliny zgarniają ją specjalnymi drewnianymi grabiami na pię-

ciometrowym trzonku. 

„Chodzi o to, aby delikatnie kierować sól gruboziarnistą w stronę 

krawędzi stawów, a następnie na okrągłą platformę, na której 

pozostawia się ją na noc w celu wyschnięcia” – pokazuje Joël. 

Następnego dnia pracownik przenosi 50 kg soli zebranej z jed-

nego stawu do magazynu, układając ją w stosach zwanych 

„mulon”. Sól zbierana przez Joëla jest następnie przetwarzana 

i sprzedawana przez spółdzielnię Salines de Guérande, którą 

tworzy ponad 190 pracowników i zbieraczy soli. W ten sposób 

rocznie produkuje się ponad 11 000 ton soli, z czego 20% trafia 

na eksport, głównie do Stanów Zjednoczonych i Japonii, jako 

że przyprawa ta jest popularna na całym świecie. W Guérande 

pracownik zbiera średnio od 60 do 90 ton soli gruboziarnistej 

i 2-3 tony kwiatu soli rocznie! Wyprodukowana ilość różni się 

znacznie w zależności od pogody! 

„Z powodu złej pogody w zeszłym roku zbiory wyniosą połowę 

tego, co możemy uzyskać w dobrym roku, innymi słowy mniej 

niż 500 kg ze stawu rocznie" – przewiduje Joël.

PraCoWNICY saLINY – dUMNI strażNICY tradYCJI
Praca – bardzo wyczerpująca fizycznie – nie pozwala zazwyczaj 

na przerwy. „Zawsze jest coś, co trzeba zrobić” – mówi Joël. 

Dopiero na jesieni, po zebraniu soli i zabezpieczeniu jej na zimę, 

tempo pracy staje się wolniejsze. Od połowy listopada i przez 

całą zimę pracownicy polewają stosy soli wodą, aby ochronić 

je przed mrozem i innymi niekorzystnymi warunkami. Tę porę 

roku przeznacza się w całości na oczyszczanie stawów, dbanie 

o wały, a także czyszczenie kanałów i odpływów. Na początku 

marca stawy opróżnia się z zebranej w nich wody deszczowej. 

Następnie trzeba usunąć błoto i wodorosty, a także wzmocnić 

gliniane wały otaczające stawy.  

„Nasza działalność opiera się na podstawowych wartościach, 

takich jak wzajemne wspieranie się, solidarność i uczciwość. 

Prace konserwacyjne często przeprowadzamy w zespołach. Jest 

to również okazja do wymiany informacji na temat napotkanych 

trudności lub praktycznych rad. Przeplatanie się okresów, kie-

dy pracuję sam i współpracuję z innymi, doskonale współgra  

z moją niezależną osobowością” – mówi Joël.

Dziś pracownik ten ma 58 lat i nadal jest dumny ze swoje-

go wkładu w rzemiosło uświęcone wielowiekową tradycją.  

sÓl droBnoziarnisTa - czyli  inaczej Mielona - 
powstaje z soli gruboziarnistej, którą najpierw się suszy,  

a następnie rozdrabnia.

4544



wiele zasTosowaŃ soli
Już w epoce żelaza sól służyła do przyprawiania potraw, jednak 

od czasów średniowiecza stosuje się ją do konserwowania 

żywności i zapobiegania rozwojowi w niej mikroorganizmów. 

S ó l  z  G u é r a n d e  –  
w S k r ó c i e

Sól z Guérande, niezależnie od formy, 

zapewnia potrawom bogactwo smaku 

doceniane przez smakoszy. W 1991 r. 

nadano jej francuski znak jakości Label 

Rouge (Czerwona Etykietka), a sam 

proces jej powstawania jest chroniony 

prawnie od 2012 r., co gwarantuje 

wysoką jakość produktu. 

Kwiat soli

Kwiat soli dodawany z chwilą podania 

nadaje lekki posmak jodu, odrobinę 

kwasowości i chrupkości warzywom, 

rybom i mięsom, a także niektórym 

deserom (kremowi karmelowemu, 

ptysiowemu ciastu Paris-Brest, 

ciasteczkom czekoladowym, 

kajmakowi itp.). 

Sól gruboziarnista

Solą gruboziarnistą przyprawia się bulion 

i używa jej zawsze do solenia wody już 

po zagotowaniu.

Przyznaje jednak, że to niemalże cud, iż jest ono nadal obecne na polach 

Guérande. Sól z tego regionu, po okresie ogromnego popytu, który trwał do 

połowy XIX wieku, zaczęła przegrywać z produktami wytwarzanymi fabrycz-

nie. W 1973 roku w Guérande pracowało niespełna 250 zbieraczy, podczas 

gdy w 1840 roku aż trzykrotnie więcej. Dzięki wytrwałości nieustraszonych 

pionierów, którzy postawili sobie za cel ratowanie lokalnego przemysłu, 

na przełomie lat 80. i 90. powstało stowarzyszenie przeciwstawiające się 

zaawansowanym planom deweloperskim, zakładającym powstanie tu przy-

stani i czteropasmowej autostrady. Motywując się wzajemnie, pracownicy 

saliny zreorganizowali i uformowali podstawę nowoczesnej struktury go-

spodarczej – oferowali profesjonalne szkolenia, nawiązywali współpracę 

z rolnikami, powołali do życia przedsiębiorstwo handlowe... A wszystko to 

nie niszcząc elementów tradycji, które decydują o niepowtarzalnej jako-

ści soli z Guérande. Dziś pracownicy nadal używają tych samych narzędzi 

i stosują te same metody zbioru. Ich doświadczenie i wiedza przejawiają 

się w tym, jak trzymają grabie, jak kontrolują i zmieniają przepływ wody, 

a także jak doskonale rozumieją zmienne warunki pogodowe. 

"Wraz z nabieraniem doświadczenia obserwacje te stają się dokładniejsze. 

To znajomość doskonale wyregulowanego systemu, rozwijanego przez wiele 

lat. (…) W zeszłym roku musiałem oddać dwanaście stawów, ponieważ nie 

mam już tyle energii, co kiedyś” – wyjaśnia Joël. 

„Jednak odgłos soli opadającej na dno stawu zawsze będzie dla mnie czymś 

wyjątkowym". 

30 g suszonych smardzów • 100 g kwiatu  

soli z Guérande • 10 g suszonego szczypiorku 

SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA   Utłucz smardze 

w moździerzu. Wymieszaj z solą 

i szczypiorkiem.

ZASTOSOWANIE   Nadaje się do marynowania 

różnych mięs – np. czerwonego i dziczyzny. 

Sól jest niezbędna podczas przyrządzania potraw – również na grillu. Może nadać 
niepowtarzalny smak potrawom, a możliwości jej zastosowania ogranicza 
wyłącznie Twoja wyobraźnia i kreatywność. Poniżej zamieszczamy kilka przepisów,  
które sprawią, że grillowanie będzie jeszcze przyjemniejsze.

w ł a S n ą  S ó l  d O  G r i l l O w a n i a

S ó l  z  S u S z O n y m i 
S m a r d z a m i  i 
S z c z y p i O r k i e m

PRZYGOTUJ

10 g nasion kopru włoskiego • 100 g kwiatu soli 

z Guérande • 3 g suszonych wodorostów

SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA   Naiona kopru praż 

5 minut na patelni z nieprzywierającą powłoką, 

na małym ogniu. Poczekaj, aż ostygną, i utłucz 

w moździerzu. Wymieszaj z solą i wodorostami.

ZASTOSOWANIE   Doskonała do ryb i marynat.

PORADA   Jeśli zamiast kwiatu soli użyjesz soli 

ziarnistej, mieszanka posłuży do pieczenia 

potraw w słonej skorupce.

30 g nasion kminku • 100 g kwiatu soli  

z Guérande

SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA   Nasiona kminku 

praż 5 minut na patelni z nieprzywierającą 

powłoką, na małym ogniu. Poczekaj, aż ostygną, 

i utłucz w moździerzu. Wymieszaj z solą.

ZASTOSOWANIE   Nadaje się do marynowania 

ryb i mięs – ale może też posłużyć do 

przyprawiania grillowanej wieprzowiny lub 

jagnięciny.

PORADA  Dla wzbogacenia smaku dodaj 

szczyptę kurkumy.

doBrze wiedzieĆ
Sól z Guérande zawiera niewiele 

sodu i ma zróżnicowany skład 

mineralny (magnez, wapń, potas 

i pierwiastki śladowe, takie jak 

żelazo). 

S ó l  z  k m i n k i e m

S ó l  z  w O d O r O Sta m i 
i  n a S i O n a m i  kO p r u 
w łO S k i e G O
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PIERWsZy nA śWIEcIE GRILL KULIsTy został wynaleziony przez 
założyciela firmy Weber, George'a Stephena, na przedmieściach 
Chicago w 1952 r. W ten sposób narodziła się rodzinna firma, która 
wkrótce rozwinęła się w przedsiębiorstwo produkujące grille 
o marce znanej na międzynarodową skalę. 

T e ksT  a n n e  j .  T H o M s e n  /  z dj Ę c i a  w e b e r- sT e P H e n  P r o d u CT s

Na początku był bardzo podekscytowany, niemal unosił się w powietrzu – zadowolony, dumny, uśmiechnięty 
od ucha do ucha. Chwilę później poczuł coś zupełnie innego i w drodze do samochodu nogi nagle zaczęły 
się pod nim uginać. Co tak naprawdę zrobił? Czy kiedykolwiek uda mu się przekuć to w sukces? 
Są takie chwile, które zostają z nami na wiele lat. Pamiętamy nie tylko ich znaczenie – pozostają one odciśnięte 

w naszych umysłach, zabieramy je wszędzie ze sobą. Tak właśnie było w przypadku Mike'a Kempstera, 

starszego dyrektora ds. marketingu w firmie Weber, który pewnego popołudnia w 1974 r. zmierzał do swojego 

samochodu w centrum Chicago. To właśnie tego popołudnia zaczęła się historia firmy i marki Weber, którą 

ukształtowały tysiące mężczyzn i kobiet. 

więcej niz  
FIRMA
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W sErCaCh I  UMYsłaCh
Rok 1952, kiedy to George Stephen, założyciel firmy Weber, wy-

myślił pierwszy na świecie grill kulisty, przecinając na pół boję, 

był początkiem znanej dziś międzynarodowej marki. Wtedy jed-

nak sprawy miały się zupełnie inaczej.

„Gdy firma Weber była jeszcze bardzo mała, znali ją jedynie 

mieszkańcy Chicago i okolic. Dlatego, kiedy do niej dołączyłem, 

wiedziałem od razu, że przetrwamy tylko wtedy, gdy stworzymy 

markę, a nie tylko firmę” – mówi Mike. 

Stał się częścią firmy Weber w wieku zaledwie 24 lat. Wcześniej 

był sprzedawcą i widział, jaki wpływ mają marki na firmy.

„Marka jest czymś żywym. Jej wartość istnieje w sercach i umy-

słach klientów, a ich ogólne wrażenia po kontakcie z marką są 

najcenniejsze. W ten sposób marka staje się częścią życia ludzi 

– to nie tylko produkt, ale coś, co uzupełnia ich styl życia. Odkąd 

zacząłem pracę w firmie Weber, stało się to moim celem”. 

MarkEtING CzY PrzEtrWaNIE?
George Stephen wynalazł grill kulisty Weber, ale to Mike był od-

powiedzialny za rozwój marki. W rzeczywistości był zatrudniony 

jako sprzedawca; nazwa jego stanowiska nie miała nic wspól-

nego z marką czy marketingiem.

„W tamtych czasach nie było jeszcze prawdziwego marketingu, 

a przynajmniej my tego tak nie postrzegaliśmy. Stosowaliśmy 

różne taktyki – dziś można je nazwać marketingowymi, ale wte-

dy chodziło nam o przetrwanie. Taki był nasz cel - codziennie 

musieliśmy znaleźć sposób na to, aby sprzedać jak najwięcej 

produktów i dostatecznie dużo zarobić” – mówi. 

Przede wszystkim trzeba było zadbać o to, aby marka Weber sta-

ła się znana na środkowym zachodzie, a następnie rozszerzyć 

działalność na całe Stany Zjednoczone. Ludzie musieli oswoić 

się z widokiem niezwykłego, okrągłego grilla z pokrywą, dlatego 

wśród stosowanych metod były pokazy i imprezy, czyli coś, z czym 

Mike miał już styczność u poprzedniego pracodawcy. Nie było 

pieniędzy na reklamy w telewizji, w radiu, ani w czasopismach. 

"Jedyne, na co nas było stać, to broszury, ulotki i prezentacje. 

Wiedziałem jednak, że ważny jest osobisty kontakt z klientami 

i wierzyłem w skuteczność pokazów. Zastanawiałem się tylko, 

jak możemy zainteresować pozostałą część Stanów Zjednoczo-

nych?” – pyta Mike.

PoMYsł Na rEkrUtaCJĘ
W tym momencie Mike cofa się nagle do roku 1974. Razem 

z pozostałymi pracownikami firmy Weber ciężko pracował nad 

zawarciem umowy z krajowym hurtownikiem. Udało mu się 

umówić na spotkanie z przedstawicielami gigantycznej sieci 

Sears, do której należało wtedy około 800 dużych sklepów na 

terenie USA. Przekonały ich możliwości grilla Weber – a także 

propozycja Mike'a, że od kwietnia do lipca firma przeprowadzi 

po pięć pokazów w każdym z 800 sklepów. 

„Nadal pamiętam, jacy byliśmy szczęśliwi, że będziemy mieli 

klienta o zasięgu krajowym, kiedy zdaliśmy sobie sprawę z rze-

czywistości: jak zorganizować po pięć prezentacji w każdym 

z 800 sklepów na terenie całego kraju? Czy to się może udać?”.

Najpierw przeszkoliliśmy z zakresu prezentacji cały zespół sprze-

dawców, lecz to wciąż było zdecydowanie za mało, aby obsadzić 

800 sklepów. Wtedy Mike'owi przyszedł do głowy pewien pomysł.

„Zdecydowaliśmy się rekrutować prezenterów spośród kobiet, 

które uczyły ekonomii gospodarstwa domowego, a także spo-

śród strażaków. Zaraz powiem, dlaczego. Kobiety, które uczyły 

prowadzenia domu, wiedziały, jak gotować i jak mówić o jedze-

niu. Co więcej, wiele z nich właśnie założyło rodzinę, dlatego 

dodatkowy zarobek w weekendy był dla nich okazją” – mówi 

Mike i objaśnia dalej.

„Następni byli strażacy – zazwyczaj w budynkach straży pożarnej 

można znaleźć kilka osób, które gotują dla swoich kolegów. Dla-

tego odwiedzałem ich, wyjmowałem z samochodu grill Webera 

i mówiłem dowódcy, że chcę zatrudnić kilku z nich do przepro-

wadzania prezentacji w weekendy. Następnie – jeśli nie musieli 

właśnie jechać do pożaru – uczyłem ich obsługi naszego grilla. 

Grillowanie dla kumpli spodobało im się, ja zaś zostawiałem im 

grill, aby mogli się z nim lepiej zapoznać”.

BYCIE CzĘśCIĄ MarkI
Pomysł wypalił i pierwszy zespół prezenterów firmy Weber 

składał się z kobiet uczących prowadzenia domu oraz stra-

żaków. To właśnie oni zostali wysłani do przeprowadzenia 

prezentacji w sklepach Sears na terenie całych Stanów Zjed-

noczonych. Inni sprzedawcy szybko ich zauważyli i w efekcie 

telefon w  głównej siedzibie firmy Weber zaczął dzwonić. 

Prezentacjami objęto inne krajowe sieci sklepów, a rozpozna-

walność marki wzrosła. 

„Zaczynasz czuć, że staliście się marką, kiedy wsiadasz do samo-

lotu, a pasażer siedzący obok rozpoznaje logo Webera na walizce 

i nagle staje się twoim najlepszym przyjacielem, opowiadając 

od kucharzy dla 
kucharzy:  Na początku 

istnienia firmy Weber to 

właśnie jej pracownicy tra-

fiali na zdjęcia publikowane 

w broszurach itp. Na zdjęciu 

poniżej George Stephen 

stoi po prawej stronie, Mike 

Kempster siedzi z przodu, 

a syn George'a Stephena, 

Jim, siedzi z tyłu.

o przepisie, który wypróbował w miniony weekend. To niesamo-

wite uczucie. Właśnie dlatego pomysł z prezentacjami był dla nas 

punktem przełomowym – nie było wtedy firm takich, jak nasza, 

które miały prawdziwy program prezentacji. To także zgodne  

z tym, co reprezentuje sobą marka Weber i czego chciał dla niej 

George Stephen – osobista, przyjazna marka”.

Większa liczba prezentacji oznaczała też, że można było zainwe-

stować w reklamę. Dlatego w późnych latach 70. reklamy Webera 

pojawiły się w prasie lokalnej i czasopismach o zasięgu krajowym. 

Tu też chodziło o obecność – twarze i uśmiechy należały do pra-

cowników firmy Weber, nie zaś do profesjonalnych modeli.

„To było celowe. George zapoczątkował tę tradycję w połowie 

lat 50., kiedy pojawiał się na kartach katalogów ze swoją żoną, 

Marge. Byliśmy firmą rodzinną, dlatego chcieliśmy pokazać, że 

jesteśmy bardzo otwarci, że można do nas zadzwonić i poroz-

mawiać z naszymi szefami – albo spotkać się z nimi na pokazach 

i zobaczyć, jak grillują. Był to sposób na nawiązanie kontaktu  

z klientami, ale nie było to coś, o czym specjalnie myśleliśmy – 

po prostu w ten sposób działa firma Weber” – mówi Mike.

ChodzI o LUdzI
W międzyczasie firma Weber rozrosła się jeszcze bardziej, prze-

kraczając Atlantyk. Grill Webera trafił do ogrodów na całym świecie, 

a mała firma zmieniła się w krajową, a następnie międzynarodową 

markę. Jednak w jaki sposób zachować osobiste podejście?

„Każda firma może nakręcić sympatyczną reklamę i, jeśli ma 

dość pieniędzy, wyemitować ją w telewizji. Jednak prawdziwa 

różnica polega na byciu blisko ludzi, którzy kupują Twoje pro-

dukty i na przyczynianiu się do wzbogacania ich doświadczeń. 

Podstawą naszej marki było zawsze edukowanie: wszystko, co 

robimy podczas prezentacji, publikując książki kucharskie, or-

ganizując Akademie Grillowania, oferując aplikacje i przepisy 

tygodnia, zapraszając do społeczności użytkowników urządzeń 

Webera – wszystko to istnieje po to, aby nauczyć ludzi więcej o 

grillowaniu na świeżym powietrzu i nawiązać z nimi dialog” – 

wyjaśnia Mike.

W tym miejscu cała reszta firmy staje się elementem procesu 

tworzenia marki. 

„Obsługa klienta jest również częścią kreowania marki – ludzie 

muszą wiedzieć, że jeśli potrzebują pomocy, uzyskają ją. Jakość 

naszych produktów jest również ważna. Przy opracowywaniu 

nowej oferty zawsze staramy się, aby nowe urządzenie zaska-

kiwało i cieszyło naszych klientów, a także z nawiązką spełniało 

ich oczekiwania. Dlatego firma Weber jest zbudowana na tych 

fundamentalnych wartościach – jeśli wkładasz w pracę serce, 

możesz stworzyć trwałą i cenną markę, która odmieni ludzkie 

życie. – mówi Mike i ciągnie dalej: 

„Patrząc wstecz, ta marka to efekt pracy tysięcy mężczyzn i ko-

biet, którzy poświęcili się tworzeniu doskonałych produktów 

i zapewnianiu ich wysokiej jakości serwisu – a także wykładow-

czyń ekonomii gospodarstwa domowego, strażaków i innych 

prezenterów oraz ambasadorów, którzy spędzali czas z klien-

tami i uczyli ich, jak grillować. Dzięki temu mogą oni zaskakiwać 

i oczarowywać przyjaciół i rodzinę, a później wspominać wspól-

ne chwile przy grillu. Dlatego największą wartością dla marki 

Weber są i zawsze będą ludzie”. 

Mike keMPsTer 

zaczął pracę w firmie Weber 

w 1970 r. – dostał ją po tym, jak 

dostarczył kosiarkę do trawy 

klientowi, który miał pokaźną 

ilość grillów na podwórku. 

Tym klientem okazał się być 

założyciel firmy Weber, George 

Stephen. 

Pokazy sMakowiToŚci:  
Od samego początku prezentacje były 

ważną częścią wizerunku firmy Weber – 

uczyły i inspirowały ludzi.
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[PoWoLNY fast food]

BURGERy I  hOT-dOGI.  Makarony i pizza, szaorma i kanapki. Lista 
szybkich dań nie ma końca. To zjawisko już od dawna zadomowiło się na 
całym świecie, a dania trafiają na stoły poza granicami ich ojczystych 
krajów. Wizerunek szybkich dań był na początku daleki od pochlebnego, 
jednak uwielbiamy „zakazane” smaki, więc zainteresowanie ich 
ekskluzywnymi wariantami wciąż rośnie. Dlatego proponujemy teraz 
coś ponadczasowego – klasyczne dania szybkiej kuchni w nieco wolniej 
przyrządzanej, lecz za to znacznie smaczniejszej wersji. 

T e ksT  H a n n e  H e d e To f T  /  z dj Ę c i a  s ø r e n  Ga M M e l M a r k
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W kuchni

Pokrój mięso na bardzo cienkie plasterki. Zanurz je w sosie sojowym 

i pozostaw w nim na czas przygotowywania pozostałych składników. 

Namocz makaron w misce z wodą na około godzinę.

Obierz szalotki i marchewki, opłucz dymki, papryczki i kiełki fasoli. 

Pokrój cienko wszystkie warzywa – trzymaj je oddzielnie.

Obierz imbir i czosnek, opłucz i pokrój chilli na grube kawałki. Wrzuć 

do blendera razem z innymi składnikami. Miksuj do uzyskania jedno-

rodnej pasty chilli.

Przy grillu

Przygotuj grill do pieczenia metodą pośrednią w temperaturze ok. 

200 °C. Postaw wok na grillu, wlej olej i podgrzewaj 4-5 minut. Wa-

rzywa musisz smażyć osobno, ponieważ każde z nich ma inny czas 

smażenia. Rozpocznij od tych najtwardszych – w tym przypadku mar-

chewek. Smaż je 4-5 minut. Wyjmij je z woka i smaż kolejno pozostałe 

warzywa. Podsmaż mięso, aż będzie średnio wysmażone, a następnie 

makaron 3-4 minuty na silnym ogniu. Dodaj marynatę i warzywa. Do-

daj sos sojowy, świeżo pokrojoną kolendrę, kiełki fasoli i kiełki grochu. 

Przetnij limonki na pół i podawaj ze smażonym makaronem.

smażony makaron 
z wołowiną

Dla 4 osób

800 g wołowiny (np. zadniej lub polędwicy) • 400 g makaronu • 4 łyżki sosu 

sojowego • 2 szalotki • 1 pęczek dymki • 4 marchewki • 2 papryki • olej 

sezamowy lub inny  

MARYNATA   50 g świeżego imbiru • 50 g czosnku • 50 g czerwonych 

papryczek chilli (mniej więcej 1 sztuka) • 3 łyżki syropu • 200 ml oleju 

sezamowego • 3 łyżki sosu sojowego

DODATkI   Sos sojowy • świeża kolendra • kiełki fasoli • kiełki grochu • 

limonki

SPRZęT   Żeliwny wok

W kuchni 

Obierz cebule i pokrój je w krążki grubości 

4 mm. Składniki ciasta ubijaj aż do uzyskania 

gładkiej konsystencji. Cebulę i ciasto wstaw do 

lodówki do czasu dalszej obróbki.

Przy grillu

Przygotuj grill do pieczenia metodą pośrednią 

w temperaturze ok. 200 °C. Postaw wok, wlej 

do niego olej i podgrzej do temperatury ok. 

185°C. Zanurzaj krążki cebuli w cieście i kładź 

na rozgrzny olej. Smaż tylko po kilka naraz, aby 

olej zachował wysoką temperaturę. Kiedy już 

uzyskają złotobrązowy kolor, wyjmij je na pa-

pierowy ręcznik, posyp solą i podawaj. Możesz 

ich użyć jako składnika burgerów, kanapek lub 

sałatek oraz jako przekąski.

Cebulowe krążki2
Dla 4 osób

2 duże cebule

CIASTO   300 ml piwa • 50 ml ginu • 250 g mąki 

pszennej • ½ łyżki proszku do pieczenia 

1 łyżka soli • olej o neutralnym smaku do 

smażenia

SPRZęT   Żeliwny wok 

1
k re m  z  s e re m  p l e ś n i ow y m

W kuchni

Wymieszaj razem kwaśną 

śmietanę, musztardę, majo-

nez i starty czosnek. Dodaj 

ser pleśniowy, przecierając go 

przez sitko prosto do naczy-

nia z pozostałymi składnikami. 

Dzięki temu uzyskasz gładką 

konsystencję kremu. Przy-

praw solą, pieprzem i sokiem 

z cytryny.

Dla 4 osób

300 ml kwaśnej śmietany • 

1 łyżeczka musztardy Dijon • 

2 łyżki majonezu • 1 starty 

ząbek czosnku • 3-4 łyżki sera 

z niebieską pleśnią • sól • pieprz • 

sok z cytryny (według uznania)

ke c z u p
Dla 4 osób

2 marchewki • ½ świeżej czerwonej papryczki chilli • 1 cebula • 3 ząbki 

czosnku • 100 ml oleju o neutralnym smaku do smażenia • 1 łyżeczka 

mielonego kminku • 1 łyżeczka mielonej kolendry • 5 łyżek miodu • 

300 ml octu • 2 liście laurowe • 1 łyżka sproszkowanej papryki • 

8 łyżek przecieru pomidorowego • 500 ml pomidorów bez skórki • sól

dipy3

Porada 
Keczup pozostanie w lodówce 
świeży przez długi czas, jeśli 
uprzednio przelejesz pojemnik 
gorącą wodą. Do podawania zawsze 
używaj czystej łyżeczki.

W kuchni

Umyj cytrynę i przetnij ją na 

pół. Grilluj każdą połówkę 

przeciętą stroną w dół, aż od-

ciśnie się na nich wzorek od 

rozgrzanych prętów. Grillowa-

nie wydobywa z cytryn cukier. 

Wyciśnij sok i wlej go do miski 

z żółtkami, solą i musztardą. 

Ubijaj, aż uzyskasz białą i gę-

stą masę. 

Następnie powoli wlewaj olej, 

cały czas ubijając. Uważaj, 

żeby nie dolewać zbyt szyb-

ko, gdyż wtedy majonez się 

zwarzy. Na koniec przypraw 

go solą.

M a j o n ez
Dla 4 osób 

Sok z 1 dużej cytryny • 3 duże 

pasteryzowane żółtka • 

1 łyżeczka soli • 1-2 łyżeczki 

musztardy Dijon • 500 ml 

oleju o neutralnym smaku 

(np. z pestek winogron lub 

kukurydzianego) 

W kuchni

Obierz marchewki, cebulę i czosnek, a następnie umyj chilli. Pokrój 

wszystko w grubą kostkę.

Przy grillu

Przygotuj grill do pieczenia metodą pośrednią w temperaturze 

ok. 185 °C. Postaw wok na ruszcie i rozgrzej go. Wlej olej, wsyp 

kminek i kolendrę. Podgrzewaj 2 minuty. Dodaj marchewkę, 

cebulę, czosnek i chilli. Podgrzewaj jeszcze 3-4 minuty, a na-

stępnie dodaj miód. Zagotuj i dolej ocet. Gotuj dalej, aż całość 

zmniejszy objętość o połowę. Dodaj resztę składników; gotuj 

metodą pośrednią 25-30 minut. Zmiksuj blenderem do postaci 

gładkiego kremu, a następnie wstaw do lodówki. Po schłodzeniu 

przypraw keczup solą.
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Bagietki 
z grillowaną szynką 

Dla 4 osób

SZYNkA   3-4 kg bez skóry • sól • pieprz

BAgIETkI   (zaczyn): 10 g drożdży • 75 ml wody • 5 g ekstraktu 

słodowego • 125 g mąki uniwersalnej 

CIASTO   400 ml letniej wody • 10 g drożdży • 200 ml zaczynu •  

20 g soli morskiej • 900 g mąki pszennej

NADZIENIE   Masło • musztarda lub majonez Dijon • 4 grube plastry 

żółtego sera (np. comté, morbier, brie lub camembert) • 4-5 korniszonów

SPRZęT   Kamień do do pizzy, blaszka do pieczenia, rożen

W kuchni 

Dzień wcześniej przygotuj szynkę: wytrybuj ją, natrzyj dokładnie 

solą, włóż do dużej torebki foliowej i zostaw na noc do lodówce.

Przyrządź ciasto na bagietki. Rozpuść drożdże w wodzie i do-

daj ekstrakt słodowy oraz mąkę. Wymieszaj i odstaw zaczyn na 

dwie godziny. 

Wlej letnią wodę do miski i rozpuść w niej drożdże. Odmierz 

200 ml zaczynu i dodaj go do miski razem z solą oraz mąką. 

Wyrabiaj ciasto około 10 minut do uzyskania gładkiej, elastycznej 

konsystencji. Wyjmij ciasto na blat kuchenny, przykryj szmat-

ką i zostaw na 1½-2 godzin, żeby wyrosło. Następnie podziel 

na osiem części i uformuj je w bagietki. Połóż je na blaszce 

wyłożonej papierem do pieczenia i pozostaw do wyrośnięcia 

(w ciągu 2-3 godzin ciasto podwoi swoją objętość). Tuż przed 

rozpoczęciem pieczenia na każdej bagietce zrób ostrym no-

żem kilka lekko skośnych nacięć. Opłucz szynkę z soli i osusz ją. 

Zwiąż sznurkiem, tworząc regularną bryłę mięsa - dzięki temu 

upiecze się bardziej równomiernie. Nabij ją na szpikulec rożna 

i przymocuj widelcami.

Przy grillu

Przygotuj grill do pieczenia metodą pośrednią w temperaturze 

około 175°C. Zamocuj szpikulec z szynką w silniku rożna. Za-

mknij pokrywę grilla, włącz silnik rożna i piecz szynkę 1½-2 

godzin. Jeśli zmniejszysz temperaturę grilla, a tym samym 

wydłużysz czas pieczenia, efekt będzie jeszcze lepszy. Wyjmij 

szynkę, kiedy temperatura w jej wnętrzu wyniesie 60-65 °C. Po 

wystygnięciu włóż do lodówki i pozostaw w niej do następnego 

dnia. Dopiero wtedy pokrój ją na cienkie plasterki. Chcąc upiec 

bagietki, przygotuj grill do pieczenia metodą pośrednią w tem-

peraturze około 220°C. Połóż kamień do pizzy na środku rusztu, 

zamknij pokrywę grilla i rozgrzewaj go 10 minut. Połóż blaszkę 

do pieczenia z bagietkami na kamieniu, zamknij pokrywę grilla 

i piecz bagietki około 20 minut. Po wystygnięciu przekrój każdą 

na pół i wszystkie połówki posmaruj masłem, majonezem lub 

musztardą.  Na to połóż plasterki szynki, żółtego sera i korni-

szonów. Bagietki są gotowe do podania.
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skrzydełka na 
ostro

W kuchni 

Skrzydełka rozetnij w stawie, żeby uzyskać zgrabne kawałki. Zmieszaj 

razem wszystkie składniki marynaty i zanurz w niej skrzydełka. Wstaw 

do lodówki na co najmniej godzinę, aby nabrały smaku. Przyrządź pi-

kantny sos. W tym celu podgrzej oliwę na niewielkiej patelni. Dodaj 

czosnek oraz chilli i podsmażaj około 1 minuty. Nie podgrzewaj za 

mocno ani nie smaż za długo, bo czosnek stanie się gorzki. Dolej ocet 

i sos Tabasco®. Gotuj 2-3 minut. Przypraw solą i pieprzem.

Przy grillu

Przygotuj grill do pieczenia metodą pośrednią w temperaturze 

około 230°C. Grilluj skrzydełka około 10 minut przy zamkniętej 

pokrywie. Potem co 10 minut smaruj je pikantnym sosem, za każ-

dym razem odwracając. Powtarzaj te czynności cztery razy. Kiedy 

mięso przy kości straci różowy kolor, a skórka stanie się chrupiąca, 

skrzydełka będą gotowe do podania.

16 porcji  

16 skrzydełek z kurczaka (1 kg)

MARYNATA  3 łyżeczki papryczek chipotle w sosie adobo (pokrojonych) • 

2 łyżeczki soli • 2 łyżeczki papryki • 2 ząbki czosnku (starte) • ½ cebuli 

(startej) • 1 łyżeczka mielonego pieprzu 

 

PIkANTNY SOS   6 łyżek oliwy z oliwek extra virgin • 2 ząbki czosnku 

(pokrojone) • 2 świeże czerwone papryczki chilli (pokrojone) • 2 łyżeczki 

octu • 2 łyżeczki sosu Tabasco® • sól • pieprz
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Pizza W kuchni

Zacznij od ciasta. Rozpuść drożdże w let-

niej wodzie i powoli dodawaj cukier, oliwę 

z oliwek i mąkę (przesiej wcześniej razem 

oba rodzaje mąki). Wyrób ciasto i dodaj 

sól. Podziel na cztery porcje i uformuj 

z nich kulki. Połóż na blaszce do piecze-

nia i przykryj folią spożywczą. Wstaw do 

lodówki i poczekaj, aż ciasto wyrośnie 

(przynajmniej dwie godziny).

Przygotuj sos pomidorowy. Obierz czo-

snek i cebulę. Wrzuć do blendera razem 

z innymi składnikami. Zmiksuj dokładnie, 

aby uzyskać gładki sos. Przypraw do 

smaku.

Mozzarellę pokrój na plastry. Pomidory 

i bazylię opłucz. Pokrój pomidory na cien-

kie plasterki.

Gdy ciasto wyrośnie, pozostaw je na 

10 minut w temperaturze pokojowej, na 

blacie posypanym mąką. Następnie roz-

wałkuj je. Blaszkę posyp mąką z pszenicy 

durum i połóż na niej jeden spód do pizzy. 

Rozprowadź sos pomidorowy na cieście 

i połóż na wierzch ser oraz wybrane do-

datki.

Przy grillu

Przygotuj grill. Jeśli używasz grilla ga-

zowego lub Weber Q, przygotuj go do 

pieczenia metodą bezpośrednią. Nato-

miast na grillu węglowym będziesz piec 

metodą pośrednią. Rozpal go, korzystając 

z tylu brykietów, ile zmieści się w rozpala-

czu. Grill musi być bardzo gorący – około 

300°C.

Na środku rusztu umieść kamień do pizzy, 

zamknij pokrywę grilla i poczekaj około 10 

minut na nagrzanie się kamienia.

Połóż na kamieniu blaszkę do pieczenia 

z pierwszą pizzą. W grillu gazowym wy-

łącz palnik znajdujący się bezpośrednio 

pod kamieniem, tak aby piec metodą po-

średnią. Zamknij pokrywę i piecz pizzę, aż 

jej spód nie będzie się już kleić do blaszki. 

Powinno to potrwać około 10-14 minut.

Dla 4 osób

CIASTO   250 ml letniej wody •

5 g drożdży • 5 g cukru • 50 ml 

oliwy z oliwek • 110 g mąki 

z pszenicy durum • ok. 310 g 

mąki pszennej • 5 g soli

SOS POMIDOROWY   1-2 ząbki 

czosnku • 1 mała cebula • 300 g 

pomidorów bez skórki • 60 g 

przecieru pomidorowego • 100 ml 

oliwy z oliwek • suszone oregano • 

suszony tymianek • sól • pieprz

INNE SkłADNIkI   mozzarella • 

świeże pomidory • świeża 

bazylia • oliwa z oliwek

SPRZęT   Kamień do pizyy 

i blaszka do pieczenia

Porada 
Najlepsze pizze 
to proste pizze. 
Nie kładź na 
wierzch zbyt 
wielu składników. 
W efekcie 
otrzymasz pizzę, 
w której można 
rozróżnić smaki 
i która wygląda 
fantastycznie.
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faszerowane 
papryczki 
w bekonie

Dla 4 osób

15 papryczek jalapeño • serek topiony • 30 małych 

parówek • 15 plastrów bekonu 

W kuchni

Przekrój papryczki jalapeño na pół i wyczyść 

z gniazd nasiennych i nasion. Wypełnij serkiem 

i połóż na wierzch parówkę. Przetnij plastry be-

konu na pół i owiń nimi faszerowane papryczki.

Przy grillu

Przygotuj grill do pieczenia metodą pośrednią 

w temperaturze około 180 °C i grilluj papryczki 

około 30 minut, aż bekon stanie się chrupiący.

7
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ryba z frytkami 
i purée z groszku

Dla 4 osób

RYBA   800 g białej ryby (np. morszczuka, rdzawca, czarniaka lub dorsza) •  

250 g mąki pszennej • 1 jajko • 200 ml piwa • 100 ml wody • 2 łyżki oleju • 2 białka, 

ubite na sztywną pianę • sól • pieprz • szczypta cukru • olej o neutralnym smaku 

do smażenia • 6 łyżek mąki pszennej do smażenia

FRYTkI   8 dużych mączystych ziemniaków • olej o neutralnym smaku do smażenia

PuRéE Z gROSZku   200 g strąków zielonego groszku • pęczek świeżej mięty • 

skórka i sok z połówki cytryny • 1 ząbek czosnku • 4 łyżki oliwy z oliwek • sól • pieprz

SPRZęT   Żeliwny wok

W kuchni 

Opraw rybę. Posyp ją 1 łyżką soli i 1 łyżeczką cukru. Pozostaw na przynaj-

mniej 2-3, a najlepiej na 24 godziny. Dzięki temu mięso stwardnieje i nie 

będzie się rozpadało w trakcie smażenia. Potnij rybę na równe kawałki. 

Ubij mąkę, jajko, piwo, wodę i oliwę, aż uzyskasz gładką konsystencję. Ubij 

białka na sztywną pianę i przełóż ją ostrożnie do ciasta. Dodaj odrobinę 

soli i pieprzu oraz szczyptę cukru. Obierz ziemniaki i pokrój je na słup-

ki grubości 1½ cm. Zostaw je w wodzie przez 24 godziny, aby wydobyć  

z nich skrobię. Dzięki temu szybciej zrobią się chrupiące. Wyjmij ziemniaki 

z wody i osusz je ręcznikiem papierowym. 

Wyłuskaj groszek i wrzuć go do blendera. Zetrzyj skórkę z cytryny, a następ-

nie zgrilluj połówkę cytryny, kładąc ją przeciętą stroną w dół bezpośrednio 

nad źródłem ciepła, aż pojawią się ślady przypalenia od prętów rusztu. 

Wyciśnij sok do blendera i dodaj skórkę, miętę, czosnek i oliwę z oliwek. 

Zmiksuj do uzyskania niejednorodnej masy. Przypraw solą i pieprzem.

Przy grillu

Przygotuj grill do pieczenia metodą pośrednią w temperaturze około 200°C. 

Postaw wok na grillu, wlej olej i podgrzej go do 160°C. Smaż na nim kawałki 

ziemniaków 10 minut, aż zmiękną. Zmniejsz ogień, zdejmij ziemniaki i po-

zostaw je na talerzu, żeby ostygły. Ponownie rozgrzej olej w woku do 250°C. 

Wrzuć kawałki ziemniaków na gorący olej i smaż na złotobrązowy kolor. 

Przełóż na papierowy ręcznik, posyp solą i pozostaw na czas pieczenia ryby.

Obtocz kawałki ryby w mące, a potem zanurz w cieście. Każdy kawałek 

nabijaj na na widelec i zanurzaj do połowy w gorącym oleju. Poczekaj 6-7 se-

kund na utworzenie się skorupki. Ostrożnie zdejmij kawałek z widelca, aby 

uniknąć pryskania oleju. Podobnie postępuj z pozostałymi kawałkami, wyj-

mując je z oleju, kiedy uzyskają złotobrązowy kolor. Ułóż je na ręczniku 

papierowym. Podawaj z ziemniakami i purée z groszku.
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Porada 
Do frytek podawaj tradycyjną 
przyprawę: ocet słodowy.

falafel  
z sosem tahini

Dla 4 osób

FALAFEL   250 g suchej ciecierzycy • 1 pęczek natki 

pietruszki • 5-8 ząbków czosnku • 1 duża cebula • 1 łyżeczka 

mielonej kolendry • 1 łyżeczka mielonego kminku • 2 łyżki 

pasty tahini • sól • pieprz • olej o neutralnym smaku do 

smażenia

SOS TAhINI    2 łyżki pasty tahini • 4 łyżki jogurtu greckiego • 

sok z 1 cytryny • ½ łyżki miodu • sól • pieprz • świeża kolendra

SPRZęT   Żeliwna blacha do pieczenia

W kuchni 

Namocz ciecierzycę na noc w dużej ilości wody. Opłucz 

pietruszkę i obierz czosnek oraz cebulę. Odcedź cie-

cierzycę. Zmiksuj blenderem miękką ciecierzycę 

z pietruszką, czosnkiem i cebulą do uzyskania niejedno-

rodnej masy. Wymieszaj i przypraw kolendrą, kminkiem, 

pastą tahini, solą i pieprzem. Uformuj z masy niewielkie 

„paszteciki” i włóż do lodówki do czasu grillowania. 

Teraz przygotuj sos tahini. W tym celu wymieszaj pastę 

tahini z jogurtem. Umyj cytrynę i przetnij ją na pół. Grilluj 

każdą połówkę przeciętą stroną w dół, aż pojawi się na 

nich przysmażony "grillowy wzorek". Wyciśnij sok z obu 

połówek i dolej go do tahini. Dodaj miód, sól, pieprz oraz 

opłukaną i posiekaną kolendrę.

Przy grillu

Przygotuj grill do pieczenia metodą pośrednią w tempe-

raturze ok. 185oC. Żeliwną blachę postaw na grillu, wlej 

olej i poczekaj, aż się rozgrzeje. Smaż na nim falafel, 

aż stanie się złocisty i chrupiący. Zdejmij na papierowy 

ręcznik. Podawaj z sosem tahini.
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W kuchni

Rozpuść masło w rondlu, zdejmij z ognia i dodaj brą-

zowy cukier. Ubij cukier z miąższem wanilii, jajkiem 

i solą, aż powstanie pienista mieszanina. Dodaj do 

płatków owsianych, a następnie wymieszaj wszyst-

ko z masłem. Dodaj proszek do pieczenia i mąkę 

- stopniowo, żeby ciasto nie zrobiło się zbyt suche. 

Być może nie będzie potrzeba tyle mąki, ile podano 

– zależy to od wielkości jajka.

Posiekaj grubo czekoladę i orzechy laskowe i dodaj 

do ciasta. Zawiń ciasto w papier do pieczenia, two-

rząc "rurkę" o średnicy ok. 5 cm. Włóż do lodówki, by 

później łatwiej je było pokroić na plastry. 

Pokrój ciasto na plastry grubości 1½-2 cm i ułóż je 

na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

Przy grillu

Przygotuj grill do pieczenia metodą pośrednią w tem-

peraturze około 180°C. Połóż kamień do pieczenia na 

ruszcie, zamknij pokrywę i rozgrzewaj go 10 minut. 

Postaw blaszkę do pieczenia z ciasteczkami na ka-

mieniu, zamknij pokrywę i grilluj 8-12 minut.

Ciasteczka owsiane
15-20 ciasTEcZEK

75 g masła • 250 ml brązowego cukru • 

25 ml cukru • ½ laski wanilii  • 1 duże 

jajko • szczypta soli • 300 ml płatków 

owsianych • ½ łyżeczki proszku do 

pieczenia • 100-200 ml mąki pszennej • 

100 g gorzkiej czekolady (co najmniej 

60% kakao)  • 50 g orzechów laskowych

SPRZęT   Kamień do pizzy i blaszka 

do pieczenia

10
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p o D r ó ż
cO MAją ZE sOBą WsPóLnEGO sklep w Niemczech, łosoś grillowany pod 
słonecznym szwedzkim niebem i grillowane hiszpańskie tapas? Więcej niż można 
się spodziewać! W centrum Berlina firma Weber otworzyła pierwszy na świecie 
sklep Weber – kuszący smakowitą ucztą dla zmysłów i przybliżający świat 
grillowania. Jednym słowem - sklep stworzony z myślą o pasjonatach grillowania 
na całym świecie. 

T e ksT  s a s C H a  w e i n a n d  i  H a n n e  H e d e To f T  /  z dj Ę c i a  C l au s  P e u C k e r T

Niektóre pomysły same z siebie budzą się do życia. Gdy tylko 

pojawią się w głowie, nie sposób ich się pozbyć. Tak właśnie było 

z pomysłem stworzenia pierwszego na świecie sklepu z produk-

tami Webera. Była to także swego rodzaju podróż w nieznane 

i ekscytujące wyzwanie związane z realizacją ambicji w sercu 

Berlina. Pomysł narodził się i wkrótce bohaterska ekspedycja 

z firmy Weber wyruszyła w podróż, aby go zrealizować – i stwo-

rzyć coś dotąd niespotykanego. 

„Wpadliśmy na pomysł, aby stworzyć miejsce, w którym zachęca się 

ludzi do eksperymentowania podczas grillowania. Miejsce, w któ-

rym można wszystkimi zmysłami doświadczać emocji związanych 

z produktami Webera – kompletny przewodnik po marce Weber. 

Nie miał być to tylko zwykły sklep, ale miejsce, w którym moż-

na porozmawiać z ekspertami i kucharzami, zobaczyć produkty 

w akcji, a nawet wypróbować je i czerpać inspiracje. To tu, poprzez 

kontakt z klientami, chcieliśmy założyć  swego rodzaju laborato-

rium badawcze dla pasjonatów grillowania z całej Europy” – mówi 

Frank Miedaner, wiceprezes Weber Central Europe. 

Co jednak ma na myśli, wspominając o laboratorium badawczym? 

Marka WEBEr W PIGUłCE
Gdy założyciel firmy Weber, George Stephen, wymyślił pierwszy 

na świecie grill kulisty, ludzie żartowali, że wygląda trochę jak UFO. 

Od tego czasu owo UFO wprowadziło nowe standardy we wzor-

nictwie grillów, a teraz zostało dla niego przygotowane specjalne 

lądowisko w sercu niemieckiej metropolii. Uroczyste otwarcie 

miało miejsce w 2013 roku. Od razu zaczęliśmy wymieniać się 

pomysłami i sugestiami, szukając przepisu na placówkę idealną. 

Sklep, w którym pasjonaci grillowania mogą na nowo, w ekscytu-

jący sposób poznawać produkty, zdobywając przy tym prawdziwe, 

praktyczne doświadczenie. Powstało miejsce mieszczące również 

Akademię Grillowania, która pozwoliła nam nawiązać bliskie kon-

takty z cennymi dla nas ludźmi – naszymi klientami.  

„Od początku postawiliśmy sobie za cel stworzenie miejsca, któ-

re nawiązuje do całego świata firmy Weber. Miejsca, w którym 

pasjonaci grillowania mogą dowiedzieć się wszystkiego o firmie 

Weber i czerpać inspirację oraz uzyskiwać porady. Co więcej, 

chcieliśmy zbliżyć się do życzeń i doświadczeń ludzi – chcieliśmy 

usłyszeć, jak odbierają nasze produkty, jak z nich korzystają; 

poznać ich potrzeby oraz wyzwania” – mówi Simone Weber. Wraz 

ze znajomymi Julią Seyffart, Janem Redekerem i Frankiem Mie-

danerem tworzy ona zespół, który otrzymał zadanie wcielenia 

tego pomysłu w życie.

Zabrali się więc do pracy.

„Tak, rozmawiając z fanami grillowania, możemy pomóc ludziom 

w jak najlepszym wykorzystaniu ich grillów. Wielu z nich pyta, 

jak grillować określone potrawy, a także co jest i nie jest moż-

liwe. Jesteśmy tu właśnie po to, aby odpowiadać na te pytania. 

Dodatkowo ta wymiana doświadczeń pozwala zorientować się 

obsłudze oryginalnego sklepu Weber, co jest potrzebne. Możemy 

tu spotkać kucharzy z całej Europy, którzy codziennie mają dla 

nas cenne informacje" – dodaje Julia Seyffart. 

Kulinarna

w nieznane
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WszEChstroNNE dośWIadCzENIE
Jak wiedzą wszyscy entuzjaści grillowania, najważniejsza jest 

temperatura – zarówno mięsa na grillu, jak i magicznych chwil, 

które spędzamy przy nim razem z rodziną i przyjaciółmi. Orygi-

nalny sklep Webera, będący z jednej strony tradycyjnym sklepem, 

a z drugiej mieszczący Akademii Grillowania, oferuje pełny obraz 

firmy: goście mogą się tu dowiedzieć o niej wszystkiego. 

„Z jednej strony odwiedzający mogą obejrzeć produkty i uzyskać 

pomoc oraz porady na temat konserwacji grilla itp. Z drugiej 

ważne jest też dla nas to, że goście sklepu mogą zobaczyć grille 

w akcji – a być może je nawet wypróbować. Dlatego połączenie 

Akademii Grillowania ze sklepem miało sens” – mówi jej mene-

dżer, Jan Redeker, i dodaje: 

„Czy próbowaliście kiedyś pizzy z grilla lub warzyw smażonych 

w woku na grillu? Albo ciepłego ciasta czekoladowego? Właśnie 

takich rzeczy uczymy ludzi na kursach Akademii Grillowania 

prowadzonych w sklepie – podobnie jak w innych Akademiach 

na całym świecie. To również inspiruje ludzi do doskonalenia 

umiejętności kulinarnych i przyrządzania pysznych dań w domu”.

Pomocą służą im w tym mistrzowie grillowania Webera, którzy 

są instruktorami w Akademii. Można zapisać się na kursy po-

święcone wielu różnym tematom. 

„Sklep pozwala nam przyjrzeć się z bliska, w jaki sposób ludzie 

korzystają z produktów Webera. Możemy wysłuchiwać ich ży-

czeń, uwag i komentarzy, które przydają się podczas wymyślania 

nowych produktów, opracowywania książek kucharskich, dzie-

lenia się poradami itp. Dlatego bezustannie wzbogacamy naszą 

wiedzę i reagujemy na to, co mówią klienci – pomagamy im 

jeszcze lepiej korzystać z ich grillów. To właśnie dlatego sklep 

Webera jest dla nas swego rodzaju laboratorium. Krótko mówiąc, 

możemy dowiedzieć się, jakich produktów oczekują od nas klien-

ci, co z kolei pozwala nam wzmocnić sieć naszych tradycyjnych 

sklepów” – wyjaśnia Frank Miedaner. 

dLa każdEGo Coś MIłEGo
Zajmujący ponad 500 metrów kwadratowych powierzchni sklep 

zachęca do pogrążenia się w świecie grillowania. Cała gama pro-

duktów tylko czeka na odkrycie, obok specjalnie opracowanych 

propozycji firmy Weber, takich jak mięsa, przyprawy czy oleje. 

Goście mogą również cofnąć się w czasie do początków firmy, 

zasiadając w wygodnych fotelach w pomieszczeniu będącym 

rodzajem "izby pamięci". Można się tu dowiedzieć, jak dzięki wy-

nalazkowi George'a Stephena narodził się charakterystyczny 

grill kulisty, a także, co ważniejsze, jak powstała cała kultura 

skupiona wokół gotowania na świeżym powietrzu. Dodatkowo 

w punkcie obsługi można uzyskać wszelkie potrzebne porady: 

dowiedzieć się, jak długo smażyć steki, jakie części zapasowe 

są potrzebne, czy który grill jest odpowiedni właśnie dla nas. 

„Grilla nie kupuje się tak samo, jak kostki masła. Trzeba się 

dłużej zastanowić. Czy kupić grill węglowy, gazowy czy 

elektryczny? Jak działa system GBS? Czego tak naprawdę 

potrzebuję? Jakie mam możliwości? Tutaj możemy pomóc – 

można jednak samemu wypróbować wiele z naszych produktów, 

zobaczyć jak działają i jakie to wszystko jest proste” – mówi  

Simone  Weber.

WCIĄż rozWIJaJĄCa sIĘ ofErta
Minął niemal rok, odkąd pierwszy na świecie sklep Webera otwo-

rzył swoje podwoje, a jego zespół pojawił się w sercu Berlina, 

w otoczeniu pasjonatów grillowania, którzy codziennie tu za-

glądają, czerpiąc grillowe inspiracje.

„Otwarcie oryginalnego sklepu Webera wiosną 2013 r. było 

ważnym wydarzeniem w historii firmy Weber, wytyczającym 

zupełnie nowe standardy, jak dzielić się odkryciami i doświad-

czeniami z klientami” – mówi Frank Miedaner.

Jednak chociaż sklep już na dobre zakorzenił się na Litfaß-Platz, 

zespół nie spoczął na laurach. Nowe koncepcje i tendencje nale-

ży zawsze sprawdzać – a klienci zawsze mają ciekawe pomysły 

i propozycje.

„Oryginalny sklep Webera wciąż rozwija swoją ofertę. W dalszym 

ciągu optymalizujemy nasze wystawy i rozkład sklepu, testujemy 

nowe produkty i rozmawiamy z fanami grillowania – same te 

rozmowy prowadzą od razu do czegoś nowego” – mówi Simone 

Weber i dodaje: 

„Ważne, aby dostosować się do nawyków nowego pokolenia. 

Nasza grupa docelowa w nowym tysiącleciu ma całkiem inne 

preferencje, którym musimy się przyjrzeć. A to, że jest to również 

wyjątkowo ekscytujące, czyni naszą pracę jeszcze przyjemniej-

szą!".

Otwarcie oryginalnego sklepu Webera to nowy rozdział w nie-

samowitej historii tej marki.

„Jeszcze pięć lat temu nikomu się nie śniło, że firma Weber otwo-

rzy tego rodzaju sklep, jednak wyczuwaliśmy rosnącą potrzebę 

stworzenia silniejszych więzi z naszymi klientami – naszymi 

bohaterskimi ogrodowymi kucharzami, którzy promują markę 

Weber w całej Europie. Dziś budynek jest już faktem, a ja jestem 

wyjątkowo dumny z tego, że spotkaliśmy się z tak ciepłym przy-

jęciem" – mówi na zakończenie Frank Miedaner. 

moz· na tu spotkać

z caĺej Europy i to daje nam

codziennie niesamowity
Fa N ó W  G r i l l o W a N i a

E N E r G i i

użyj wszysTkich zMysłÓw
Całą markę Weber w pigułce można 

zobaczyć w pierwszym na świecie 

sklepie firmowym Webera, w którym 

mieści się również Akademia Grillowania.

Jesteśtutaj

Grillowa uliczka
Poznaj wszystkie modele 

Webera i zdobądź porady 

od ekspertów pracujących 

w sklepie.

o r yG i N a l N y  s K l E p  W E b E r a
l i T F a s Ș - p l a T Z  2
1 0 1 7 8  b E r l i N
 
G o D Z i N y  o T W a r c i a :  
poniedziałek-sobota  
10:00-19:00
 
T E l E F o N :  
+49 (0) 30 / 33 85 87 70  

Z a s T r Z y K

6362



śWIAT  
gRILLI 

WEBEra

WĘGLOWy, GAZOWy cZy ELEKTRycZny?  

Duży czy mały? Przenośny czy stacjonarny?  
Poznaj świat grilli oraz akcesoriów firmy Weber 

i znajdź coś odpowiedniego dla siebie.

Powrót do 
  podstaw

a kC Es o r I a 
ST R. 8 4

Wszystko  
     pod  
 kontrolą

Na każdą 
okazję

Prostota przede wszystkim

G r i l l e
Ga z o W E 
ST R. 7 0

G r i l l e
W E B E r  Q ® 
ST R. 7 8

G r i l l e
W Ę G L o W E 
ST R. 6 6

6564



Świat grilli węglowych to w zasadzie powrót do korzeni –powrót do 
doświadczania gotowania na otwartym ogniu. Lecz w 2015 roku 
staje przed tobą nowoczesne palenisko. Nie musisz się śpieszyć 
podczas rozpalania go, możesz się skupić na detalach, nabierać 
wprawy w kontrolowaniu temperatury i czerpać radość z 
grillowania. To czysta medytacja po męczącym tygodniu pracy.  
I dokładnie to, daje Ci właśnie grill węglowy. 

JEST TYLKO JEDEN ORYGINAŁ
Założyciel firmy Weber, George Stephen wynalazł pierwszy na 
świecie grill z pokrywą. Nowy kształt i pokrywa, dały możliwość 
grillowania wszystkiego, nie tylko tradycyjnych steków, czy kotletów. 
Jest wiele różnych wersji takich grilli, ale tylko jeden oryginał – grill 
kulisty z pokrywą firmy Weber. Czym jednak charakteryzuje się 
prawdziwy grill Webera?

GRILLE WĘGLOWE
PPRZEDŁUŻ PRZYJEMNE CHWILE  –  Jest weekend, twoi goście są już w drodze i 
menu jest już zaplanowane. Masz czas na dopracowanie szczegółów, rozpalenie 
grilla i delektowanie się zapachem rozpalonego, pękającego brykietu. Możesz dać się 
pochłonąć atmosferze grillowania. To jest właśnie kwintesencja grillowania przy użyciu 
grilla węglowego.

W SKRÓCIE 
1  
Kocioł i pokrywa – wykonane z najwyższej jakości 
amerykańskiej stali pokrytej emalią porcelanową 
na zewnątrz i od wewnątrz. Rozwiązanie to 
zapewnia najlepsze odbicie temeratury  a co za 
tym idzie idealne warunki dla każdej potrawy. 

2  
Aluminiowy wywietrznik – zapewnia dopływ 
powietrza dla utrzymania optymalnego spalania. 
Z założenia górny i dolny wywietrznik powinny 
być całkowicie otwarte, jednak po zakończonym 
grillowaniu, możesz je zamknąć i zdusić płomień, 
finalnie  wygaszając grilla. 

3  
Uchwyt – wykonany z nylonu przetrwa zmienne 
warunki atmosferyczne. W niektórych modelach 
uchwyt dodatkowo posiada haczyki do zawieszenia 
niezbędnych akcesoriów. 

4  
System czyszczenia One-Touch®  – opatentowany 
system usuwania popiołu. Kilka ruchów dźwignią 
pozwolą napełnić popielnik, który z kolei można 
łatwo zdemontować i opróżnić.

 Ruszt i kosze na brykiet Char-Basket™ – utrzymują 
paliwo w porządanym miejscu, zależnym od metody 
grillowania. Z koleii kosze pozwalają na szybką  
i bezproblemową zmianę metdody grillowania np. z 
bezpośredniej na pośrednią. 

Ruszt – wykonany z materiału odpornego na rdzę  
i przepalenia, będzie wam służył przez lata. 

Powierzchnia grillowania  – szeroki wachlarz 
modeli w średnicach 37 cm, 47 cm oraz 57 cm.

P E R F E KC YJ N Y
D O  P O W O L N E G O 
G R I L L O WA N I A  I 

W Ę D Z E N I A

2

4

3

1

W Ę G L O W E

WĘDZARKA SMOKEY MOUNTAIN™
Użyj ulubionych zapachów drewna do wędzenia 

mieś, ryb i drobiu. Smokey MountainTM posiada:

 

•  Uchwyty nylonowe wzmocnione włóknem 

szklanym

•  Duży otwór do dokładania węgla drzewnego  
i drewienek do wędzenia 

• 2 poziomy - do wędzenia i grillowania:  
wszechstronne możliwości
• W cenę wliczony wysokiej jakości pokrowiec

CZARNY, 47 cm Art. Nr 721004 

CZARNY, 57 cm Art. Nr 731004 

WIĘCEJ O 
WĘDZENIU  
na str. 82

10
LAT

GWARANCJI

WĘGLOWE DO

   Wiecej o 
Mastertouch®
 na str. 69

6766



1 COMPACT 
 47 cm | 57 cm

Ten kompaktowy grill posiada min. uchwyt 
pokrywy z osłoną termiczną zapewniającą 
bezpieczną pracę przy grillu, wywietrznik 
powietrza z aluminium: ułatwia regulowanie 
temeratury, oraz: 

• Tackę na popiół, wyciągana, łatwa w 
opróżnaniu
• Kółka trwałe i odporne na warunki 
atmosferyczne
• Pokrywa i kocioł pokryte emalią 
porcelanową: trwałe i łatwe do czyszczenia 
• Dozownik do brykietu: pozwala na 
dokładne odmierzanie ilości 
• 2 stabilne uchwyty z duroplastu: odporne 
na wysoką temperaturę i warunki 
atmosferyczne 
• Chromowany ruszt: trwały i łatwy w 
czyszczeniu

CZARNY, 47 cm  Art. Nr 1221004 

CZARNY, 57 cm  Art. Nr 1321004

W Ę G L O W E

2 ORIGINAL KETTLE™ 
 47 cm | 57 cm

Grill wyposażony jest w System One-Touch® 
ze stali pokrytej warstwą aluminium, 
która pozwala na łatwe usuwanie popiołu i 
regulowanie temperatury bez uciążliwego 
przestawiania rusztu na inną wysokość, 
grill posiada również:

• Termometr wmontowany w pokrywę: 
kontrola temperatury podczas grillowania 
• Przesłony wentylacyjne z aluminium 
• Kocioł i pokrywa pokryte emalią 
porcelanową trwała i łatwa do czyszczenia 
• Uchwyt pokrywy z osłoną termiczną 
zapewnia bezpieczne grillowanie  
• 2 przegrody na węgiel drzewny, 
przydatne do grillowania metodą 
pośrednią

CZARNY, 47 cm  Art. Nr 1341304 

CZARNY, 57 cm  Art. Nr 1341504

SZARY METALICZNY Art. Nr 1246704 

WIOSENNA ZIELEŃ   Art. Nr 1247304 

KREMOWY    Art. Nr 1245304

3  ORIGINAL KETTLE™  
PREMIUM

 47 cm

Ten klasyczny grill posiada  termometr 
wmontowany w pokrywę pozwalający na pełną 
kontrola temperatury podczas grillowania, 

aluminiową przesłonę wentylacyjną z 
izolowanym uchwytem, oraz: 

• 2 uchwyty z duroplastu (nylonu wzmoc-
nionego włóknem szklanym) ze zintegro-
wanymi haczykami do sztućców 
• System One-Touch® ze stali szlachetnej: 
łatwe usuwanie popiołu i sterowanie 
temperaturą bez uciążliwego przestawiania 
rusztu na inną wysokość  
• Pojemny popielnik

CZARNY Art. Nr 1251004

W Ę G L O W E

GRILL PRZENOŚNY

Czy lubisz widok rozżarzonych węgli i tą niesamowitą atmosferę, 

która zawsze towarzyszy Ci podczas rozpalania grilla węglowego? 

Jeśli tak, to klasyczny model węglowego grilla z pokrywą firmy 

Weber to świetnie dopasowany i wierny towarzysz, kiedy nadchodzi 

czas przygotowania posiłku na tarasie lub balkonie. A z Master-

Touch® – GBS otrzymasz najbardziej wszechstronny I ekskluzywny 

grill węglowy firmy Weber, jaki powstał do tej pory. Główny zamysł 

i projekt są niemal całkowicie niezmienione od 1952 roku, kiedy to 

Georg Stehpen wynalazł słynny grill z pokrywą Webera. Model ten był 

jednak ciągle udoskonalany i pewne udogodnienia zostały dodane, jak 

na przykład pojemnik na popiół, która pozwala na pozbycie się popiołu 

bez brudzenia sobie przy tym dłoni. 

EKSKLUZYWNE DETALE: 57cm średnicy z Master Touch® perfekcyjne 

rozwiązanie podczas przygotowania posiłku dla większej liczy osób, 

a jego dodatkowe cechy czynią grillowanie jeszcze większą zabawą. 

Termometr umiejscowiony w pokrywie grilla, pozwala Ci monitorować 

temperaturę wewnątrz grilla, kosze na węgiel dają możliwość użycia 

różnych metod grillowania, dzięki możliwości rozmieszczenia źródeł 

żaru w różnych miejscach, a uchylny ruszt pozwala z łatwością 

uzupełnić węgiel. Wszystko zostało idealnie skrojone, dzięki temu 

stojąc przy grillu masz do dyspozycji mini kuchnię, szczególnie jeśli 

weźmiemy pod uwagę zintegrowany wkład rusztu grillowego Gourmet 

BBQ System. Model ten jest wprost stworzony na wielkie chwile i 

wspaniałe kulinarne doświadczenia, gdzie w cieple rozżarzonych 

węgli powstają aromatyczne: pieczenie, steki, podwędzone ryby, 

zapiekanki i dużo więcej.

• Termometr wmontowany w pokrywę  

• Aluminiowa przesłona wentylacyjna z izolowanym uchwytem 

• Uchwyt z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym ze  

zintegrowanymi haczykami do akcesoriów  

• Kocioł i pokrywa: o dużej pojemności, pokryte emalią  

porcelanową 

• System One-Touch® ze stali szlachetnej:  

• Kółka odporne na uderzenia i warunki atmosferyczne 

• Uchwyt na pokrywę Tuck-Away™  

• Uchylny ruszt do grillowania z wkładem do systemu Gourmet BBQ

CZARNY   Art. Nr 14501004 
KREMOWY   Art. Nr 14505004 
SZARY METALICZNY  Art. Nr 14510004 

PERFORMER ORIGINAL, PREMIUM,  
DELUXE GOURMET WITH GBS® 

 57 cm
 
Seria grilli PERFORMER to idealne rozwiązanie dla dużego ogrodu, posiada 

on termometr wmontowany w pokrywę, wygodny uchwyt na pokrywę 
Tuck-Away™ oraz szereg dodatków w zależności od wersji: 

• Składany blat z powierzchnią pokrytą odporną warstwą ochronną * 

• System One-Touch® ze stali szlachetnej: łatwe usuwanie popiołu i 
regulowanie temperatury bez uciążliwego przestawiania rusztu 
• Stabilny i mobilny wózek, 
• Dwuczęściowy ruszt z wkładem rusztowym do systemu  
Gourmet BBQ
• System zapalania gazowego Touch-N-Go™: zapalenie brykietów lub 
węgla drzewnego przez naciśnięcie przycisku (nabój gazowy nie jest 
zawarty w cenie) **
 
CZARNY, ORIGINAL    Art. Nr 15301004 * 

CZARNY, PREMIUM   Art. Nr 15401004 

CZARNY, DELUXE      Art. Nr 15501004 **

MASTERTOUCH®

TEN JEDYNY
 57 cm

• Stabilny uchwyt z duroplastu z osłoną 
termiczną: odporny na temperaturę  
i promienie UV  
• Pałąk do przenoszenia: zabezpiecza pokrywę 
podczas transportu, a w czasie grillowania 
podtrzymuje ją z boku jako praktyczną osłonę  
od wiatru  
• Pokrywa i kocioł pokryte emalią porcelanową: 
trwałe i łatwe do czyszczenia 

• Chromowany ruszt do grillowania: stabilny  
i łatwy do czyszczenia  
• Boczne doprowadzenie powietrza: zdrowe 
grillowanie dzięki kontrolowanemu dopływowi 
powietrza
• Dozownik brykietu: dokładne odmierzanie 
ilości
• Trójnóg zapewnia stabilną pozycję

CZARNY Art. Nr 1121004

SMOKEY JOE®
 37 cm

10
LAT

GWARANCJI

WĘGLOWE DO
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GRILLE GAZOWE
CODZIENNI BOHATEROWIE – Wracasz w pośpiechu z pracy do domu. Twoja 
rodzina jest głodna, nie masz zbyt wiele czasu, ale nie chcesz karmić ich 
czymkolwiek. Za naciśnięciem  guzika grill gazowy się zapala i pyszny posiłek 
jest wkrótce gotowy – z całą atmosferą i wspaniałym smakiem, jakie wiążą 
się czynnością grillowania. To takie proste z grillami gazowymi firmy Weber.  

W SKRÓCIE 
1  
Termometr – wbudowany w pokrywę, 
dzieki czemu możesz szybko 
sprawdzić tempertaturę grilla.

2  
Uchwyt – trwały i odporny na wysokie 
temparatury, zawsze pozostaje 
chłodny.

3  
Palniki – Serie grilli gazowych Spirit®, 
Genesis® oraz Summit® oferują, 
szeroką gamę modeli w przedziale od 
dwóch aż do szcześciu palników  
- wszystko w zależności od Twoich 
potrzeb.

Flavorizer® Bars – Weber opatentował 
system szyn aromatyzujących, 
zakrywająych palniki. Rozwiązanie to 
zapewnia ochronę przed bezpośrednim 
spalaniem tłusczu i zapewnia uwalnianie 
najlepszych aromatów grillowanych 
potraw. Dzięki temu nie są one 
wysuszone, a mięso jest jeszcze bardziej 
soczyste.

Stylowy design – połączony w harmonii 
z funkconalnością, jest ponadczasowy, 
Sprawiąja, że grill staje się nie tylko 
funkcjonalnym narzędziem, ale 
również ozdobą Twojego tarasu  
lub ogordu.  

 Łatwe czyszczenie – tłuszcze oraz 
marynaty spływają do specjalnie 
zaprojektowanej tacki ociekowej, 
dzięki czemu pozwalają łatwo 
zachowiać czystość i zapobiegają 
paleniu się tłuszczu. 

Optymalna tempertatura – dzięki 
zastosowanym szynom aromatyzującym 
Flavorizer® Bars, temperatu jest 
rozprowadzona równomiernie, w 
zalezności od wybranej metody 
grillowania

Pełna kontrola – elektroniczny system 
zaplania zapewnia szybką gotowość 
do pracy, a bezstopniowo regulowane 
zawory oferują pełną regulację 
płomienia. 

Grille gazowe są obecnie znacznie bardziej popularne, niż 
kiedykolwiek wcześniej. Ich szybkość działania i łatwość użycia, 
dają możliwość grillowania w środku tygodnia pracy, kiedy 
szczególnie zależy nam na czasie. Dzięki grillowi gazowemu, 
który firma Weber odkryła na nowo w latach 80’, nie musisz 
obawiać się buchającego ognia, niestabilnego płomienia, czy 
tego, że jedzenie nie będzie miało charakterystycznego dla 
grillowanych potraw smaku i zapachu.

SZYNY AROMATYZUJĄCE ZAPEWNIĄ WSPANIAŁY AROMAT
Firma Weber rozwinęła oryginalny system Flavorizer Bars, które 
są z powodzeniem stosowane w dużych grillach gazowych. Są 

to ułożone poprzecznie metalowe, trójkątne szyn, które chronią 
palniki przed wypalającym się i kapiącym z mięs tłuszczem, 
co pozwala unikać buchających płomieni. Kiedy zaś soki z 
jedzenia kapią na nie, tworzy się subtelny dym, który nadaje 
potrawom charakterystyczny dla grillowanych potraw smak i 
zapach. Grill gazowy daje Ci tą samą przyjemność z grillowania, 
jak w przypadku grilla węglowego. Jest on jednak idealnym 
rozwiązaniem na pracowite dni, kiedy masz ochotę na grillowane 
potrawy, ale brakuje Ci czasu na czekanie, aż węgle się rozpalą.

GO-ANYWHERE® 
 41 cm x 25 cm

Najmniejszy, kompaktowy grill gazowy, z łatwiością  

zmieści się w bagażniku Twojego samochodu.

 •  Kocioł i pokrywa pokryte są emalią porcelanową, zapew-

niając idealnalne rozprowadzenie tem peratury 

• Ruszt pokryty emalią porcelanową

CZARNY Art. Nr 1141056

2

3

1

GA Z O W E

10
LAT 

GWARANCJI

GAZOWE DO

   Przeczytaj  
wiecej o Genesis® E-330  
   na str. 75

7170



GA Z O W EGA Z O W E

SPIRIT® E-320 PREMIUM 
 60 cm x 44 cm

Stabilne boczne blaty ze stali szlachetnej, 
posiadają  zestaw 3 haczyków na sztućce, w 
jeden z bocznych blatów wbudowany dodatkowy 
palnik do gotowania o mocy znamionowej 3,5 
kW! Grill posiada również:
  
• Emaliowana pokrywa z wbudowanym 
termometrem: duża przestrzeń pod pokrywą  
i optymalna kontrola temperatury  
• Dodatkowy ruszt podtrzymujący 
temperaturę potraw: zwiększa powierzchnię 
użytkową grilla • 3 palniki ze stali szlachetnej  
• Szyny aromatyzujące Flavoriser Bars®  
ze stali szlachetnej chronią palniki przed 
skapującym tłuszczem. 
• Elektryczny zapłon: bezpieczne i komfortowe 
zapalanie  
• 4 kółka samonastawne, w tym 2 z blokadą  
• Komfortowy system zapłonu Crossover®, 
włączanie drugiego palnika bez konieczności 
powtórnego użycia zapłonu  
• Zamknięta tylna ścianka  
• Osłona 11-kilogramowej butli gazowej 

CZARNY Art. Nr 46710333

SPIRIT® E-210 CLASSIC
 52 cm x 44 cm 

Model ten posiada składane blaty boczne, które 
sprawiają, że grill zajmuje mniej miejsca, po-
siada emaliowaną pokrywę z wbudowanym 
termometrem oferującą duża przestrzeń pod 
nią i zapewniająca optymalna kontrola tempe-
ratury. Posiada również:
 
• 2 regulowane bezstopniowo palniki ze stali 
szlachetnej  
• Szyny aromatyzujące Flavoriser Bars®  
z emaliowanej stali, chronią palniki przed 
skapującym tłuszczem, a tym samym 
grillowane produkty przed powstawaniem 
płomieni  
• 2 kółka samonastawne z blokadą i 2 duże, 
pozwalają na łatwe przemieszczanie grilla  
• Komfortowy system zapłonowy Crossover®, 
włączanie drugiego palnika bez konieczności 
ponownego użycia zapłonu

CZARNY Art. Nr 46010033

Marzenie, aby stanąć przy grillu gazowym dużych rozmiarów z 

imponującą strefą gotowania, licznymi palnikami I szerokim wachlarzem 

możliwych do zastosowania akcesoriów, nie jest już nieosiągalne. Wiele 

osób korzystających z grilli węglowych, podchodzi niechętnie do tematu 

przejścia na grille gazowe. Przeskok z grilla węglowego na jeden z 

większych grilli gazowych wydaje się być trudnym, ale wcale nie musi 

takim być. Seria Weber’s Spirit to świetne miejsce do rozpoczęcia twojej 

przygody z grillem gazowym. Zwłaszcza z czołowym modelem tej serii, 

którym jest Spirit® Premium E-320TM.

WYSOCE WSZECHSTRONNY GRILL - Wszystkie wątpliwości znikają 

, dzięki opatentowanym przez firmę Weber Flavorizer® Bars. Grille 

gazowe oferują dużą przestrzeń do grillowania, opcje bezpośredniego 

i pośredniego  grillowania, i ten sam, prawdziwy smak grillowanych 

potraw, jak w przypadku grilla węglowego. Wbudowany ruszt GBS 

pozwala na rozszerzanie jego opcji, poprzez rozbudowywan¬ie swojego 

grilla o dodatkowe funkcje, w zależności od twoich potrzeb. W efekcie 

tego możesz szybko zacząć żonglować swoimi grillowymi przysmakami I 

częstować swoją rodzinę i przyjaciół pysznym jedzeniem.

SATAY Z KURCZAKA W    
      TORTILLI

ZESTAW NA 4 PORCJE:

4 piersi z kurczaka, 300 ml mleka kokosowego, sok z jeden 

limonki, 2 łyżki czerwonego curry, 1 ząbek czosnku, olej do 

smażenia, 4 tortille

SOS ORZECHOWY

150 ml gęstego masła orzechowego, 100ml mleka 

kokosowego, 2 łyżki czerwonego curry, ½ łyżki kuminu, 

½ łyżki cukru, sok z 1 limonki, 1 i ½ łyżki sosu rybnego

DODATKI

Biała rzodkiewka, marchewka, ogórek zielony, świeża 

kolendra, mięta, limonka, zrumienione ziarna sezamu, 

papryka chilli.

SPRZĘT

Szpadki do szaszłyków

W kuchni:

Pokrój każdą z piersi kurczaka na 3 równe porcje. Zmieszaj 

mleko kokosowe, sok z limonki i czerwone curry. Obierz, 

posiekaj czosnek i dodaj go do marynaty. Włóż kawałki kurczaka 

do powstałej marynaty i pozostaw je w niej na pół godziny. W 

międzyczasie zrób sos. Zmieszaj ze sobą jego składniki i dodaj 

sos rybny do smaku. Nabij kawałki kurczaka na szpadki do 

szaszłyków. Przygotuj dodatki, które chcesz podać.

Przy grillu:

Ustaw grill na metodę bezpośrednią i średnią temperaturę.

Nasmaruj olejem ruszt połóż na nim szaszłyki. Grilluj 

kurczaka po 6-8 minut na każdą ze stron. W tym samym 

czasie podgrzej tortille – uważaj, żeby się zbyt mocno nie 

przyrumieniła. Poskładaj placki tortilli tworząc kieszonkę. 

Wypełnij tortille warzywami i innymi dodatkami według 

życzeń, na wierzch dodaj mięso z kurczaka i sos orzechowy. 

Smacznego.

SPIRIT® S-320 PREMIUM 

ROZPOCZNIJ PRZYGODĘ  
Z GAZÓWKAMI

 60 cm x 44 cm

SPIRIT® E-320 CLASSIC 
 60 cm x 44 cm

Grill ten wposażony jest w  stałe blaty boczne, po-
siadajce po 3 haczyki na sztućce, emaliowaną 
pokrywę z wbudowanym termometrem, posia-
da również:
 
• W jeden z bocznych blatów wbudowany 
dodatkowy palnik do gotowania o mocy 
znamionowej 3,5 kW 
• Dodatkowy ruszt do podtrzymywania 
temperatury potraw: zwiększa powierzchnię 
użytkową grilla  
• 3 regulowane bezstopniowo palniki ze stali 
szlachetnej  
• Szyny aromatyzujące Flavoriser Bars®  
z emaliowanej stali, chronią palniki przed 
skapującym tłuszczem, a tym samym 
grillowane produkty przed powstawaniem 
płomieni  
• Elektryczny zapłon z systemem Crossover®, 
bezpieczne i komfortowe zapalanie  
• 4 kółka samonastawne, w tym 2 z blokadą 

CZARNY Art. Nr 46415033

Cechy produktu, sprawdź SPIRIT® E-320 PREMIUM

STAL SZLACHETNA Art. Nr 46700533
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30 LAT UDOSKONALANIA Minęło 30 lat od momentu, kiedy 

Weber zaprezentował serię grilli gazowych Genesis®, która 

zrewolucjonizowała rynek, poprzez wprowadzenie stabilnego grilla 

gazowego, dającego prawdziwy smak grillowanych potraw. Najlepsze 

pomysły zawsze przetrwają, a takim jest właśnie przypadek Genesis®, 

który już dawno temu udowodnił, że jest możliwym łatwe grillowanie i 

jednoczesne tworzenie zachwycających i smacznych potraw. 

DOŚWIADCZENIE CZYSTEJ JAKOŚCI Seria topowych modeli 

Genesis® E-330™ wykonana z pasją, mająca stylowy wygląd i 

bogactwo akcesoriów, daje Ci realne poczucie posiadaniaw swoich 

rękach, sprzętu o wysokiej jakości. Gdy tylko otworzysz pokrywę 

grilla Genesis® E-330™ to zrozumiesz, dlaczego utrzymuje wiodącą 

pozycję wśród dużych grilli gazowych – jakośćjest niezrównana w 

każdym detalu. Obszar roboczy w rozmiarze XL i 3 palniki, pozwolą 

Ci smażyć dla większej grupy osób, wykorzystując wszystkie metody 

grillowania. Funkcje, jak boczny palnik na sosy oraz wydajny Sear 

Station® – idealny do grillowania steków, dają Ci mnogość sposobności 

do rozwijania talentu grillowania. Po 30 latach obecności na rynku 

seria Genesis® jest silniejsza i cieszy się największym uznaniem w 

swojej historii. Zwłaszcza model 330, który pomoże Ci w tworzeniu 

niezapomnianych dań.

STAL SZLACHETNA Art. Nr 6570533

GENESIS® E-330

PRZYJDŹ Z PRZYJACIÓŁMI
 66 cm x 50 cm

GENESIS® S-330 GBS®
 66 cm x 50 cm

GA Z O W EGA Z O W E

Grill Genesis posiada żeliwne ruszty pokryte emalią porcelanową, 

pokrywę pokryta emalią porcelanową, o podwójnych ściankach, 

z wmontowanym termometrem. Grill posiada również:

• 3 oddzielnie i bezstopniowo regulowane zawory palników: 

optymalne ustawienie temperatury podczas grillowania 

metodą bezpośrednią i pośrednią 

• Gładka powierzchnia robocza ze stali szlachetnej: elegancka 

i łatwa do czyszczenia 

• Szyny aromatyzujące Flavoriser Bars®: chronią palniki przed 

skapującym tłuszczem, a tym samym grillowane potrawy 

przez powstawaniem płomieni 

• Komfortowy elektryczny system zapłonowy: bezpieczne 

zapalanie 

• Sear Station: dzięki dodatkowemu palnikowi uzyskuje się 

bardzo wysoką temperaturę, idealny do pieczenia soczystych 

steków ze wzorkiem rusztu

• Dodatkowy ruszt do podtrzymywania temperatury potraw: 

ze stali szlachetnej 

• W jeden z bocznych blatów wbudowany dodatkowy palnik o 

mocy znamionowej 3,5 kW: jednoczesne przyrządzanie sosów 

i dodatków, po zamknięciu do wykorzystania również jako 

powierzchnia robocza

CZARNY Art. Nr 6531077
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Grill jest wyposażony w  szyny aromatyzujące Flavoriser Bars® ze 
stali szlachetnej, chronią one palniki przed skapującym tłuszczem, 
zapobiegają powstawaniu płomieni  i zapewniają doskonały grillowy 
aromat. Grill posiada 4 oddzielnie i bezstopniowo regulowane 
palniki ze stali szlachetnej z systemem zapłonowym Snap-Jet™, 
które zapewniają optymalne ustawienie temperatury podczas 
jednoczesnego grillowania metodą bezpośrednią i pośrednią. 
Posiada również:

• Wbudowany w boczny blat palnik do gotowania o mocy 
znamionowej 3,5 kW: jednoczesne przyrządzanie sosów i 
dodatków, po zamknięciu do wykorzystania również jako blat 
roboczy
• Blaty robocze i panel sterowania ze stali szlachetnej z 
aluminiowymi wykończeniami 
• Lampka Grill Out™ w uchwycie: zapala się automatycznie podczas 
otwierania pokrywy 
• Pokrętła Soft Touch: z podświetlanymi oprawkami  
• Rożen z wydajnym elektrycznym silnikiem jest idealny do 
obracania drobiu w całości
• Palnik na podczerwień do rożna: równomierne grillowanie 
produktów z każdej strony 
• Duża strefa Searing Zone o dodatkowej mocy znamionowej 3 kW 
• Regulowany bezstopniowo palnik do wędzenia o mocy 
znamionowej 2 kW: dla smakoszy, którzy lubią smak wędzonych 
potraw

STAL SZLACHETNA  Art. Nr 7170077

SUMMIT® S-470 GBS®
 69 cm x 49 cm

Grill Summit® S-670 posiada te same cechy co  

model Summit® S-470 oraz dodatkowo posiada:

• Ekstra duży ruszt do wkładów GBS® 

• 6 Oddzielnych palników ze stali szlachetnej

• 2 automatyczne lampki Grill Out™

STAL SZLACHETNA         Art. Nr 7370033

SUMMIT® S-670 GBS®
 80 cm x 49 cm

GA Z O W E GA Z O W E
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GOTOWY NA WSZYSTKO  – Słońce praży i plaża wzywa. Zapakuj do bagażnika 
Weber® Q® i odjedź w stronę błękitu. Popularna Weberowska sportowa seria Q® 
oferuje innowacyjne grille gazowe i   elektryczne, które zapalasz jednym, prostym 
kliknięciem. Seria ta posiada całą gamę produktów, począwszy od przenośnych 
modeli i takich, które będą się idealnie nadawać na patio. 

 

We wcześniejszym okresie, do 2004 roku, dostępny był tylko 
jeden rodzaj grilla gazowego, w amerykańskich rozmiarach, 
pozwalających na wykarmienie całego sąsiedztwa. I wtedy 
zaprezentowano serię Weber Q®.

Jej sportowy i kompaktowy design oraz wyjątkowa łatwość 
korzystania z nich, czynią ją jedyną w swoim rodzaju. Ta 
najbardziej popularna seria grilli gazowych Webera jest 
idealną dla mieszkańców miast posiadających balkony, dla 
osób spragnionych przygód na łonie natury lub właścicieli 
domów, ceniących proste rozwiązania. 

COŚ ZNA KAŻDĄ PRZYGODĘ
Życie z Weber® Q® otwiera wachlarz możliwości na stylowe 
grillowanie – w prosty sposób, bez niepotrzebnych manier. 
Zakres serii od małego i wysoce mobilnego Q®1000 do 
większego ®3200, który jest bardziej stacjonarny, np. na 
taras. Istnieje osiem grilli o różnych rozmiarach, w tym dwa 
elektryczne. Każdy z nich odpala się błyskawicznie, jest 
poręczny i wyposażony w innowacyjną, solidną konstrukcję z 
wysokiej jakości, żeliwnym rusztem.

4

1

2
3

GA Z O W E

To najmiejszy grill gazowy z serii Q®, posiada na wyposażeniu 
zapłon piezo-elektryczny, żeliwny ruszt ze zintegrowanymi 
szynami aromatyzującymi chroniącymi palnik przed 
spadającym tłuszczem, wyjmowaną tackę na tłuszcz  
ułatwiającą czyszczenie. Posiada również:

• Mozliwość zasilania nabojem gazowym (nabój gazowy 
dostępny oddzielnie) 
• Koszyk podtrzymujący nabój gazowy w standardzie
• Możliwość podłączenia butli gazowej: zestaw przezbrojeni 
owy pozwala zasilić grill butlą gazową (zestaw przezbrojeniowy 
dostępny oddzielnie) 

TYTANOWY            Art. Nr 386033

WEBER® Q®100
 43 cm x 32 cm

WEBER® Q®120
 43 cm x 32 cm

MAŁY  
ROZMIAR

pe łny  
smak !

GRILLE SERII Q® 

W SKRÓCIE 
1  
Termometr – wbudowany w pokrywę wszystkich grilli  
z serii premium

2  
Kocioł i pokrywa – wykonane z lekkiego odelwu 
aluminiowego.

3  
Powierzchnia robocza – niektóre modele występują  
z praktycznymi składanymi stolikami bocznymi
4  
Rama i wózek – zapewniają idealną wsykość roboczą. 
Duże modele są na stałe przymocowane do wóżka, 
natomiast mniejsze, mogą być odczepiane  
i z powodzeniem towarzyszyć nam w plenerze

Ruszt żeliwny – jest dzielony i pokryty emalią 
porcelanową dla zapewnienia lepszej ochrony przez 
przywieraniem potraw 

Nagradzany design – jest lekki, sportowy i innowacyjny 
pozwala być elastycznym nie tylko podczas grillowania 
ulubionych potraf ale rónież, przy dekoracji tarasu lub 
ogrodu. 

Burners – W zależności od model grille Weber® Q® 
wyposażone są w jeden lub dwa palnik, dając możliwość 
grillowania metodą bezpośrednia i pośrednia.

W porównaniu do modelu Q®100, grill jest już modelem 
premium, wyposażonym w zapłon elektroniczny oraz składane 
stoliki boczne, dodatkowo posiada:
• Termometr w budowany w pokrywę

TYTANOWY            Art. Nr 516033
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Popularny grill elektryczny Q®1400 Webera jest kompaktowyi szybki, to 

doskonały wybór wszędzie tam, gdzie korzystanie z węgla drzewnego lub 

gazu jest niepożądane, albo gdy po prostu wolisz korzystać z energii 

elektrycznej. Żeliwny ruszt może osiągać bardzo wysoka temperaturę  

i zapewnia równomierną dystrybucję ciepła w całym grillu. Weber Q®1400 

jest grillem jedyny w swoim rodzaju. Jego rozmiarczyni go przenośnym,  

a także doskonałym grillem do codziennego gotowania na balkonie lub 

podczas wakacji w domku letniskowym, czy na łodzi. Jest lekki, a jego 

sylwetka sprawia, że łatwo go przewozić. Także w bagażniku samochodu, 

gdzie prawie nie zajmuje miejsca. WeberQ®1400 włącza się natychmiast, 

jest łatwy w obsłudze i otwiera drzwi do świata grillowania, nawet w 

miejscach, gdzie rozpalanie ognia jest niedozwolone.

•  Kocioł i pokrywa wykonane z odelewu aluminiowego

• Elektryczny element grzejny

• 1.8 m przewodu zasilającego

•  Rama nylonowa wzmacniana włóknem szklanym

• Wysoki stojak  Weber® Stand

• Wersja Q 2400 o wiekszej powierzchni  

rusztu 55cm x 39cm

 

Q®1400 SZARY  Art. Nr 52020079  

Q®1400 STAND SZARY Art. Nr 52020879 

Q®2400 STAND SZARY Art. Nr 55020879

Q®2400 STATION CZARNY Art. Nr 310179

WEBER® Q®1400 

WYDAJNY KOMPAKT
 43 cm x 32 cm

WEBER® Q®220
 54 cm x 39 cm

Nowoczesny desing, kocioł i pokrywa z trwałego odlewu aluminum 
oraz dwa oddzielnie, bezstopniowo regulowane zawory palników to 
najistotnijesze cechy modelu 3000, ponadto grill wyposażony jest  w:  
 
• Termometr wmontowany w pokrywę  
• Stoliki boczne: składane, zajmujące mało miejsca 
• Dwuczęściowy żeliwny ruszt pokryty emalią porcelanową
• Zapłon piezoelektryczny: bezpieczne zapalanie palników również w 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych  
• Rama z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym 
• Haczyki na sztućce
• Duży i tabilny wózke o dwóch dużych kołach, na dnie wózka można 
umieścić 5-kilogramową butlę z gazem

SZARY   Art. Nr 56120033

Ponad 10lat temu, Weber postawił sobie za cel rozwój nowej generacji grilla 

gazowego– takiego, któryzmieni wizerunek i postrzeganie grilla gazowego. 

Efekt tych prac został ochrzczony jako WeberQ® - seria gazowych grilli 

ciesząca się rosnącą popularnością od samego początku. Niekwestionowanym 

królem serii jest największy model -WeberQ®3200. Innowacyjna konstrukcja,  

elastyczność i szybkość działania tego grilla zdobyła serca użytkowników na 

całym świecie.

TWÓJ NAJLEPSZY PARTNER Weber®Q®3200 jest jedyny w swoim rodzaju, 

jego sportowa  i organiczna wręcz sylwetka, stworzyła nową generację grillów 

gazowych. Fakt, że jest wygodny i łatwy w użyciu sprawia, że jest jeszcze 

lepszy. Chociaż nie wygląda jak tradycyjny grill gazowy i ma minimum 

pokręteł to jest wyposażony w dwa palniki i pozwala na eksperymentowanie 

z różnymi metodami grillowania. Jest to najbardziej przyjazny dla użytkownika 

design. Ma bardziej zwartą budowę oferującą wiele opcji, w zależności od 

sposobu grillowania, od metody bezpośredniej lub pośredniej, poprzez 

wędzenie, aż do grillowania pizzy. Luksusowe funkcje takie jak zintegrowane 

automatyczna lampka Grill OutTM, elektroniczny zapłon, dwuczęściowy ruszt 

żeliwny, sprawiają że grillowanie staje się dziecinnie proste, nawet po ciężkim 

dniu pracy.

W porównaniu z WEBER® Q™ 3000, grill ten posiada:
• Dodatkowy ruszt do podtrzymywania temperatury potraw: zwiększa 
powierzchnię użytkową grilla 

• Lampkę Grill Out™, która zapala się podczas otwierania pokrywy 

• Elektroniczny zapłon

CZARNY, BLACK LINE  Art. Nr 57010033

WEBER® Q®3000 
 63 cm x 45 cm

WEBER® Q®3200 

KLASYCZNA CZERŃ
 63 cm x 45 cm

GA Z O W E

INTENSYWNE CIEPŁO
Elektryczne grille są częściąpopularnej seriiQ® Webera, słynącej złatwości 

obsługi i wytrzymałych rusztów żeliwnych. Elektryczne modele Weber®Q®1400 

i Weber®Q®2400, posiadają te same cechy i są dokładniew tym samym designie 

jak pozostała części serii. Jedyną różnicą jest to, że grille elektryczne nie mają 

otwartego ognia.  Intensywne gorąco, oznaczat o, że możnaz nich korzystać 

w dowolnym miejscu, gdzie używanie otwartego ognia jest niepożądane, na 

przykład na balkonach, tarasach dachowych lub na obszarach o podwyższonym 

zagrożeniu pożarowym.

ŁATWE GRILOWANIE
Na elektrycznym grillu możesz robić wszystko to, co możesz zrobić na innych 

grillach Webera, a jedzenie będzie smakowało tak samo pysznie. Grill jest 

gotowy do użycia zaraz po podłączeniu go do napięcia 230 V, oszczędzając Ci 

zajmowania się rozżarzonymi węglami, czy martwieniu się o wystarczający 

zapas gazu. Po zakończonym grillowaniu czyszczenie jest bardzo proste. Po 

prostu wyłączasz go z sieci, opróżniasz z tłuszczu i soków aluminiową tacę, 

a jeśli jest taka potrzeba szczotkujesz ruszt. Jest to bardzo proste, przyjemne 

i dające satysfakcjęna najwyższym poziomie.

GRILL ELEKTRYCZNY

Są miejsca gdzie nie możesz używać 
węgla drzewnego, czy gazu, a jednak masz 
ochotę na grillowanie. Nie ma powodu do 
rozpaczy. Dwa modele grilli elektrycznych 
Weber’a o wysokiej wydajności pozwalają 
grillować gdziekolwiek jesteś!

NAJWYŻSZEJ 
MOCY

W porównaniu do modelu Q® 120, grill ten posiada 
znacznie większa powierzchnia grillowania, ruszt żeliwny 
pokryty emalią porcelanową o wymiarach: 54 x 39cm,  
a dodatkowo:

• Większe stoliki boczne
• Termometr w budowany w pokrywę

TYTANOWY            Art. Nr 566833
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DYM Z  GRILLA
WYJĄTKOWA PRZYPRAWA

KRÓL WĘDZENIA

Weber Smokey Mountain Cooker™
Jeśli już przygotowałeś wędzone danie, to 
następnym krokiem będzie wybór odpowiedniej 
wędzarki. Weber Smokey Mountain Cooker™ 
został opracowany specjalnie dowędzenia
i grillowania w niskich temperaturach, przez długi 
okres czasu, czyli metodą, która stała się znana z 
takiej klasyki jak pulled pork. Podczas powolnego 
grillowania potraw, zwanego "low and slow", 
magiczna temperatura to 110° C – w niej mięso 
zachowuje swoje soki i smak, podczas gdy włókna 
ulegają powolnemu podziałowi. 

Efektem końcowym jest niezwykły kawałek mięsa. 
Smak wędzenia może być również absorbowany 
przez mięso w inny sposób. Gdy odbywa się w 
dłuższym okresie czasu,  wymaga on wtedy 
niższej temperatury. Utrzymywanie temperatury 
110° C może być pewnym wyzwaniem w 
tradycyjnym grillu, a wędzarka  jest do tego celu 
właśnie przeznaczona.  Wszystko co musisz 
zrobić, to pamiętać, aby okresowo uzupełniać 
wodę. Weber Smokey Mountain Cooker™ jest 
dostępny rozmiarach: 57cm i 47cm.

Poręcznepudełko, które pozwala na usunięcie drewienka, gdy nie 
chcesz dodawać aromatu wędzenia. Wypełnij je drewienkami do 
wędzenia i umieść na ruszcie z węglem lub w przypadku grilli 
gazowych naszynach Flavorizer™ Bars. Poczekaj aż dym zacznie 
powstawać, a następnie umieść potrawę.

ORYGINALNY POJEMNIK  
NA DREWIENKA 

1
2
3

TRZY KROKI 
WĘDZENIA

Rozgrzej grilla do 
pożądanej temperatury 
i metody grillowania.  

Umieść potrawę na ruszcie i zamknij pokrywę. Potrawa 
będzie wędzona w tym samy mczasie, w którym się 
będzie grillowała. Dodaj dodatkowe kawałki drewienka 
jeśli zajdzie taka potrzeba.

Umieść zalecaną ilość drewienek na 
ruszcie, bezpośrednio nad węglem 
drzewnym lub zapalonym palnikiem. 
Zamknij szybko pokrywę na grillu  
i poczekaj na pojawienie się białego 
dymu. Ilość drewienek jest kwestią 
pożądanego smaku. Z reguły jednak, 
lepiej jest dodać ich mniej niż zbyt 
wiele, ponieważ smak może okazać 
się za gorzki.

Wędzony łosoś, żeberka, pulled pork -istnieje bogactwo smakowitych 
potraw przygotowanych przy użyciu dymu z grilla. Praktycznie można 
wykorzystać dym do każdej potrawy, naprawdę nie jest to fizyka 
jądrowa!

PROSTY PROCES
Wędzenie na grillu jest bardzo proste. Aby je rozpocząć potrzebny jest 
tylko którykolwiek grill  Weber’a i  trochę drewienek do wędzenia. W 
zasadzie wszystko co musisz zrobić, to namoczyć kilka  drewienek do  
wędzenia, umieścić je na ruszcie, w pojemniku na drewienka do 
grillowania lub wśród węgla drzewnego, poczekać aż dym zaczynie się 
rozprzestrzeniać. Następnie umieść potrawę na grillu. Zamknij pokrywę, 
dym niczym kucharz zacznie wirować dookoła potrawy nadając jej pyszny, 
wędzony smak. Wędzić można praktycznie wszystkie produkty - wołowinę, 
wieprzowinę, drób, ryby i skorupiaki - nawet sery, owoce i warzywa. 
Wszystko kręci się wokół smaku.

NIEZASTĄPIONE DREWIENKA
Drewienka do wędzenia są kluczem do sukcesu. Możesz używać różnych 
drewienek, ale nigdy nie używaj drewna impregnowanego i drewna 
zawierającego żywicę. Weber oferuje szeroką gamę odmian drewienek 
o różnej intensywności smaku i aromatów, niektóre są idealne dla ryb, 
inne dla drobiu a jeszcze inne do różnego rodzaju mięs. Tak więc istnieje 
mnóstwo możliwości do eksperymentowania oraz do odkrycia swojego 
ulubionego smaku!  

Dym jest naturalną częścią grillowania, jest to jeden 
z trendów, który poważnie zaczął rozprzestrzeniać 
się wśród miłośników grillowania. Dym dodaje 
smaku i sprawia że mięso może nam zaoferować 
jeszcze więcej, a jest to bardzo proste do zrobienia.

SMOKE CHIPS
Mocno posiekane drewienka. Idealne do krótszych 
czasów wędzenia. Umieścić bezpośredniona ruszcie, 
międzywęglem drzewnym lub w pojemniku na nie.
Nie muszą być namaczane w wodzie przedużyciem.

SMOKE CHUNKS
Większekawałki drewna, które 
umieścić należy w węglu 
drzewnym. Idealne do długiego  
wędzenia.

DWA RODZ A JE DREWNA

JABŁOŃ
Intensywność i smak: 
Delikatny, owocowy aromat
Używaj do: Łososia, miecznika, jesiotra i innych 
ryb, kurczaka i wieprzowiny

WIŚNIA
Intensywność i smak: 
  Łagodny, słodko-kwaskowy, owocowy aromat
Używaj do: Wołowiny, drobiu, dzikiego ptactwa  
i wieprzowiny (zwłaszcza szynki)

WHISKY
Intensywność i smak: 
Średni, niemal słodki aroma
Używaj do: Ryb i delikatneg białego mięsa

PEKAN
Intensywność i smak: 
Intensywny aromat, subtelniejszy niż hikora, lecz 
podobny w smaku
Używaj do: Ryb, jagnięciny i wieprzowiny

MESQUITE – JADŁOSZYN 
Intensywność i smak: 
Łagodny dym i smak
Używaj do: Warzyw oraz mięs, szczególnie 
wołowiny

HIKORA 
Intensywność i smak: 
Ostry, dymny aromat, kojarzący się z zapachem 
szynki
Używaj do: Wieprzowiny, kurczaka, wołowiny, 
dzikiego ptactwa i serów
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AKCESORIA
GRILLOWA PALETA MOŻLIWOŚCI  – Grilowanie to o wiele więcej, niż tylko 
smażenie steków i kiełbasek. Możesz przygotować wszystko na grillach Webera, 
zależy to tylko od posiadanego sprzętu i fantazji. Czy chcesz przygotować 
żeberka, zaserwować soczystą niedzielną pieczeń lub uraczyć swoją rodzinę 
domową pizzą - nie ma tu ograniczeń, a sam grill jest doskonałym punktem 
wyjścia. Z odpowiednimi  akcesoriami możesz rozwinąć możliwości swojego 
grilla i naprawdę zacząć eksplorować wszechświat grillowania. 

OD PODSTAW DO PRZYGODY
Nie ważne jakie masz doświadczenie w grillowaniu, nie ma 
znaczenia jakiego grilla posiadasz – oferujemy inspirację 
i pomoc. Weber proponuje szeroką gamę akcesoriów do 
grillowania stworzonych  z dbałością o funkcjonalność, 
uniwersalność i z pragnieniem, aby uczynić z ciebie 
bohatera w Twoim ogrodzie. Są tam więc wszelkiego 
rodzaju akcesoria - od niezbędnego sprzętu do rozpalenia 
grilla w najprostszy sposób, do przyborów które umożliwią 
w sposób szybki i łatwy utrzymać w czystości twojego 
grilla. Od szczypcy, łopatki i koszyków na pieczeń, po 
uchwyty na drób i rożen elektryczny. Od kamieni do pizzy  
i płyt, po woki czy na przykład drewienka do wędzenia. Nie 
wolno zapomnieć o stylowych akcesoriach na stół, które 
pomogą stworzyć odpowiednią i niezapomnianą atmosferę 
podczas grilowania.

termometr cyfrowy – 
strona 90

zapalniczka – 
   strona 85

szypce i łopatki – 
 strona 91

szpadki –  
strona 89

KOSZE DO WĘGLA 
WEBER® CHAR-BASKET™
Sprawiają, że grillowanie metodą pośrednią i bezpo-

średnią nigdy nie było łatwiejsze. Wystarczy napełnić 

Weber® Char-Basket™ brykietem i ustawić zgodnie z 

pożądaną metodą. 

Art. Nr 7403 

MAŁY KOMIN  
DO ROZPALANIA WEBER®
Mały komin do rozpalania Weber® idealny do ma-

łych, przenośnych grilli. Napełnij komin brykietem, 

ustaw pod nim kilka szt. rozpałki parafinowej i od-

pal. 

Art. Nr 7447

ROZPAŁKA PARAFINOWA WEBER® 
Ekologiczna rozpałka parafinowa, idealna do roz-

palania brykietów Long Lasting premium oraz wę-

gla drzewnego. 

 

Art. Nr 17519

KOMIN DO ROZPALANIA WEBER®
Rozpalanie grilla węglowego, nigdy nie było tak proste. 

Komin mieści wystarczającą liczbę brykietów do roz-

palenia grilla o średnicy 57cm

Art. Nr 7416 

BRYKIET LONG LASTING WEBER®
Brykiet Weber® do grilli węglowych oferuje stałą i 

pewną temperaturę przez około 240min, co pozwoli 

przygotować przepyszną pieczeń, metodą pośrednią. 

Brykiet rozpala się ok 30 minut w kominie do 

rozpalania. Brykiet można wygasić i użyć ponownie, 

3 KG Art. Nr 17519 

7 KG Art. Nr 16013

Odpalamy

pedzelek silikonowy  – 
 strona 91

FIREPLACE
Weber® Fireplace jest idalnym wsparcien na chłodne i 
krótkie zimowe wieczory. Pokrywa i kocioł pokryte są 
emalią porcelanową. Grill posiada również:
• Praktyczny uchwyt do pokrywy, umożliwiający jej wyko-
rzystanie jako osłony od wiatru
• Osłonę termiczną, zmniejszącą promieniowanie ciepła 
w dół.

Art. Nr 2750

ZAPALNICZKA WEBER® 
Zapalnicza Weber® to proste i bezpieczne narzędzie do 

odpalania twojego grilla. Zapalnicza dodatkowo posiada 

zabezpieczenie przed przypadkowym odpaleniem. 

Art. Nr 17214

ZESTAW DO ROZPALANIA WEBER®
Zestaw do rozpalania to idelany dodatek do każdego grilla 

węglowego, zawiera małe opakowanie brykietów Long La-

sting Premium oraz rozpałkę parafinową. 

Art. Nr 1013
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WEBER ORIGINAL™ 
GOURME T BBQ SYSTEM 

WKŁAD GBS® SEAR GRATE
Wkład Sear Grete, dedykowany do pieczeni oraz 

steków z charakterystycznym wzorkiem kratki.

Art. Nr 8834 

WKŁAD GBS® PATELNIA 
Żeliwna patelnia Idealna do grillowania naleśni-

ków i warzyw. Niezbędna część zestawu Gour-

met BBQ System.

Art. Nr 7421

WKŁAD GBS® STOJAK NA DRÓB
Wkład do opiekania drobiu, ze stali szlachetne.   

Dzięki dużej podstawie umożliwia grillowanie 

warżyw razem z kurczakiem, nadając mu 

bogatszy smak i aromat. 

Art. Nr 8838 

WKŁAD GBS®  KAMIEŃ DO PIZZY 
Prawdziwa włoska pizza z twojego grilla, a 

może domowy chleb lub inne wypieki?  

Z tym wkładem to będzie naprawdę proste.  

Art. Nr 8836 

WKŁAD GBS® WOK
Dedykowany do pysznej i zdrowej kuchni 

azjatyckiej. Żeliwny odlew doskonale 

rozprowadza ciepło i sprawia, że grilowane 

potrawy nie przywierają do jej powierzchni.  

Art. Nr 7422

WEBER® GBS®
NIESKOŃCZONE

MOŻLIWOŚCI

RUSZTY DO WKŁADÓW GBS®
System Weber® Gourmet BBQ System jest dostępny dla grilli węglowych 

od średnicy 57 cm, jak równiez dla  3 palnikowych grilli gazowych serii 

Spirit® oraz Genesis® i Summit®. Każdy ruszt zawiera 30 cm wyciąganą 

sekcję środkową, któą można wypełni dowolnym wkładem GBS®, jak 

kamień do pizzy, patelnia, wok, ruszt żeliwny itp. 

1   RUSZT UCHYLNY SYSTEMU GBS DO GRILLI WĘGLOWYCH 57 CM 
Art. Nr 8835

2   RUSZT SYSTEMU GBS DO GRILLI GAZOWYCH SERII SPIRIT® 

Art. Nr 7586

3   RUSZT SYSTEMU GBS DO GRILLI GAZOWYCH SERII GENESIS®  
Art. Nr 7587

Umieszczenie rusztu Gourmet BBQ System na grillu to trochę, jak 
otwarcie szafki z książkami kucharskimi. To bycie kuszonym przez naj 
smaczniejsze steki, to mieć pragnienie zjadania talerza za talerzem 
potraw z makaronu, to wzdychać nad kolorową kuchnią azjatycką. 
To cieknąca ślinka nad niekończącymi się ciastami, to przechodzenie 
przez niezliczone przepisy wolnego grillowania. Wszechstronny zestaw 
z odlewanego żeliwa otwiera wielki świat możliwości, to zestaw, który 
będzie definiował przebieg twoich przyszłych dni przy grillu.

NAJLEPSZY MATERIAŁ
Najlepsze rozwiązania są często naj prostsze, i dokładnie tak właśnie 
jest w przypadku Gourmet BBQ System. Podstawę zestawu stanowi 
specjalny ruszt do grillowania, który posiada otwór wewnątrz którego, 
można umieścić aktualnie potrzebny wkład np: wok, patelnię, kratkę do 
steaków lub z upełnie nową wkładkę dutch oven. Wszystkie elementy 
wykonane są w sysokiej jakości materiałów, głównie żeliwa i stali 
szlachetnej.

ZARÓWNO DLA WĘGLA JAK I  GAZU
Zestaw zadebiutował w ogrodach w 2010 roku, w miarę poszerzania 
asortymentu akcesoriów GBS, udowdodniliśmy, że praktycznie  każdy 
produkt  spożywczy może być przygotowanyna grillu. Gourmet BBQ 
System pasuje zarówno do grilli węglowego 57cm jak i do dużych grilli 
gazowych serii Spirit, Genesis i Summit i można ich używać wymiennie.  

Grill jest wielozadaniowym narzędziem, które 
może służyć do serwowania różnego rodzaju 
smakołyków. Solidny zintegrowany system rusztu 
Gourmet BBQ System daje Ci wszystko, czego 
potrzebujesz, aby zaimponować codziennym 
grillowaniem, bez względu na to, czy używasz 
gazu, czy węgla drzewnego.

  ŚWIAT 
MOŻLIWOŚCI

ZAWSZE JAK NOWE

1  Przed użyciem wkładu żeliwnego po raz 

pierwszy, należy go dokładnie umyć w gorącej 

wodzie z mydłem. Następnie umieść wkład 

na rozgrzanym grillu i pozostawić go na 10-15 

minut. Zapewni to, dokładne wysuszenie wkładu. 

Następnie posmaruj go naturalnym olejem 

roślinnym i umieść go znów na gorącym ruszcie, 

na kolejne 10-15 minut. Ten zabieg wypełni pory 

żeliwa  i zapewni jednolitą powłokę, a to z kolei 

sprawi, że potrawy nie będą się przypalały. 

2  Zawsze używaj TYLKO miękkiej szczotki lub gąbki 

do czyszczenia żeliwa. Nigdy nie należy używać 

twardej szczotki stalowej.

3  Aby zatrzymać rdzewienie żeliwa, ZAWSZE po 

użyciu, nasmaruj go dobrze olejem. Używaj 

tylko naturalnego oleju roślinnego. Jeśli 

wkład nie będzie używany przez dłuższy czas, 

to dobrym pomysłem będzie spryskanie go 

płynem do czyszczenia rusztu Weber.

4  Żeliwo musi być dokładnie czyszczone od czasu 

do czasu. Należy to zrobić, powtarzając krok 1.

WKŁAD GBS® DUTCH OVEN
Żeliwne naczynie idealne do przygotowania, bi-

gosu, gulaszy, czy też zup. 

Art. Nr 8842
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KOSZ DO WARZYW WEBER ORIGINAL™ 
Mały i duży kosz do grillowania warzyw oraz małych elemetów. Dzięki 

pewnym uchywtom, kosze można bezpiecznie odłożyć na bok. 

WEBER ORIGINAL™ MAŁY KOSZ DO WARZYW  

Art. Nr 6677

WEBER ORIGINAL™ DUŻY KOSZ DO WARZYW

Art. Nr 6678

KOSZ DO RYB WEBER ORIGINAL™
Do małych i dużych ryb oraz filetów, umożliwia bezpieczne odwórcenie 

grillowanej ryby, bez ryzyka uszkodzenia grillowanej potrawy.

WEBER ORIGINAL™ KOSZ DO RYB MAŁY 

Art. Nr 6470 

WEBER ORIGINAL™ KOSZ DO RYB DUŻY 

Art. Nr 6471

PATELNIA DO GRILLOWANIA 
WEBER STYLE™
Idealna do grillowania ryb, warzyw i owoców.  

Wykonana jest ze stali szlachetnej. Nadaje się do 

mycia w zmywarkach. 

Art. Nr 6435

WEBER STYLE™ DUŻY KOSZ DO WARZYW
Najłatwiejsza droga do grillowania warzyw i dodatków. Duży kosz do 

warzyw Weber® Style™, wykonany ze stali szlachetnej, nadaje się do 

mycia w zmywarkach.

Art. Nr 6434

WEBER STYLE™ MAŁY KOSZ DO WARZYW
Najłatwiejsza droga do grillowania warzyw i dodatków. Mały kosz do 

warzyw Weber® Style™  perfekcjnie nadaje się do przygotowania 

przystawek. Wykonany ze stali szlachetnej, nadaje się do mycia  

w zmywarkach.

Art. Nr 6481

WEBER ORIGINAL™ STOJAK  
DO ŻEBEREK I KOSZ NA PIECZEŃ
2 w 1, idealny stojak do grillowania żeberek, a 

po odwróceniu to bardzo pojemny kosz na  

pieczeń.  

Art. Nr 6469

WEBER ORIGINAL™
ZESTAW DO SZASZŁYKÓW
Zestaw do szazsłyków serii Original, 

wykonany ze stali szlachetnej. Zestaw 

zawiera elegancką podstawę oraz 5 szpadek. 

Art. Nr 6606

WEBER STYLE™  
STOJAK DO KURCZAKA
Aluminiowy stojak do drobiu Weber StyleTM, pokryty 
nieprzywierającą powłoką ceramiczną. Idealny 
do grilli węglowych od 57cm i serii Weber® Q™ 
300/3000 i większych.

Art. Nr 6731

WEBER ORIGINAL™  
STOJAK DO DROBIU
Perfekcyjny do przygotowania kurczaka na 

puszce z piwem. Pasujcy do grilli węglowych  

57cm oraz gazowych np. Q®3200 i większych. 

Art. Nr 6482

 WEBER STYLE™ ZESTAW  
DO SZASZŁYKÓW
Produkty serii Weber Style™, są wykonane z 

najlepszych materiałów, z dbałością o najmniejsze 

szczegóły. Nie inaczej jest z zestawem szpadek do 

szaszłyków. Elegancki desing oraz najwyższej jakości 

stal szlachetna sprawiąją, że jest to produkt niemal 

luksusowy. Zestaw składa sie z 4 szpadek i uchwytu. 

Art. Nr 6726

A KC ES O R I A

WEBER® MISECZKI OCIEKOWE
Aluminiowe miseczki ociekowe z logo WEBER

MISKA OCIEKOWA MAŁA Art. Nr 6415

MISKA OCIEKOWA DUŻA Art. Nr 6416

 
WEBER® ORIGINAL™ RUSZT DO  
GRILLOWANIA WIELOPOZIOMOWEGO 
do serii Spirit® (od 2013), Genesis ®, 
Summit ®, stal szlachetna 
 
Art.-Nr 7615

WEBER® ORIGINAL™ RUSZT DO UDEK 
Do serii Spirit® (od 2013), Genesis ®, 
Summit ®, stal szlachetna 
 
Art.-Nr 7617

WEBER® ORIGINAL™  
SZPADKI DO SZASZŁYKÓW
do serii Spirit® (od 2013), Genesis ®, Summit 

®, Wykonane ze stali szlachetnej, doskonałe 

Dskonale uzupełniają Zestawu do 

Szaszłyków Weber Original, szczególnie przy 

wiekszej liczbie gości. 

 
Art.-Nr 7618

 WEBER® STYLE™ STOJAK NA ŻEBERKA
Stojak do żeberek i pieczeni, możliwy do użytku w 

połączeniu z dużymi aluminiowymi tackami 

ociekowymi (Art.-Nr: 6416)

Art.-Nr 6727

PRASKA DO BURGERÓW  
WEBER ORIGINAL™
Dedykowana do przygotowania idealnych 

burgerów o wadze ¼ or ½ funta. Praska posiada 

nylonowy uchwyt. Nadaje się do mycia  w zmywarkach. 

Art. Nr 6483

Chrupiacy  
  kurczak

A KC ES O R I A
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RĘKAWICA OCHRONNA WEBER® 
Doskonała ochrona twoich dłoni i ramienia przed 

wysoką temperaturą. Wysoka jakość wykonania. 

Art. Nr 6472

FARTUCH WEBER® CZARNY
Prosty i stylkowy fartuch z wyszywanym 

logo oraz dużą kieszenią. Ruchomy pasek 

pozwala idealnie go dopasować do każdej  

sylwetki. 

Art. Nr 6474

1  WEBER ORIGINAL™  
SZCYPCE Z BLOKADĄ
Wykonane ze stali szlachetnej, z gumowanym 

uchwytem. Bardzo poręczne, dzięki łatwej w 

obsłudze blokadzie.

 

Art. Nr 6610

2  WEBER ORIGINAL™ WIDELEC  
DO GRILLA
Wykonane ze stali szlachetnej, z gumowanym 

uchwytem. 

 

Art. Nr 6615

3  WEBER ORIGINAL™ ZESTAW  
SZTUĆCÓW 3-CZĘŚCIOWY
Zestaw sztućców 3 cześciowy, wykonany ze 

stali szlachetnej. 

 

Art. Nr 6630

4  PĘDZEL SILIKONOWY
Pędzel silikonowy Weber Original™  to nie-

zbędney element do każdego grillowania. 

Umożliwia łatwe i skuteczne rozprowadzenie 

marynaty. Jest bardzo trwały i estetycznie 

wykonany. 

 

Art. Nr 6661 

WEBER STYLE™
ZESTAW SZTUĆCÓW 2-CZĘŚCIOWY
Zestaw sztućców Weber Style™ to połączenie 

wyszukanego designu oraz najlepszych 

materiałów. Całkość wykonana ze stali 

szlachetnej. Nadaje się do mycia w zmywarkach. 

Art. Nr 6707

A KC ES O R I A

1

2

3

4

WEBER ORIGINAL™ TERMOMETR KIESZONKOWY
Duży cyfrowy wyświetlacz pozwoli Ci odczytać temperaturę  

w każdych warunkach. Termometr posiada czasowy 

wyłącznik dla zwiększenia żywotności baterii.

Art. Nr 6492

 WEBER STYLE™  
TERMOMETR ELEKTRONICZNY
Termometr z serii Weber Style™ to idealne 

rozwiązanie, pozwalające na bieżąco monitorować 

temperaturę podczas długiego grillowania. 

Termometr posiada podświetlany ekran LCD, z 

przejrzyście opisanymi funkcjami, sprawiając, że 

jest wygodny i łatwy w uzyciu.

Art. Nr 6742

1 DREWIENKA DO WĘDZENIA  WEBER®
Drewienka do wędzenia Weber® Firespice™ wyśmienicie nadają się do 

długiego wędzenia, uwalniając naturalny i mocny aromat. Doskonale 

nadają sie do wędzenia mięs, ryb i drobiu.

 

DREWIENKA CHIPS – JABŁOŃ   Art. Nr 17004 
DREWIENKA CHIPS – WIŚNIA   Art. Nr 17006 

DREWIENKA CHIPS – HIKORA   Art. Nr 17053 
DREWIENKA CHIPS – JADŁOSZYN  Art. Nr 17103 
DREWIENKA CHIPS – WHISKY   Art. Nr 17566 

DREWIENKA CHIPS – PEKAN   Art. Nr 17002

2  WEBER STYLE™ 
POJEMNIK NA DREWIENKA
Chciałbyś wędzić na grillu gazowym? Pojemnik na drewienka Weber 

Style™ jest idealnie dopasowany   do szyn aromatyzujących, pozwali 

Ci odkryć nowe funkcje Twojego grilla. 

 

Art. Nr 17179

1

2

WSZYSTKO  
O WĘDZENIU:  
na s t r.  82

3  ROZKŁADANY ZESTAW DO WĘDZENIA  
do Smokey Moutain 47cm Art.-Nr 7472 

do Smokey Moutain 57cm Art.-Nr 7473

 WEBER® STYLE™ 
MŁYNKI DO SOLI I PIEPRZU
Nasze młynki z ceramicznym mechanizmem 

mielącym CrushGrind® i nowoczesną powłoką 

Softcoat (antypoślizgową, niechłonącą brudu, 

łatwą do czyszczenia) sprawdzają się nie tylko 

przy grillu, lecz również na stole. Wysokość 

19cm

 
Art.-Nr 17093

WEBER® STYLE™ MŁYNKI DO 
SOLI I PIEPRZU DUŻE 
Mlynek do soli wysokość 30cm 
Art.-Nr 17087 
Mlynek do pieprzu wysokość 30cm 
Art.-Nr 17090

5  WEBER ORIGINAL™ ZESTAW  
SZTUĆCÓW 2-CZĘŚCIOWY 
Kompaktowy zestaw sztućców składający się ze 

szypiec i łopatki. Całość wykonana ze stali szlachetnej, 

z gumowanymi uchwytami, zapewniającymi pewny 

chwyt w każdych warunkach. 

 

Art. Nr 6645

5

Wszystko   
    pod   
   kontrola

3
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SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA  
RUSZTU WEBER® 
Szczotki do czyszczenia rusztu z mocnym stalowym 

włosiem, idealnie wyczyszczą ruszt po intensywnym 

grillowaniu. Sczotki dostępne są z dwiema długo-

ściami rączki, 30 cm i 53 cm. 

30 cm  Art. Nr 6494

53 cm  Art. Nr 6493

WEBER® OLEJ W SPRAYU
100 % naturalny olej słonecznikowy w sprayu, sku-

tecznie zapobiega przywieraniu potraw do rusztu 

lub patelni. 

Art. Nr 17511

PŁYN DO CZYSZCZENIA GRILLA
Płyn do czyszczenia, grilli węglowych, idealnie 

usuwa tłuszcz. Płyn o pojemności 500 ml. 

Art. Nr 26103

PŁYN DO CZYSZCZENIA RUSZTU
Płyn do rusztu, pozwoli Ci szybko i skutecznie 

pozbyć się przypalonego brudu z Twojego 

rusztu. 

Art. Nr 26104

W I Ę C E J  
NA  T E M AT  

C Z YS Z C Z E N I A  
n a  s t r.  3 0

A KC ES O R I AA KC ES O R I A

PŁYN DO STALI SZLACHETNEJ
Płyn do czyszczenia i polerowania powierzchni ze 

stali szlachetnej. 

Art. Nr 26105

PŁYN DO GRILLI SERII Q®
Pozwoli utrzymać Twój grill w najlepszej kondycji.

Art. Nr 26106

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA RUSZTU  
ŻELIWNEGO WEBER®
Specjalnie wyprofilowana szczotka, skutecznie usu-

wa resztki jedzenia pomiędzy wąskimi szczelinami 

rusztu żeliwnego, do których niże może się dostać 

zwykła szczotka.

Art. Nr 6495 

RUSZT DO GRILLOWANIA 
Zwykły ruszt do grilli o średnicy 37, 
47 i 57 cm
 
37 cm, Art.-Nr 8407
47 cm, Art.-Nr 8413
57 cm, Art.-Nr 8423

RUSZT DO GRILLOWANIA (UCHYLNY)  
Przeznaczony do grilli o średnicy 
47 i 57 cm. 
 
47 cm, Art.-Nr 8414 
57 cm, Art.-Nr 8424

WEBER® STYLE™ SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA 
Włosie ze stali szlachetnej.  
Art.-Nr 6708 
Wymienna głowica do szczotki 
Art.-Nr 6709

WEBER ORIGINAL™  
PATELNIA UNIWERSALNA DUŻA
Perfekcyjna do grillowania delikatnych potraw, dedykowana 

do grilli węglowych od 47cm oraz grilli serii Q 2000

Art. Nr 6560

WEBER ORIGINAL™  
PATELNIA UNIWERSALNA MAŁA
Perfekcyjna do grillowania delikatnych potraw, dedykowana 

do małych grilli oraz grilli serii Q

Art. Nr 6604

PATELNIA WEBER ORIGINAL™ SPIRIT®
Perfekcyjna do grillowania delikatnych potraw, dedykowana do grilli gazowych 

serii Spirit® 300, produkowanych przed i po 2013 roku.

 

PATELNIA WEBER ORIGINAL™ SPIRIT® 300   Art. Nr 7598

Patelnie  –   
    do grilli

PATELNIA WEBER ORIGINAL™ GENESIS® / SUMMIT®
Perfekcyjna do grillowania delikatnych potraw, dedykowana do grilli gazowych 

serii Genesis®  i Summit® 

PATELNIA WEBER ORIGINAL™ DO GENESIS®  Art. Nr 7566

PATELNIA WEBER ORIGINAL™ DO SUMMIT®   Art. Nr 7404

Wyczysc go!
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2  WEBER® NABÓJ GAZOWY
Wymienny 445g nabój gazowy do zasilania przenośnych 

grilli serii Q®100/1000 oraz grilla Go-Anywhere® 

 

Art. Nr 17514

3  WEBER® Q® TACA IZOLACYJNA 
DO GRILLOWANIA METODĄ POŚREDNIĄ
Tacka izolacyjna wspiera grillowanie metodą pośrednia w 

modelach serii Q, prosta obsługa, system kanalików i ot-

worów pozwala bezpiecznie odprowadzać nadmiar 

tłuszczu i soków. Dostępne w 2 rozmiarach: Mała – ideal-

na do serii Q®100/1000, oraz Duża – idealna do grilli serii 

Q®200/2000 i 300/3000.

 

MAŁA  Art. Nr 6561 

DUŻA  Art. Nr 6562

4  WEBER® Q® RUSZT DO GRILLOWANIA  
METODĄ POŚREDNIĄ
Ruszt do grillowania metodą pośrednia, idealny do zastoso-

wania z tacą izolacyjna.   Dostępne w 2 rozmiarach: Mała – 

idealna do serii Q®100/1000, oraz Duża – idealna do grilli 

serii Q®200/2000 i 300/3000.

 

MAŁY Art. Nr 6563 

DUŻY Art. Nr 6564

6  WEBER® ZESTAW ADAPTACYJNY  
DO BUTLI 11KG
Dedykowany do grilli Weber® Q® , wąż o długości 60cm 

 

Art. Nr 25005

7 POKROWCE DO GRILLI  WEBER® Q®
Wysokiej jakości pokrowce do grilli Weber® Q® pozwolą utrzy-

mać Twój grill w czystości i dobrej kondycji przez długie lata.  

 

7.1 POKROWIEC DO WEBER® Q® 100/1000   

Art. Nr 6550 

7.2 POKROWIEC WEBER® PREMIUM DO Q®1000/2000 

Art. Nr 6554 

7.3 POKROWIEC DO WEBER® Q®300/3000 

Art. Nr 6553 

A KC ES O R I AA KC ES O R I A

2
7.2

3

4

7.1

7.3

1

1  WEBER ORIGINAL™ ROŻEN OBROTOWY 
Rozszerz możliwości kulinarne swojego grilla. Zamiast gril-

lowania na ruszcie opiekaj swoje potrawy równomiernie z 

każdej strony za pomoca dedykowanego rożna obrotowego. 

Rożen jest przystosowany do montażu w grillach serii Q® 

300/3000.

 

Art. Nr 17524

5

6

5  WEBER® Q® ŻELIWNA PŁYTA  
DO GRILLOWANIA
Do zastosowania zamiennie z połową rusztu, żeliwnego. 

Ideana do grillowania delikatnych potraw. Dedykowana do 

grilli serii Q®300/3000.

 

Art. Nr 6505 

Wyposaz swoje       Q

9594



WEBER® POLECA 
WEGETARIAŃSKIE PRZYSMAKI
Wegetariańskie Przysmaki z serii Weber Poleca, 

zabiorą cię w podróż po krainie smaków, jakie 

z grillowaniem kojarzą się niezmiernie rzadko. 

Art. Nr 83423

WEBER® POLECA PRZYSMAKI Z KURCZAKA
Doświadczenie webera pomagają, już całym po-

koleniom budować niezapomniane wrażenia z 

grillowania. Sprawdź czego jeszcze nie wiesz o 

grillowaniu drobiu, a uwierz nam, że kurczak w 

piwie to dopiero początek!

Art. Nr 83416

GRILLOWANIE NA WĘGLU DRZEWNYM
Książka Grillowanie Na Węglu Drzewnym to 

obowiązkowa pozycja dla wszystkich miłośnikw 

tradycyjnego grillowania. Cenne wskazówki, porady 

oraz dedykowane przepisy pozwolą Ci kulinarnie 

zadowolić całą rodzinę i przyjaciół. 

Art. Nr 22709

WIELKA KSIĘGA GRILLOWANIA WEDŁUG 
WEBERA®
Nie bez powodu, książka ta jest określana 

biblią grillowania, to zbiór ponad 200 

smakowitych przepisów oraz cennych 

wskazówek  dotyczacych ich przygotowania. 

Ilustrowane przepisy pomogą Ci krok po kroku 

zrealizować nawet największe kulinarne 

wyzwania! 

Art. Nr 83409

2  POKROWIEC WEBER® 
NA GRILL PERFORMER
Utrzymaj swój grill w doskonałe czystości. 

 

Art. Nr 7146

A KC ES O R I A

WEBER® POKROWCE NA GRILLE WĘGLOWE
Utrzymaj swój grill w doskonałe czystości.  Pokrowce dostępne dla wszystkich modeli 

węglowych:

3  WEBER® 47 cm POKROWIEC VINYLOWY Art. Nr 7450

4  WEBER® 57 cm POKROWIEC VINYLOWY Art. Nr 7451 

5  WEBER® PREMIUM POKROWIEC DLA GRILLI 47 cm  Art. Nr 7141 

6 WEBER® PREMIUM POKROWIEC DLA GRILLI  57 cm  Art. Nr 7143 

WEBER® POKROWCE NA GRILLE GAZOWE
Utrzymaj swój grill w doskonałe czystości.  Pokrowce dostępne dla wszystkich modeli 

gazowych:

7  WEBER® PREMIUM POKROWIEC DO SERII SPIRIT® 200 Art. Nr 7100 

8  WEBER® PREMIUM POKROWIEC DO SERII SPIRIT® 300 Art. Nr 7101 

9  WEBER® PREMIUM POKROWIEC DO SERII GENESIS® E/S300 Art. Nr 7102 

10  WEBER® PREMIUM POKRWIEC DO SUMMIT®  SERIA S400  Art. Nr 7103 

11  WEBER® PREMIUM POKROWIEC DO SUMMIT® SERIA 500  Art. Nr 7104 

Przykryj 
 go!
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1  POKROWIEC NA BUTLĘ GAZOWĄ  
Wykonany z wodoodpornego PCV, 
wyściółka wewnętrzna z poliestru, na 
butlę 11 kg, wysokość 60 cm, obwód dna 
98 cm 
 
Art.-Nr 3972

  Pozwól sie  
zainspirowac
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