
Zöldségeket, 
húst vagy ezeket 
vegyesen is 
feltűzhetjük 
a nyársra
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Odapirítanak a húsoknak
Újabb receptek a Főnix Konyhától a kinti sütés szerelmeseinek
• A grillezés nemcsak az ételek szabadtéri sütéséről szól, hanem 
egy igazi élmény is – vallja Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha 
szakácsa. Ezúttal hurkapálcára tűzött húsokkal, egy igazi sertés-
steakkel, valamint fetasajttal töltött csirkemellel borzolja az ízlelő-
bimbókat. Minden ételkülönlegesség esetében arra törekszik, hogy 
maximálisan kihasználja a grillsütő nyújtotta lehetőségeket. Az is 
kap tanácsot, aki otthoni sütőjében készítene steaket.
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Sonka a hurkapálcán

A saslik vagy a nyárson sütött fi nom-
ság egyszerűen és gyorsan elkészíthe-
tő, és nem is kell hozzá sok alapanyag 
– fejtette ki lapunknak Bándi Sándor 
Domokos. Húsokat – például sertés-
bélszínt, szalonnát, császárszalonnát, 
de akár halat is –, zöldségeket vagy 
ezek kombinációját is felhúzhatjuk 
a nyársra, amit meggrillezve igazán 
különleges ízhatást érhetünk el. A 
szakács ezúttal sonkát vágott apróra, 
majd a kis darabokat feltűzte a nyárs-
ra. Azt javasolja, hogy semmiképp se 
dolgozzunk nyers csülökkel, hanem 
az legyen enyhén füstölt vagy előrepá-
colt, esetleg főtt hús. 

Néhány recept bonyolultnak hangzik, de hamar 
rájövünk, hogy roppant egyszerű az elkészítésük

Grillezett csirkemelltekercs: két dologra kell figyeln ü

Mellé érdemes valamilyen érdekes 
szószt készíteni, amely ugyancsak az 
ízlelőbimbóknak imponál. Egy edénybe 
vajat teszünk, amelyre paradicsompasz-
tát öntünk, majd főzés közben keverget-
ve kakukkfűvel, esetleg petrezselyem-
mel és fokhagymával ízesítünk. Fontos, 
hogy addig főzzük, amíg eltűnik a pa-
radicsompaszta savassága. Ezt később 
az emésztőrendszerünk is megköszöni. 
A szószba ugyanakkor lehet még szója- 
vagy Worcester-öntetet is tenni, hiszen 
ezt is könnyedén be lehet szerezni az üz-
letekből. Az említett öntetek adagolása-
kor ugyanakkor vigyázzunk a mennyi-
ségre, hiszen ezek eleve sósak, ráadásul 
ízük is karakteres.

Ezután meggrillezzük az előre elké-
szített saslikokat, és lehetőleg ecsetet 
használva bekenjük a szószunkkal. Rö-
vid időre ismét visszatehetjük a húst a 
parázs felett lévő rácsunkra.

Köretként grillezett sajtot készítünk: 
lisztben megforgatunk néhány szelet te-
lemea sajtot, majd ezt is meggrillezzük. 
A titok az, hogy sütés előtt meg kell rá-
zogatni, esetleg végig kell simítani, hogy 
a felesleges liszt lehulljon róla. Mellé ke-
nyeret pirítunk, amit fokhagymával dör-
zsölünk át.

Ha vendégeket várunk

Nagy sikert arathatunk vendégeink kö-
rében, ha combból vágott sertéssteaket 
készítünk. „Ezt úgy kell elképzelni, mint 
azt a húst, amelyről a Tom és Jerry című 
rajzfi lmben álmodozott a kutya” – je-
gyezte meg Bándi viccelődve. A steak 
marhahúsból az igazi, de az egyrészt 
jóval drágább, másfelől a disznóhús is 
fi nom lesz, ha megfelelően készítjük el a 
grillen. Egy disznócombból három mére-
tes steak vágható le, amelyekben a csont 
is benne van. Ezek darabja egy–másfél 
kilós is lehet, így egy szeletből akár hár-
man is jóllakhatnak.

Grillezés előtt a húsokat érdemes jó 
vastagon bekenni korianderből és kö-
ménymagból készült fűszerkeverékkel. 
„Ezt én is egy kedves szakácskollégám-
tól tanultam. A koriandert és a kömény-
magot egy serpenyőben megpirítom, 
majd porrá zúzom” – magyarázta. Ha 
ezt rákentük a húsra, jöhet a bors, majd 
a sütés végén a só. A steaket a parázs fö-
lött mintegy 15 centire elhelyezett rácsra 
kell feltenni, hogy lassan átsülhessen. 
„Persze ezt barbecue módszerrel is el le-
hetne készíteni, hiszen vastag húsról és 
lassú sütésről van szó, de ha a szén hőfo-
kát egyenletesen tudjuk tartani, akkor a 
grillezés is megfelelő” – hangsúlyozta a 
szakember. A húst ugyanakkor érdemes 
leteríteni alufóliával a sütés idejére, hi-
szen így némileg párolódni is tud. Az is 
fontos, hogy legyen nálunk egy vízzel 

töltött fl ittelő, ha a húsból kicsöpögő zsi-
radék miatt lángra kapna a parázs.

Jó hír, hogy ezt az ételt elektromos sü-
tőben is el lehet készíteni, a lényeg, hogy 




