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Grilovací plát 

Tento grilovací plát vám přináší potěšení z grilování 
po celý rok. Je vhodný pro přípravu všech klasických 
grilovaných pokrmů. Má velkou plochu a tak je 
možné grilovat i větší množství potravin najednou. Na 
tomto plátu lze grilovat téměř bez tuku, protože je 
opatřen nepřilnavou vrstvou a drážky zabraňují tomu, 
aby jídlo leželo v tuku. A díky těmto drážkám vypadá 
každý pokrm, jako by byl připraven na zahradním 
grilu.   

Grilovací plát je přizpůsoben pro flexibilní 
varnou zónu vaší indukční varné desky.  

Položte plát lehce potřený tukem na varnou zónu 
a zahřejte jej na vyšší stupeň ohřevu. Poté rozložte 
připravené potraviny na grilovací plát a snižte 
stupeň ohřevu. 

Mějte prosím na paměti, že madla se mohou velmi 
zahřát. Na grilovací plát opatřený nepřilnavou 
vrstvou nepoužívejte nože ani kovové předměty, 
které by mohly grilovací plát poškrábat. 

V této malé kuchařce najdete inspiraci v podobě 
chutných receptů pro grilovací plát. Tyto recepty byly 
pro vás vytvořeny v našem kuchyňském studio a byly 
několikrát vyzkoušeny.   

Přejeme vám mnoho zábavy při grilování na varné 
desce.  
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Bruschetta s grilovanými rajčaty 

Na 6-8 kusů 

4 velká rajčata 

1 ciabatta chléb 

2 stroužky česneku 

4 polévkové lžíce 

olivového oleje 

100 g naložených 

srdíček artyčoků 

1 čajová lžička majoránky 

čerstvá hladká petržel 

čerstvá bazalka 

sůl, pepř    

olej na opékání 

balzamikový ocet 

1 Rajčata omyjte a nakrájejte na čtvrtky.

2 Chléb nakrájejte na 2-3 cm silné plátky. Po obou
stranách potřete rozpůlenými stroužky česneku 
a trochou olivového oleje.   

3 Smíchejte zbylý olivový olej, nadrobno nakrájená
artyčoková srdíčka a bylinky. Omáčku okořeňte 
solí a pepřem.  

4 Potřete grilovací plát lehce olejem a nahřejte na
stupeň ohřevu 8. Na polovinu grilovacího plátu 
rozložte rajčata a na druhou polovinu položte 
plátky chleba. Snižte stupeň ohřevu na 6. Grilujte 
z každé strany přibližně 2 minuty.  

5 Rajčata nechejte vychladnout, nakrájejte je na malé
kousky a vložte je do artyčokovo-olejové omáčky. 
Vše dobře smíchejte a rozdělte na chleby. 
Servírujte s čerstvě mletým pepřem, trochou 
balzamikového octa a 2 lístky bazalky.  
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Antipasti – Grilovaná zelenina 

Na 4 porce 

   

         

1 červená, 1 žlutá a 1 zelená 

paprika  

 1 cuketa 

1 lilek 

8 velkých žampionů 

1 tenký pórek 

8 malých (koktejlových) rajčat 

50 ml olivového oleje 

20 ml citronové šťávy 

1 čajová lžička rozmarýnu 

1 čajová lžička majoránky 

sůl, pepř    

olej na opékání 

balzamikový ocet 

1 Zeleninu omyjte a očistěte. Papriku nakrájejte na
kousky velké cca 2 cm. Cuketu a lilek nakrájejte 
na cca 2 cm silné plátky. Žampiony nakrájejte na 
poloviny. Pórek nakrájejte na 4-5 cm dlouhé 
kousky a ty rozkrájejte na poloviny. Rajčata 
nechejte vcelku.  

2 Smíchejte olivový olej, citronovou šťávu, rozmarýn
a majoránku. Marinádu okořeňte solí a pepřem. 
Naneste ji na zeleninu pomocí mašlovačky.   

3 Grilovací plát lehce potřete olejem a nahřejte na
stupeň ohřevu 8-8. Položte zeleninu na plát 
slupkou nahoru a snižte stupeň ohřevu na 6-6. 
Grilujte z každé strany 5-8 minut a přitom vícekrát 
obraťte, dokud zelenina nezhnědne.  

4 Grilovanou zeleninu dochuťte solí, pepřem
a balzamikovým octem. 

  Tip   

Antipasti servírujte jako přílohu nebo s chlebem 

a bylinkovým dipem.  
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Sladké brambory 

Na 4 porce 

50 ml olivového oleje 

20 ml citronové šťávy 

1 čajová lžička rozmarýnu 

1 čajová lžička tymiánu    

sůl, pepř 

2 velké sladké brambory 

(cca. 500g) 

olej na opékání

1 Z olivového oleje, citronové šťávy, rozmarýnu
a tymiánu umíchejte marinádu. Okořeňte 
solí a pepřem.   

2 Sladké brambory omyjte a oloupejte. Nakrájejte
je na 1-2 cm silné plátky a potřete marinádou.  

3 Grilovací plát lehce potřete olejem a zahřejte na
stupeň 8-8. Položte plátky brambor na grilovací 
plát a snižte stupeň ohřevu na 6-6. Sladké 
brambory vícekrát obraťte. Grilujte, dokud nejsou 
opečené do zlatova. Ochuťte solí a pepřem.  

Tip 
Brambory servírujte s bylinkovo-jogurtovým dipem 
nebo jako přílohu.  
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Grilovaný ananas s medem 

Na 4 porce 

1 čerstvý ananas nebo 

1 plechovka ananasu 

100 g mandlí na plátky
4 polévkové lžíce medu 

mletý zázvor  

lístky čerstvé máty 

olej na opékání 

1 Čerstvý ananas oloupejte a nakrájejte na
1-2 cm silné plátky. Košťál ve středu odstraňte. 
Ananas z plechovky nechejte dobře odkapat.  

2 Mandle na plátky opražte do zlatova na
pánvi bez tuku.  

3 Grilovací plát lehce potřete olejem a zahřejte na
stupeň ohřevu 8. Rozložte plátky ananasu na 
grilovací plát a snižte stupeň ohřevu na 6-6. 
Ananas po 2 minutách obraťte a potřete medem. 
Po dalších 2 minutách znovu obraťte a nechejte 
med zkaramelizovat. Sejměte z grilovacího plátu 
a lehce posypejte mletým zázvorem. Ozdobte 
praženými mandlemi a lístky máty.   

Tip 
Podávejte s vanilkovou zmrzlinou nebo s jogurtem. 
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Řízek v pitě 

Na 4 porce 

          

8 polévkových lžic pesta 

2 polévkové lžíce hořčice 

2 polévkové lžíce 

citronové šťávy 

sůl, pepř   

400 g mozzarelly 

4 rajčata 

400 g minutkových vepřových 

řízků (1 cm silné kousky) 

4 pita chleby 

olivový olej  

1 menší hlávka salátu     

olej na opékání 

1 Z pesta, hořčice a citronové šťávy umíchejte
omáčku. Ochuťte solí a pepřem.  

2 Mozzarellu a rajčata nakrájejte na plátky.

3 Vepřové řízky omyjte pod studenou vodou
a osušte. Okořeňte pepřem.  

4 Pita chléb rozřízněte vodorovně, ale
nerozkrajujte jej do konce. Vnější stranu chleba 
potřete lehce olivovým olejem.   

5 Grilovací plát lehce potřete olejem a zahřejte
na stupeň ohřevu 8. Položte řízky na grilovací 
plát a snižte stupeň ohřevu na 6-6. Grilujte 
z každé strany 1-2 minuty. Sejměte maso 
z grilovacího plátu.  

6 Položte pita chléb na grilovací plát a opečte jej
z obou stran. Po obrácení vložte do chleba 
plátky mozarelly a grilujte společně.  
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Sejměte chléb pita z grilovacího plátu, 
rozevřete a potřete pestem. Obložte plátky 
rajčat, masem a listy salátu.  





Vepřové medailonky ve slaninovém 
kabátku 

Na 4 porce 

     

1 stroužek česneku 

tymián, rozmarýn 

pepř 

600 g vepřových filet 

8 plátků uzené slaniny 

dřevěné špízy 

olej na opékání 

1 Česnek nakrájejte na drobné kostičky
a smíchejte s tymiánem, rozmarýnem 
a pepřem.  

2 Vepřové filety opláchněte ve studené vodě,
dobře osušte a nakrájejte na plátky max. 2 cm 
silné. Potřete směsí česneku a bylinek.  

3 Medailonky zabalte do slaniny. Pomocí  2 špejlí
připevněte vždy 2 medailonky s plátky slaniny.   

4 Grilovací plát potřete olejem a nahřejte na
stupeň ohřevu 8-8. Položte medailonky na 
grilovací plát a snižte stupeň ohřevu na 5-6. 
Maso grilujte 15 minut a přitom vícekrát obraťte.  

Tip 
K pokrmu chutná velmi dobře rizoto a salát. 
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Krůtí soté 

Na cca. 18 špízů 

700 g krůtích  prsou
3 polévkové lžíce 
arašídového oleje 

1 polévková lžíce 
olivového oleje 

5 polévkových lžic 
sójové omáčky 

1 chemicky neošetřená limeta 

1 čajová lžička mletého chilli 

pepř 

dřevěné špízy 

olej na opékání 

1 Krůtí prsa opláchněte ve studené vodě a osušte
kuchyňskou papírovou utěrkou.  

2 Připravte marinádu z arašídového oleje, sójové
omáčky, limetkové šťávy, mletého chilli a pepře.  

3 Krůtí prsa nakrájejte na 1-2 silné proužky a vložte
na 20 minut do marinády.  

4 Vložte dřevěné špízy na 20 minut do
studené vody.  

5 Napíchněte krůtí plátky na dřevěné špízy.

5 Grilovací plát potřete lehce olejem a nahřejte na
stupeň ohřevu 8-8. Položte špízy na grilovací 
plát a snižte stupeň ohřevu na 5-5. Maso grilujte 
15-20 minut a přitom vícekrát obraťte.  

Tip 
Servírujte s čerstvou chlebovou plackou nebo s rýží. 
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Grilované steaky z jehněčího hřbetu 

Na 4 porce 

400 g steaků 

z jehněčího hřbetu 

tymián, rozmarýn   

200 ml olivového oleje 

2 stroužky česneku 

sůl, pepř   

olej na opékání 

1 Maso opláchněte den předem ve studené vodě
a dobře osušte. Z bylinek, nadrobno 
nasekaného česneku, oleje, soli a pepře 
umíchejte marinádu. Maso naložte na 24 hodin 
do marinády.  

2 Před grilováním marinádu důkladně otřete.

3 Grilovací plát potřete olejem a nahřejte na stupeň
ohřevu 8. Položte maso na grilovací plát a snižte 
stupeň ohřevu na 6-7. Grilujte 2-3 minuty z každé 
strany. Vypněte grilovací plát. Jehněčí maso 
nechejte ještě cca 5-10 minut dopéct v alobalu 
nebo na vypnutém grilovacím plátu.  

Tip 
Pokrm chutná zvláště dobře s grilovanými sladkými 
bramborami a salátem.  
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Grilované lososové filety s mátou 
a jogurtovou omáčkou 

Na 4 porce 

800 g filetů z lososa 

1 chemicky neošetřený citrón 

sůl, pepř    

1 svazek bazalky nebo 

petržele 

1 svazek čerstvé máty olivový 

olej 

1 okurka 

400 g bílého jogurtu 

1 lusk chilli 

1čajová lžička cukru

 olej na opékání 

1 Lososové filety opláchněte ve studené vodě
a osušte. Kůži nařízněte několikrát do hloubky 
1 cm.  

2 Nastrouhejte citronovou kůru a citron
vymačkejte. 2 polévkové lžíce šťávy odložte 
stranou. Zbylou citronovou šťávu a kůru 
smíchejte. Okořeňte solí a pepřem. Bazalku 
a mátu nakrájejte nadrobno a přidejte do 
okořeněné citronové šťávy. 

3 Citronovou šťávu s bylinkami rozdělte na lososa.
Přitom zatlačte koření do zářezů. Lososa potřete 
olivovým olejem a na straně s kůží okořeňte solí 
a pepřem.  

4 Okurku rozřízněte podélně na dvě poloviny,
odstraňte jádra a nakrájejte na drobné kostičky. 
Smíchejte jogurt a odloženou citronovou šťávu. 
Lusk chilli a 2/3 máty nakrájejte nadrobno 
a přidejte do jogurtu společně s okurkou. 
Dochuťte 1 čajovou lžičkou olivového oleje, solí, 
pepřem a cukrem.  

5 Grilovací plát potřete olejem a nahřejte na stupeň
ohřevu 8. Položte lososa na grilovací plát a snižte 
stupeň ohřevu na 5-5. Grilujte cca 15-20 minut 
a příležitostně opatrně obraťte.  

6 Lososové filety ozdobte zbylou mátou
a podávejte s jogurtovou omáčkou.  

Tip 
Lze použít čerstvého nebo hluboce zmrazeného 
lososa. Jako příloha se k lososu velmi dobře hodí 
vařené brambory nebo kuskus.  
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Pečený pstruh 

Na 2 porce 

2 pstruzi, à cca. 250 g 

1 chemicky 

neošetřený citron 

sůl, pepř 

1/2 svazku kopru 

olej na opékání 

1 Ryby očistěte, opláchněte ve studené
vodě a osušte kuchyňskou papírovou 
utěrkou.  

2 Citron rozkrojte na dvě poloviny. Jednu polovinu
nakrájejte na plátky, druhou polovinu vymačkejte. 
Pstruhy dobře osolte zevnitř a zvenku, opepřete 
a pokapejte citronovou šťávou.   

3 Větvičky kopru a plátky citronu vložte do
břišních dutin pstruhů.  

4 Grilovací plát potřete olejem a nahřejte na
stupeň ohřevu 8. Položte pstruhy na grilovací 
plát a snižte stupeň ohřevu na 5.-6. Grilujte 
dozlatova cca 10 minut z každé strany.  

Tip 
Pstruha servírujte s čerstvou bagetou. 

Ryba je upečená, když jsou oči bílé a hřbetní 
ploutev lze snadno oddělit.  
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