
GRILL MULTI 3w1

Ciepłe,  długie  wieczory  spędzane  na  świeżym  powietrzu  oraz  smak
smażonej kiełbasy i żeberek z grilla nieodłącznie kojarzą nam się z latem.
Przyrządzanie potraw z grilla dla jednych to długotrwały rytuał polegający
na  odpowiednim przygotowaniu  składników  nawet  dzień  wcześniej,  dla
innych prosty i szybki sposób na obiad lub kolację. Niezależnie od tego,
którym typem grillowicza się jest – odpowiedni sprzęt to podstawa.

Miłośnicy dobrego jedzenia z pewnością docenią nasz  Multi  Grill  3w1.
Ten grill  wodny daje wiele możliwości przyrządzania potraw. Składa się
z 3 części,  dzięki  czemu można  na  nim  smażyć,  grillować i  wędzić.
Pozwala na przygotowanie mięs, ryb i warzyw na różne sposoby.

Grillowanie to zdrowy sposób na przygotowanie posiłków, a do tego
świetny pretekst do spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi. Ten model
grilla,  dzięki  zamykanemu  kominowi,  pozwala  dodatkowo  na  wędzenie
mięsa  i  ryb. Zbiornik  z  wodą zapobiega  powstawaniu  szkodliwych
substancji  rakotwórczych,  ponieważ  nie  pozwala  na  przypalanie  się
tłuszczu.  Urządzenie  wyposażone  jest  w  termometr,  a  intensywność
ognia  może  być  regulowana  przez  otwierane  drzwiczki  lub  zawór
w pokrywie. Jeśli ma się ochotę, aby rozświetlić blaskiem ognia miejsce
spotkań - dolna część może posłużyć jako palenisko.

ZALETY:
- estetyczny wygląd
- funkcjonalność

DANE TECHNICZNE:

- wysokość: 80 cm
-średnica: 40 cm
-waga: 6,5 kg
-skala termometru: 300 stopni

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jaką funkcję spełnia pojemnik z wodą?
Grillowana potrawa znajduje się nad pojemnikiem z parującą wodą i jest poddawana
działaniu  ciepła  i  dymu.  Dzięki  temu  tłuszcz  nie  przypala  się,  co  zapobiega
wytwarzaniu się szkodliwych substancji rakotwórczych.



W jaki sposób wędzić potrawy?
Podczas  wędzenia  należy  używać  pokrywy.  Dla  uzyskania  naturalnego  aromatu
potrawy  należy  użyć  kawałków  drewna,  które  powinno  się  namoczyć  w  wodzie,  co
najmniej  na  godzinę  przed  rozpoczęciem wędzenia.  Wilgotne drewno należy  ułożyć
na rozżarzonym węglu drzewnym lub brykietach.

Czym można rozpalać Multi Grill 3w1?
Do rozpalenia grilla można używać drewna, węgla drzewnego lub brykietu.


