
ffi6ki cholestero l? Zdrófi.e,gii l lowa n ie!

Dania z grilla, pod warunkiem że zostaną odpowiednio przyrządzone, zawierają
mało tłuszczu.Przy zachowaniu pewnych zasad grillowanie może być dobrym
sposobem na urozmaicenie naszej diety, zwłaszczaw okresie wiosenno-1etnim.
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Nie kładź mięsa bezpośrednio na ruszt -
stosuj tacki al uminiowe jed norazowego

uzytku i folię aluminiową.
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Dobrze rozgrzej grill.
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Oczyść ruszt z resztek
spalonego tłuszczu

i poprzednich potraw.
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N aj bezpieczn iej szą form ą
giiIlowania jest uzycie grilla
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:,,,O$[bniczgrillowanie
,tłustych mięs iwędlin.
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Rodzaj mięsa

lierś ż"ind,y_ki
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ii,iilu" Grubość porcji mięsa

przeznaczonej do gri l l owa n ia
powinna wynosić ok. 2 cm - dzięki
temu nie przypalisz wierzchniej

,, wal,stwy, a uzyskasz Soczyste
wnętrze.

,,, ]Nić trzymaj mięs a zbytdługo
na ruśzcie, bo stanie się suche

:' i clężkostrawne, a w spieczonych
ćżęściach zgro madząsię szkod l iwe

su bsta ncje.
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Nasycone lcruasy
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Co na,giilla dla osób z hipercholeste.rolemią?

W d e* e *sób x ęfrpma-*fu*&,mstermŁmm ą mmŁe*p #ffirffira *xp#
prmdałkty pwmh*de*m m xąm ffiraę**ffi& ffiffiffi era ące dro*m ŁmS*

cfum&estermŁm, *eh*nkm, tr*mstą w*eprxffiw mę *my fum*xwk-
T'ł"aebm fte* pmm ę&a# m xw ęksxerą m ruda$m&m prwdwkt&wął
bmgmtpc&ę w sk&mdm kfr mhmt*m ą*m pme mm cfum&msterm&w w*
krtlw n m w ęc ffi; wffirx}flŁtrffi*h* mwmfrffi*h, pm*mmx mrm sty*h
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niską zawartośc cholesterolu (pod warunkiem, 
:

ze nie zlada się skorki). Pasują do niego takie ;

zio|ai przypt,awy, jak: słodka papryka, oregano, i

tymianek, cu rry, kolendra, pie przi czosnek. 
i

*kągd* mięsm ąru*eprx§ e * wrm&mwwe 
!Póięa*i;k; i;;ń[; *ióói)ó*; ;r:ń:;;ińo*rn. :

i zawinięte w folię aluminiową czy steki ułozone i

na tacce aluminiowej smakują wyśmienicie l

z grilla. Do tego rod zaju mięs najlepiej dodawac. l

majeranek, rozmaryn, tymianek, cząóe[, pieprz, i

l\ul Plu, ; PlePrzem, Oregano l DaZYllątO ZnaKomlta ]

szczupaka,okonia, leszcza, a takze tłuste ryby i izdrowa propózycja kulinaina. Gri||ować mozna
morskie (makrelę, łososia, sardynkę, ś|edzia), i rowniez niektore owoce.
szczegó|nie polecane ze wzg|ędu na zawartośc i
kwasów tłuszczowych omega-3. Ryby świetnie i Marynui produkty na grilla
się komponują z takimi ziołami, jak: tymianek, i v;rvrut' óó*óa;j;;;ó ńió;ó ;t;F ;l;
oregano, pieprz ziołowy czy koperek, i a"lilrtnió;ize'i'kruche. Mają tez właściwości 
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Drób j konserwujące i skracają czas obróbki
l";; "",;""""j""""",""i,:"""", """""", , , , i termicznej. Warto do niej dodać aromatyczne ;, Chude mięso drobiowe (filet z Piersi |ub udka i ziołai przyprawy skompónowun".ur.ń, 
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' indYka bądźkurczaka) to wdzięcznY surowiec i ig"t",rl" ńieszanr<i przyprawowe za*ióralą ]

do marynowania,przyprawiania i krótkiej i b"ardzo duzo soli),
obróbki na grilIu..Jest polecane ze wzg|ędu na i

Marynata 1 {e# łretgs*
;l

ru$**o$fu$: jog urt naturalny bzklanka),
p.iłeprz (1 łvżeczka), popryka słodka (1 łvżeczka).

.t iiMarynata 2 s{* rvatgs** ,:ii

$fu#m#gęgfug; mu sztarda (3 łvżki), czosnek (2 ząbki),

i *u dmffi ffi #tr &&m mmąru ffi# Ł tr&w km _ *ffi;,
:"","""" O***"""" ]: C rillowane potrawy 1edz z duząilością świ ezych '# 

"fł,;
i wa rzyw i owocow - zawarte w n ich wita m iny
l i składniki mineraln ewlbogacą jadłospis,
i antyoksydanty zaóezpiecząQrzed działaniem

i *olnych rodnikow, a błonnik pokarmowy oónizy
i Qoziom cholesterolu. Do dań mięsnych z grilla
; *, rto zatem p rzygotowac surowkę z dodatkiem
i oleju roślinnego i pestek sło?ecznika.

s;łodka papryka (2 łyżeczki), suszony majeranek (2 łvżki),liście
lggi,,yg*e (3 sztuki), p'ieprz (1 łvżeczka), olej rzepakowy Q łvżkl.
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Grillowanie ryb w folii aluminiowej jest bardzo :

dobrą metodą obrobki i alternatywą dla l * m&termffiĘrw ffi d&m me ęsm
l " ",....

i Grillowane wa rzywa doprawione papryką,
właściwie dowolną rybę: pstrąga, ka[pia, i pieprzern, oregano i bazylią to znakomita

$

czosnek ipietruszkę.

xmsx&yki * ffir*ŁŁmwg strffiŁmństąnrm ::....."..", ................:

To szczegolniepolecanedaniegrilloweze :

względu na to, ze mozna j e Qrzyrządzic z chudych!
kawałkow mięsa, po grzetykanych wa rzywami, i

nQ. roznokolorową papryką, cebulą i cukinią. 
i

Marynata 3 dr p-w&w

koperek świeży, sok z cytryny 4 łyżki), oliwa z oliwek (1, łvżka).


