


Vítáme Vás „kamadáři” u našeho prvního E-booku.                              

Na keramických grilech pečeme, grilujeme a udíme již přes 20 let. A 15 let

se keramickým grilům KAMADO věnujeme profesně. Naší snahou

je importovat do České republiky to, co nám perfektně funguje u nás

na zahradě a přinést Vám všem stejný pocit, který z těchto grilů máme

my osobně.                                                                                                 

Možná už keramický KAMADO gril vlastníte a zajímají Vás naše recepty.

V tom případě můžete přeskočit úvodní strany a listovat rovnou

na stránku 7.                                                                                                

Pokud však gril zvažujete teprve pořídit, určitě nepřehlédněte stránku 3,

kde popisujeme historii KAMADA. Je neuvěřitelná - již 5 000 let! Nenechte

si ujít ani článek „Jak KAMADO grily fungují” na straně xxx. Věříme, že

pak budete mít zcela jistě jasno v tom, zda pořídíte gril keramický nebo

ještě „klasický”.                                                                                            

Tomáš a Marek.                                                                                           
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Keramické grily na celý život

www.kamado-grily.cz
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Historie KAMADO se píše přes 5 000 let

je s námi sice "jen" 100 let, jeho historie však sahá až 5 000 let zpět!    

Předchůdcem nynějšího moderního grilu KAMADO byla hliněná pec

Tandúr, kterou používali v Číně, Indii, Pákistánu a Mezopotámii

na grilování masa, pečení chleba a vaření rýže. Nejmladším předchůdcem

KAMADA je Mušikamado, nebo-li japonsky rýžovar. Japonsko

se inspirovalo v 19. století Tandúrem a kolem roku 1900 v jižní části

japonského ostrova Honšú vypálili japonci toto první zaoblené

Mušikamado s víkem připomínající vejce.                                                 

V padesátých letech minulého století objevili tento japonský poklad

američané a přišli na dobrý nápad, a sice předělat Mušikamado na gril.

Fascinováni jeho tepelnými vlastnostmi, se při konstrukci inspirovali

z domova klasickými plechovými grily. Tím se vývoj dnešního KAMADA

dal rychle do pohybu. Začátkem našeho století se první KAMADO grily

objevují také v Evropě.                                                                             

Dnešní KAMADO gril je geniální zařízení na grilování, pomalé pečení

masa, dušení, pečení chleba, pečiva, pizzy, uzení. Výroba se časem

přesouvá do Číny, kde mají s keramikou tisícileté zkušenosti. Zde vzniká

většina kvalitních značek KAMADO grilů, mezi které patří i ta naše

KAMADO ceramic.                                                                                   

KAMADO je gril, pec a udírna v jednom. V podobě, v jaké ho známe dnes,

   .

  .

   .

   .

www.kamado-grily.cz

Strana 3 7 dní v týdnu - tel.: 608 727 420Gril pohotovost 10 let záruka na grily



Jak funguje KAMADO gril?

kov. Jelikož Kamado představuje uzavřený systém s regulovatelným

přívodem a odvodem vzduchu, lze v něm snadno nastavit požadovanou

teplotu. Jako zdroj tepla slouží žhavé dřevěné uhlí. Jeho žár se přenáší

3 způsoby: tepelným zářením (sáláním), kontaktem a konvekcí.                

1 - Tepelné záření a žár                                                                              

Žhavé dřevěné uhlí má vyšší teplotu než jeho okolí, teplo tedy vydává.

Toto teplo je viditelné jako dožluta, dooranžova nebo domodra rozžhavené

uhlíky, ale někdy je pouze cítit na kůži. Tepelné záření zvyšuje teplotu

na povrchu chleba nebo masa, čímž dochází k typickému hnědnutí

(Maillardova reakce). Toto záření neprostupuje potravinou do hloubky jako

u mikrovlnné trouby. Princip tepelného záření lze lépe vysvětlit na základě

těchto 3 faktů:                                                                                              

Čím vyšší je teplota vzduchu mezi zdrojem tepla a potravinou, tím

je tepelné záření efektivnější. To znamená, že poklop Kamada je dobré

zavřít i při grilování.                                                                                 

Se zvětšující se vzdáleností mezi zdrojem tepla a potravinou se účinek

sálavého tepla rychle snižuje. Dvakrát větší vzdálenost znamená

čtyřikrát méně tepelného záření, neboli kvadratický zákon. Vzdálenost

mezi žhavým bodem a grilovacím roštem je tedy velmi důležitá.           

Se zvětšováním úhlu vzhledem ke zdroji tepla se intenzita tepelného

záření zmenšuje. Potravina umístěná přímo nad zdroj tepla je tedy

vystavena vyšší teplotě než potravina ve stejné vzdálenosti od zdroje

tepla, ale pod větším úhlem. Tento fakt si lze představit celkem snadno.

Tepelné záření dřevěného uhlí nazýváme také žárem, abychom ho odlišili

od tepelného záření keramiky.                                                                    

Kamado se (většinou) vyrábí z keramiky, která akumuluje teplo lépe než

.
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2 - 

Pokud potravina přijde do styku s horkým kovovým roštem nebo

keramickým pečicím kamenem, mluvíme o kontaktním teplu. Keramika

vydává teplo pomaleji než kov. Díky této vlastnosti chléb i pizza vespodu

hnědnou, aniž by se připalovaly. Na chlebu se tvoří křupavá kůrka.           

Kov vede teplo lépe než keramika, a proto nakumulované teplo rychleji

předává masu nebo rybě. Této vlastnosti využíváme k vytvoření

charakteristického mřížkového vzoru. Ta část potraviny, která je v přímém

kontaktu s kovem, zhnědne více než zbytek. Nejvýraznější je to u litiny,

která teplo vydává déle. Masivnější litinový rošt se při kontaktu s masem

ochlazuje pomaleji než např. rošt s tenkou vrstvou smaltu.                        

3 - Konvekce                                                                                              

Konvekcí se označuje veškerý přenos tepla horkým vzduchem. Díky

komínku a spodním regulačním dvířkům nemůže veškerý horký vzduch

zase uniknout z Kamada ven. Začíná tedy cirkulovat, přičemž oblý tvar

poklopu zajišťuje jeho specifické proudění. Díky konvekci získávají

pokrmy na povrchu typickou kouřovou příchuť. Z potravin se odpařuje

vlhkost a cirkulující vzduch uvnitř Kamada vzniklou páru rovnoměrně

rozděluje. Konvekcí se tedy potravina ohřívá ze všech stran. Horký

vzduch zajišťuje rovnoměrné propékání a hnědnutí pokrmů.                     

Zdroj: Kniha Grilování a mnohem víc kuchařů Jeroena Hazebroeka a Leonarda Elenbaase. Foto: Kamado ceramic s.r.o.

Kontaktní teplo                                                                                     .
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recepty

10 receptů
+2 recepty navíc jako

 od násBONUS



Grilované kuře na černém pivu a bylinkách

z domacích chovných farem, kde máte zaručeno, že kuře zobkalo

čerstvou stravu.

Ingredience:

- kuře

- bylinky

- pivo

- sůl

- kmín

Jak na to?

Kuře vytáhneme z lednice min. 2 hodin před grilováním. Kuře opláchneme

a důkladně nasolíme a posypeme kmínem. Do stojánku na kuře KAMADO

ceramic© nalijeme černé pivo (může být i světlé) a přihodíme bylinky dle

chuti (tymián nebo rozmarýn). Kuře nasadíme na stojan a vložíme do grilu

rozpáleného na 150-160°C. Kuře takto grilujeme 2 až 2,5 hodiny. Pokud

možno gril během grilování neotvírejte, aby se kuře grilovalo po celou

dobu v ideální teplotě.

Skvělý oběd anebo večeře! Kuřátko doporučujeme koupit na některé

Pokud potřebujete poradit, nebo Vás cokoliv napadne, máte vylepšení, napište nám na info@kamado-grily.cz. Děkujeme.

www.kamado-grily.cz
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Uzený vepřový bůček

- bůček

- sůl

- česnek

Jak na to?

Kůži na bůčku nařízneme do mřížky a důkladně maso nasolíme

a potřeme česnekem. Bůček si nakrájíme dle potřeby, (ideál 6x20cm).

Necháme minimálně 4-6 dní v chladu, např. v kastrolů a obden

překládáme. Gril roztopíme na 80-90°C. Pizza kámen obalíme do alobalu

(lze použít i samostatný hrubší alobal) a položíme na rošt grilu. Na něj

položíme rošt na žebra/ryby (popř. přídavný rošt) a do něj si jednotlivé

kusy naskládáme. Maso položíme na rošt kůží dolů. Víko grilu uzavřeme

a udíme 10-12 hodin na 70-90°C.

Dobrou chuť přátelé kamadáři. 

Ingredience:

www.kamado-grily.cz
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Valašská KOPA - uzená vepřová krkovice

www.kamado-grily.cz
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- vepřová krkovička

- mořská sůl

- čerstvé bylinky (tymián, medvědí česnek)

- muškátový oříšek

Ingredience:

Jak na to?

Klasickou vepřovou krkovici na 7 dnů nasucho naložte do mořské soli

(5 gramů na 1 kg masa) a čerstvých bylinek, např. tymián a medvědí

česnek, přidejte pepř a trošku strouhaného muškátového oříšku, a vše

promíchejte v hmoždíři. Bylinky můžete samozřejmě volit podle vaší chuti.

Poté vepřovu krkovici zauďte při 70-80C° po dobu 10 hodin.

A teď přijde to nejhorší! Budete se na ni po dobu 3 týdnů dívat, jak vám

pěkně pověšená visí a zraje ve větratelném špajzu. Ale vydrže, ta chuť

stojí za to!

Dobrou chuť.



Šťavnatá uzená panenka

- vepřová panenka

- sůl

- česnek

Jak na to:

Panenku očistíme, omyjeme a osušíme. Osolíme jí a načesnekujeme.

Uložíme do nádoby a dáme do chladu na 48 hodin. Gril KAMADO ceramic

před rozpálením dobře vyčistíme a dosypeme dostatek uhlí. Gril rozpálíme

min. na 200°C, poté zregulujeme teplotu na požadovaných 75°C. 

Po rozpálení grilu do něj vložíme kámen na nepřímé grilování a nerezový

rošt. Panenku udíme 3 hodiny a je hotovo.

Dobrou chuť.

Ingredience:

www.kamado-grily.cz
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Krůtí stehno uzené horkým kouřem

- krůtí stehno

- česnek

- sůl

- pepř

- olivový olej

Jak na to:

Krůtí stehna necháme hodinu až dvě při pokojové teplotě. Nasolíme,

napepříme, načesnekujeme a potřeme olivovým olejem. Gril rozpálíme

na 90°C a udíme 3 - 4 hodiny.

Dobrou chuť.

   

    

Ingredience:

www.kamado-grily.cz
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Vepřové trhané maso

- krkovička v celku na marinován

Marináda

- sůl

- pepř

- třtinový cukr

- mletá paprika

- dijonská hořčice

- česnek

- olivový olej

Jak na to:

Ingredience na marinádu smícháme a důkladně vetřeme do masa.

Necháme přikryté odpočívat v chladu 24 hodin. Před grilování maso

vytáhneme z chladna cca hodinu před grilováním a necháme temperovat

na pokojovou teplotu.

Rozpálíme KAMADO gril na 130°C. Do grilu vložíme tepelný štít (pizza

kamen nebo kámen na nepřímé grilování). Maso dáme do pekáče,

podlijeme a přikryjeme poklicí. Pekáč vložíme do grilu. Hlídáme teplotu

stále na 130°C a pečeme 3-4 hodiny. Stále podléváme, ať se nám maso

nepřipaluje. Hotové maso vytáhneme z grilu a necháme 10 minut

odpočinout. Krkovici natrháme přímo drápy na trhané maso (příslušenství

KAMADO ceramic)

Doporučení:

Natrhané maso podáváme s chlebem, bagetou, v bulce jako hamburger,

se zeleniou anebo dále zapracujeme dle chuti, libosti a kulinářské

zdatnosti. Prostě jakkoliv.

   

    

Ingredience:

www.kamado-grily.cz
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Pomalu uzený kapr

www.kamado-grily.cz

Ingredience:

- kapr

- česnek

- sůl

- bobkový list

- voda

Jak na to:

Kapra pořádně osušíme. Můžeme dělat vcelku (doporučujeme) nebo

naporcujte na podkovy. Poctivě nasolíme, načesnekujeme rybu zevnitř

i z venčí. Trochu bobkového listu ještě vložíme dovnitř a necháme

24 hodin odležet. Před uzením otřeme maso od soli a gril rozpálíme

na 80 - 90°C. Po vložení do grilu stále podléváme, ať se nám maso

nepřipaluje. Víko uzavřeme a udíme cca 5-6 hodin na 60 - 75°C.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Strana 13

Pokud potřebujete poradit, nebo Vás cokoliv napadne, máte vylepšení, napište nám na info@kamado-grily.cz. Děkujeme.

7 dní v týdnu - tel.: 608 727 420Gril pohotovost 10 let záruka na grily



www.kamado-grily.cz

Kuře na pivě naplacato a zemáky na grilu

Kvalitní, čerstvé kuře nařežeme od hrudníku na půl jen z jedné strany.

Nakrojené kuře rozevřeme a vytvoříme z něj placku. Důkladně nasolíme

a nakořeníme (sůl, paprika,... cokoliv, co máte na kuřeti rádi). Kuře vložíme

do vymazané litinové pánve. Zasypeme čerstvou cibulí a česnekem,

a podlijeme pivem. Přikryjeme alobalem. Vložíme do grilu KAMADO

ceramic vyhřátého na 180°C. Po hodině sundáme alobal a grilujme další

hodinu dozlatova.

A jako přílohu si připravíme poctivé zemáky na grilu.

Kvalitní, nejlépe domácí, brambory očistíme kartáčkem pod tekoucí vodou.

Poté je nakrojíme z 80 % na ježka, jako když krájíte špekáček. Nasolíme.

Vložíme do grilu rozehřátého na 150°C nařezanou stranou dolů, když

je děláte samostatně. Pokud je přidáte ke kuřeti, jako my, tak respektujte

vyžadovanou grilovací teplotu kuřete. Po 30 minut brambory otočíme

a grilujeme ještě 10-15 minut.

 

Jak na to:
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Krůtí roláda plněná baby špenátem, sušenými
rajčátky a fit salátkem

- 400 g očištěných krůtích prsou

- 2 hrsti očištěného baby špenátu

- 8 ks sušených rajčat bez oleje

- 4 prolisované stroužky česneku

- lžička olivového oleje

- lžička dipu z pečených rajčat Ingwo (k dostání u nás v e-shopu)

- himalájská sůl a mletý pepř dle chuti

Jak na to:

Krůtí prsa prokrájím, naklepu, osolím, opepřím, přidám prolisovaný česnek,

baby špenát, sušená rajčátka a opatrně zaroluji. Roláda mi pevně nedržela,

proto jsem do rolády přidala 3 dlouhé špejle na špízy. Roládu pokapu lžíci

olivového oleje a vložím na pár hodin do lednice. Po pár hodinách peču

v Kamado grilu na 180°C cca 30 minut za občasného obrácení. 

Fit salátek - ingredience:

- hrst baby špenátu

- hrst rukoly,

- 4 ks ředkviček oškrábaných a nakrájených na plátky

Na dokončená fit zálivka: 

- 1 lžička olivového oleje

- 1 lžíce jablečného octu

- pár kapek limetkové šťávy

Zeleninu propláchnu a nechám odkapat, poté zeleninu vložím na talíř

a pokapu zálivkou. Nakonec vložím plátky nakrájené krůtí rolády

a ozdobím dipem z pečených rajčat. 

P.S. K roládě se hodí pivní rohlíčky, viz recept na našem blogu.

Dobrou chuť přeje Fany

Ingredience na krůtí roládu:
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Sladký lískooříškový chlebíček vegan

- 300 g bio špaldové mouky

- 100 g mletých lískových oříšků

- 20 g kokosového cukru nebo erythtritolu

- 2 lžicky prášku do pečiva bez fosfátů

- ½ lžičky himálajské soli

- 250 ml ovesného mléka

- 15 ml olivového oleje

- 1 polévková lžíce jablečného octa

Jak na to:

Smíchejte zvlášť suché ingredience, zvlášť mokré ingredience. Nakonec

tyto smíchejte dohromady a zpracujte v těsto. Těsto vložte do banánové

formy či jakékoliv formy na pečení vyložené pečicím papírem. Pečte

v KAMADU rozpáleném na 180  cca 40 minut.

Ingredience:

°C

Strana 16
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Kachna ala KAMADO ceramic na pivě

- kachna

- sůl

- kmín 

Jak na to:

Kachnu omyjeme a necháme alespoň 3 hodiny při pokojové teplotě.

Pořádně nasolím zvenku i zevnitř. Posypeme kmínem. Do keramického

stojanu nalijeme pivo a kachnu na nej nasadíme. Do grilu vložíme kámen

pro nepřímé grilování a na něj plech na odkap. Do něj nalijeme vodu.

Kachnu na keramickém stojanu dáme na rošt, aby tuk postupně odkapával

do plechu na kameni.

Kachnu vkládáme do grilu, když je teplota 180-200°C, po vložení teplota

částečně klesne a pečeme v hrilu 3-4 hodiny na 130 -150°C.

Dobrou chut!

Ingredience:
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Pokud potřebujete poradit, nebo Vás cokoliv napadne, máte vylepšení, napište nám na info@kamado-grily.cz. Děkujeme.

BONUS
recept č. 1 navíc
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Kuřecí špíz s ananasem

- 400 g kuřecí prsou

Ingredience na marinádu:

- 20 ml olivový olej

- šťáva z citronu

- 2 stroužky česneku nasekaných na malé kousky,

- špetka mleté papriky, oregána, himalájské soli a pepře.

Na dokončení:

- velká červená paprika nakrájená na kousky

- velká červená cibule nakrájená na klínky

- ananas nakrájený na kostky

- pár plátku slaniny

Jak na to:

Kuřecí prsa očistím a nakrájím na kostky. Všechny ingredience na mari-

nádu smíchám dohromady. Marinádu přeliji do uzavíratelného sáčku,

přidám kuřecí kostky a dám na 6-12 hodin do lednice. Před grilováním

na špejli napíchám střídavě kousky papriky, cibule, ananasu a masa

a přeloženou slaninu.

Griluji na roštu při 180°C cca 12 minut a v polovině grilování špízy otočím,

aby se opekly ze všech stran.

Dobrou chuť přeje Fany

Ingredience:
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Delikatesy INGWO - hořčice a dipy
ke grilovaným a pečeným masům
nebo sýrům...                                                

.

.

Fantastická lehce pikantní

klementínková hořčice.

Doporučujeme k masu,

grilovanému kuřeti,

zvěřině, kachním prsům,

sýrům, paštikám, uzeninám,

k výrobě dressinků

do salátů. 

Ostrý dip z pečených paprik.

Doporučujeme ke grilovaným

masům, pečeným masům,

do hamburgerů, plněných

tortill, k sýrům.

Delikátní sladkokyselý

cibulový dip. Ke grilovaným

masům, pečeným masům,

do hamburgerů.
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Klementínková hořčice
Ingwo - sladká, lehce

pikantní

Dip z pečených paprik
Ingwo - ostrý

Cibulový barbecue relish
Ingwo - sladkokyselý

100% příroda, řemeslo a láska

Objednat lze u nás na www.kamado-grily.cz/delikatesy

Na našich www stránkách najdete také příběh značky Ingwo. Nedílnou součást prezentace

produktů Ingwo je jejich složení (nic netajíme) a také nutriční hodnoty. 

Cokoliv si připravíte na našich grilech KAMADO ceramic®,                         

můžete doladit delikátními hořčicemi a dipy Ingwo®. Jak říká                      

klasik "Kdo jednou zkusí (ochutná), ten už ...." znáte to. 

      

.

.

.

Každý gurmán už

si bez těchto delikates nedokáže představit vychutnání

grilovaných a pečených pokrmů. Hořčice a dipy

prodlouží Váš chuťový zážitek. S pečeným

masem namočeným do klementínkové

hořčice zažijou Vaše chuťové pohárky

symfonii chutí.                                           

Při výrobě jsou použity pouze přírodní

suroviny, bez chemických konzervantů

a dochucovadel. Vše ruční práce.         

.........................

..............................

...............................................

..................................................

....................................................

.....................................................

.....................................................

....................................................

................................................... .
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Není uhlí jako uhlí

V keramických grilech KAMADO ceramic doporučujeme používat jen

dřevěné uhlí namísto briket. Grilování bude mnohem příjemnější. Vše

popisujeme na těchto dvou stránkách.                                                      .

Naše odzkoušené dřevěné uhlí v 10 kg balení

se importuje z Indonésie již hotové. Vyrábí

se z dřeviny Halabanský dub (někdy se objevuje

i jako Alaban, popř. Laban oak, Laban wood).     

Hlavním rozdílem je velmi vysoká tvrdost

(=měrná hmotnost/hustota) dřeva. Na stejnou

hmotnost má toto uhlí oproti standardnímu asi

o 1/3 menší objem.                                                         

Má vyšší obsah fixního uhlíku Cfix (to je to,

co hoří), a žhne výrazně déle. Čím je v uhlí více

uhlíku (řečeno jednoduše), tím méně ostatních

látek se tam vejde. A ostatní látky jsou vždy

nějaký balast – popeloviny, voda atd.               

.

.

.

Takže hodně uhlíku = málo popela, neprská, nekouří, nízká spotřeba...

Dřevěné uhlí Gastro KAMADO ceramic

www.kamado-grily.cz

Objednat lze u nás na www.kamado-grily.cz/prislusenstvi
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Dřevěné uhlí versus brikety

Brikety se dají vyrobit z různých materiálů. Dřevo nebo kokosové slupky

se stejně jako dřevěné uhlí karbonizuji, ale v tomto případě úplně. Na konci

zůstává 100 % uhlíku. Tyto kusy uhlí se rozemelou a spolu s pojivem,

většinou škrobem, a slisují na brikety. Do briket se často přidává také

nějaká látka pro delší hoření, což mohou být nejrůznější materiály (např.

rašelina, písek nebo dokonce kamenné uhlí).

Doporučujeme používat v Kamado ceramic jen dřevěné uhlí namísto briket

a to z řady důvodů:

Dřevěné uhlí tvoří 95 % uhlíku, zbytek jsou především dřevní plyny.

V keramických grilech Kamado ceramic tedy čistě shoří a nezůstane

téměř žádný popel.

Brikety často obsahují příměsi pro delší žhnutí a proto nehoří tak čistě

jako dřevěné uhlí, navíc nepříjemně čoudí.

Doba hoření dřevěného uhlí v Kamadu závisí na přívodu kyslíku a lze

ji tedy regulovat.

Brikety žhnou rovnoměrně, jak se to od nich ostatně očekává. Průběh

hoření se tedy dá hůře regulovat. Když jsou brikety jednou žhavé,

už hořet nepřestanou.

Pro dosažení určité teploty v Kamadu není zapotřebí, aby žhnulo

všechno dřevěné uhlí. Při nízké teplotě hoří většinou jen 10 % paliva.

Zbylé dřevěné uhlí lze použít příště.

Brikety nejsou příliš trvanlivé, ani jsou-li z přírodních materiálů jako

kokosové slupky nebo olivové dřevo.

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

www.kamado-grily.cz
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Marek Brokeš

otazy ke grilování
    dotazy k odeslaným
    objednávkám
    recepty
    doprava

+420 777 211 777
objednavky@kamado-grily.cz

    d

Františka Doležalová

    blog
    instagram
    recepty

Tomáš Halamíček

    technické dotazy
    dotazy k objednávkám
    recepty
    zákaznická podpora
    (poradenství)

+420 608 727 420
info@kamado-grily.cz

5 NEJ - proč gril od KAMADO ceramic

www.kamado-grily.cz

Pokud by Vás cokoliv napadlo, zeptat se, nebo poradit, neváhejte

nás kontaktovat. Rádi se Vám budeme věnovat.

Gril pohotovost 7 dní v týdnu - tel.: 608 727 420



www.kamado-grily.cz

Pokud máte svůj recept a chcete se podělit, pošlete

nám jej i s fotkami a rádi jej pod vaším jménem zveřejníme

na našich sociálních sítích a blogu (takto zaslané recepty

schvalujeme, pokud obsahují vše tak aby byli srozumitelné,

rádi je zveřejníme, děkujeme za pochopení)

Sledujte náš BLOG, kde přinášíme velmi zajímavé články

z Kamado světa. Najdete zde také nejčerstvější

recepty z naší terasy.

Keramické grily na celý život
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