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JAKIŚ CZAS TEMU NARODZIŁA SIĘ LEGENDARNA LINIA NACZYŃ 
KUCHENNYCH: DELIMANO STONE LEGEND. 
W tej rodzinie jest wiele bestsellerów, ale więcej o nich innym razem. Teraz przyjrzymy się nowości – Tacy Grillowej z Powłoką Kamienną 
Delimano Stone Legend!

Ta absolutnie rewolucyjna taca grillowa zamieni każdą kuchenkę w grill i doskonale sprawdzi się jako naczynie do zapiekania w piekarniku! Prawdziwy grill na Twojej 
kuchence lub w piekarniku? Właśnie tak! Z TACĄ GRILLOWĄ Z POWŁOKĄ KAMIENNĄ DELIMANO STONE LEGEND wszystko jest możliwe:

Nieprzywieranie, dzięki 
powłoce kamiennej Real Stone

REALREALREAL
STONESTONESTONE

Stosowanie również na płytach
indukcyjnych i ceramicznych

Grillowanie na kuchence i zapiekanie
w piekarniku

Pieczenie prostokątnej pizzy
z chrupiącymi brzegami

Serwowanie bezpośrednio na stole

Zmiana domowej kuchenki w grill
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Linia Stone Legend to połączenie legendarnych materiałów: stali i kamienia! Naczynia z tej linii są mocne, trwałe i spisują się znakomicie na wszystkich 
kuchenkach, a także na płytach indukcyjnych! A do tego można ich spokojnie używać w piekarniku!

Na kolejnych stronach prezentujemy przepisy na wyśmienite potrawy z grilla oraz garść przydatnych wskazówek i porad, które 
pomogą w przygotowywaniu przepysznych i zdrowych dań!

GRILLOWE WSKAZÓWKI I PORADY
1. Mięso wyjmij z lodówki około 20 minut przed grillowaniem, żeby zdążyło się nagrzać do temperatury pokojowej.  Nie zostawiaj jednak mięsa w temperaturze 

pokojowej na dłużej niż godzinę. Dłuższe przetrzymywanie mięsa w takich warunkach  spowoduje gwałtowne rozmnażanie się bakterii i popsucie się mięsa.

2. Jeśli musisz rozmrozić mięso, to wyjmij je na noc lub rozmrażaj przez cały dzień w lodówce. Mięso zamrożone wrzucone na grilla usmaży się nierównomiernie.

3. Nie sól steków podczas grillowania, żeby nie stwardniały. Posól je, gdy będą już gotowe. Sól wyciąga wilgoć z mięsa i dlatego mięso posolone w nieodpowiednim 
momencie twardnieje.

4. Nie nakłuwaj mięsa widelcem ani nakłuwaczem. Nakłuwanie spowoduje ucieczkę soków i wraz z nimi aromatu z mięsa. Mięso przekładaj na drugą stronę szczypcami 
lub łopatką.

5. Przed przełożeniem mięsa na drugą stronę poczekaj, aż na stronie opiekanej pojawi się chrupiąca skórka. Mięso niegotowe do przełożenia będzie przywierać 
do tacy.

6. Nie układaj mięsa drobiowego na tacy bezpośrednio nad palnikiem. Mięso drobiowe opiekane wolniej w chłodniejszej części grilla będzie delikatniejsze, bardziej 
równomierne opieczone i nie przypali się.

7. Gotowość steków wołowych sprawdzaj palcem - najprostszym narzędziem kuchennym. Stek krwisty, lekko wysmażony (rare) jest miękki i gąbczasty w dotyku, 
średnio wysmażony (medium) lekko sprężynuje po naciśnięciu, natomiast dobrze wysmażony (well done) będzie twardy.

8. Nie grilluj zbyt mocno. Lepsze rezultaty osiągniesz nie dosmażając steku, niż go przesmażając. Mięso niedosmażone można zawsze wrzucić z powrotem na grill.

9. Daj stekom chwilę odpocząć po zdjęciu z grilla. Wstrzymanie się z krojeniem na około 5 minut pozwoli zatrzymać soki w mięsie, a wraz z nimi całe bogactwo smaku
i aromatu.

230°C

ELEKTRYCZNA CERAMICZNA GAZOWA PIEKARNIK INDUKCYJNA
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CZY WIESZ, ŻE…?
Cały sekret grillowania mięsa tkwi w umiejętnie przygotowanej MARYNACIE składającej się z odpowiednio dobranych 
składników we właściwych proporcjach! W poniższej tabelce znajdziesz składniki wyśmienitych marynat:

1. Pomimo niezliczonej liczby receptur marynat, trzeba pamiętać, że muszą one zawierać 3 główne składniki:

Kwasy Tłuszcze Aromaty
Wino, ocet, sok z owoców cytrusowych, piwo i 
jogurt osłabiają wiązania białkowe w mięsie i 
owocach morza, dzięki czemu mięso jest 
delikatne i soczyste. Kwaśne składniki 
neutralizują intensywny zapach ryb i nadają 
mięsu delikatności.

Zazwyczaj olej, ale może to być również 
mleczko kokosowe. Tłuszcze czynią mięso 
soczystym i zapobiegają przywieraniu 
marynowanych produktów do grilla.

Czosnek, skórki owoców cytrusowych, trawa 
cytrynowa, mielone chili i zioła wnikają w głąb 
mięsa, nadając mu smaku. Nie bój się 
eksperymentować ze wszystkim, co masz pod 
ręką, od pesto po dżem z papryczek.

2. Mięso do zamarynowania najlepiej pokroić na mniejsze kawałki. Cieńsze i drobniejsze kawałki mięsa zamarynują się szybciej.

3. Czasem wystarczy tylko 30 minut, żeby zamarynować mięso, ale czasem dla lepszego smaku warto pozostawić mięso w marynacie 
na dłużej. Im dłużej marynujemy, tym bogatszy aromat mięsa uzyskamy.

4. Wołowina pozostawiona w marynacie na noc będzie miększa.

5. Mięso drobiowe należy marynować z umiarem. Mięso z kurczaka marynowane za długo może być twarde i stracić swój naturalny smak.

6. Ile marynaty potrzeba? Około 2 filiżanek (~0,5 litra) marynaty na kilogram mięsa.  Marynata musi całkowicie zakrywać mięso.

7. Marynujące się mięso zawsze wstawiaj do lodówki.

8. Plastikowe pojemniki lub woreczki foliowe pomogą utrzymać porządek podczas przygotowywania mięsa na grill. Aby ograniczyć ilość 
marynaty, wystarczy usunąć powietrze z woreczka foliowego.

9. Na ok. 10 minut przed zdjęciem mięsa z grilla ponownie nasmaruj je marynatą, żeby nadać mu pełnię smaku. Do tego celu należy użyć 
marynaty pozostałej z marynowania. Świeża marynata osłabi walory smakowe mięsa.
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Zaspokój pierwszy głód  swoich gości, przygotowując 
dla nich małą przekąskę. Wrzuć składniki na TACĘ 
GRILLOWĄ Z POWŁOKĄ KAMIENNĄ DELIMANO STONE 
LEGEND, podaj jakąś sałatkę, aby najbardziej 
wygłodniali goście zaostrzyli nieco apetyt
w oczekiwaniu na danie główne, za którego 
przygotowanie właśnie się zabierasz.

Przystawki
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FOCACCIA Z POMIDOREM I MOZZARELLĄ
SKŁADNIKI: 

• 2 ciasta focaccia lub inne białe pieczywo
• Pesto z bazylią (kupione lub domowej roboty)
• Plastry sera mozzarella
• 5 dojrzałych, ale jędrnych pomidorów pokrojonych w grubsze plastry
• Sól i pieprz do smaku
• Kilka kropel oliwy z oliwek
• Ocet balsamiczny 

PRZYGOTOWANIE:
Przekrój pieczywo wzdłuż na dwie połówki. Obie połówki posmaruj grubą warstwą 
pesto. Na wierzch połóż plastry mozzarelli, a na nie plastry pomidora. Posyp solą i 
pieprzem, i lekko skrop oliwą z oliwek i octem balsamicznym. Umieść pieczywo na 
TACY GRILLOWEJ Z POWŁOKĄ KAMIENNĄ DELIMANO STONE LEGEND. Zapiecz przez 
6-8 minut do momentu roztopienia się sera. Podawaj z marynowanymi oliwkami.

WSKAZÓWKA
Aby góra była jeszcze bardziej chrupiąca, samo pieczywo włóż na kilka minut do 
piekarnika rozgrzanego do 200°C. A dopiero później ułóż na nim składniki i zapiecz wg 
wskazówek wyżej.
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• 500 g mielonego rozbratla wołowego
• 250 g mielonej wieprzowiny
• 1/3 filiżanki startego parmezanu
• 2 przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku 
• Świeżo zmielony czarny pieprz
• Oliwa z oliwek   

• 3/4 filiżanki świeżej bułki tartej
• 2 duże jajka, lekko roztrzepane
• 1/3 filiżanki startego sera Pecorino Romano
• 2 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki
• 1/4 łyżeczki czerwonej papryki w płatkach
• Sól  

PRZYGOTOWANIE:
W dużej misce dokładnie wymieszaj mięso wołowe i wieprzowe, bułkę tartą, jajka, 
parmezan, ser Pecorino, czosnek, pietruszkę i płatki czerwonej papryki. Z masy 
uformuj kulki o średnicy 3,5-4 cm. Oprósz klopsiki solą i pieprzem. Pędzelkiem nałóż 
na klopsiki oliwę z oliwek i rozłóż je na TACY GRILLOWEJ Z POWŁOKĄ KAMIENNĄ 
DELIMANO STONE LEGEND. Grilluj do zarumienienia przez ok. 8 minut, co 2 minuty 
przekładając klopsiki na drugą stronę. Odstaw na ok. 5 minut do ostygnięcia.

KLOPSIKI Z PARMEZANEM 
I PECORINO PO WŁOSKU
SKŁADNIKI: 

WSKAZÓWKA
Serwuj bezpośrednio na TACY GRILLOWEJ Z POWŁOKĄ KAMIENNĄ DELIMANO STONE 
LEGEND z dipem pomidorowym, np. sosem marinara!
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I Ty stań się mistrzem grilla! Przekonaj się, że grill to nie tylko 
szaszłyki, skrzydełka z kurczaka czy cevapcici.

DANIA GŁÓWNE Z MIĘSEM
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• duży schab pokrojony w plastry
• 1/4 filiżanki octu
• 1/4 filiżanki soku z cytryny
• 1 łyżka oleju z oliwek extra virgin
• 2 łyżka musztardy Dĳon
• 1 przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku
• 2 łyżki suszonego szczypiorku
• 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
• 1 łyżka brązowego cukru 

PRZYGOTOWANIE:
Odkrój tłuszcz ze schabu. W woreczku z zamknięciem strunowym zmieszaj ocet, sok z 
cytryny, oliwkę z oliwek, musztardę, czosnek, szczypior i pietruszkę. Włóż do woreczka 
kotlety i odstaw do lodówki na 2-4 godziny do zamarynowania. Następnie grilluj kotlety na 
TACY GRILLOWEJ Z POWŁOKĄ KAMIENNĄ DELIMANO STONE LEGEND do momentu, gdy po 
nakłuciu mięsa wypływający z niego sok będzie bezbarwny. Podawaj z sałatką lub ryżem z 
warzywami.

KOTLETY WIEPRZOWE Z MUSZTARDĄ 
DĲON I SZCZYPIORKIEM
SKŁADNIKI: 

WSKAZÓWKA
Schab możesz również podawać z sałatą i chrupiącymi kromkami pełnoziarnistego 
pieczywa, które wcześniej zapieczesz na TACY GRILLOWEJ Z POWŁOKĄ KAMIENNĄ 
DELIMANO STONE LEGEND.
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GRILLOWANE SZASZŁYKI Z KURCZAKA
SKŁADNIKI: 
• sok z 3 cytryn
• 3 przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku
• 4 łyżki suszonego szczypiorku
• 1 kg piersi z kurczaka bez skóry pociętych na równe kawałki
• 1 cebula pocięta na ćwiartki i poszatkowana na duże kawałki
• 1 czerwona papryka oczyszczona z nasion i pocięta na duże kawałki
• 16-20 kapeluszy małych pieczarek portobello
• 2 małe cukinie pocięte na plastry o grubości ok. 2,5 cm
• 3 łyżki oliwy z oliwek
• sól
• świeżo zmielony pieprz

PRZYGOTOWANIE:
Przygotuj marynatę z soku z cytryny, oliwy z oliwek, czosnku, ziół, połowy łyżeczki 
soli i połowy łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu. Na patyczki do szaszłyków 
ponadziewaj na przemian kawałki kurczaka i warzywa. Wlej marynatę do naczynia 
do pieczenia i ułóż w nim szaszłyki, dokładnie otaczając je w marynacie. Przykryj 
naczynie i pozostaw w lodówce na noc lub przynajmniej na kilka godzin. Grilluj 
szaszłyki na TACY GRILLOWEJ Z POWŁOKĄ KAMIENNĄ DELIMANO STONE LEGEND 
przez ok. 15-20 minut, przewracając je co jakiś czas szczypcami do momentu, aż 
mięso będzie gotowe.

WSKAZÓWKA
Podawaj z warzywami grillowanymi razem z szaszłykami na TACY 
GRILLOWEJ Z POWŁOKĄ KAMIENNĄ DELIMANO STONE LEGEND.
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Połechtaj kubki smakowe przepysznymi owocami 
morza, które zaspokoją podniebienia nawet 
najbardziej wymagających smakoszy ryb.

DANIA GŁÓWNE Z RYB
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GRILLOWANY ŁOSOŚ Z MASŁEM 
CYTRYNOWYM I BAZYLIĄ
SKŁADNIKI: 
• 4 filety z łososia
• 1 łyżeczka słodkiej papryki
• 1 łyżeczka cukru
• 1/2 filiżanki masła
• 1 łyżka świeżej, drobno posiekanej bazylii
• 1 łyżka świeżo wyciśniętego soku z cytryny
• 1 łyżka drobno posiekanej dymki

PRZYGOTOWANIE:
Ułóż filety z łososia na TACY GRILLOWEJ Z POWŁOKĄ KAMIENNĄ DELIMANO STONE 
LEGEND i posyp papryką i cukrem. Grilluj przez 6-8 minut lub do momentu, aż mięso 
będzie się łatwo rozdzielać. W miseczce połącz masło, bazylię, sok z cytryny i dymkę. 
Obficie nałóż cytrynowe masło z bazylią na filety.

WSKAZÓWKA
Tę potrawę serwuj z warzywami 
gotowanymi na parze.
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GRILLOWANE SZASZŁYKI Z OWOCAMI MORZA
SKŁADNIKI: 
• 750 g pociętych w kostkę filetów z białych ryb
• 8 małych obranych krewetek
• 8 przegrzebków (opcjonalnie)
• 8 białych pieczarek
• 8 pomidorków cherry
• 1 zielona papryka, pokrojona na kawałki
• 1 czerwona papryka, pokrojona na kawałki
• 2 łyżki oliwy z oliwek extra virgin
• 1/3 łyżeczki chili w proszku
• 1 łyżka zmieszanych suszonych i posiekanych świeżych ziół
• 3 łyżeczki soku z cytryny

PRZYGOTOWANIE:
W płytkim naczyniu wymieszaj oliwę z oliwek, chili, zioła i sok z cytryny. Dodaj owoce 
morza i lekko potrząsając, wymieszaj całość. Pozostaw w marynacie na godzinę, co 
jakiś czas mieszając. Na zamoczone wcześniej w wodzie (przez ok. 20 minut) 
drewniane patyczki do szaszłyków nadziewaj po kolei owoce morza, pomidorki i 
paprykę. Ułóż szaszłyki na TACY GRILLOWEJ Z POWŁOKĄ KAMIENNĄ DELIMANO 
STONE LEGEND i grilluj przez ok. 4-5 minut.

WSKAZÓWKA
Danie idealnie komponuje się z dipem czosnkowo-pietruszkowym.
Skład: 4 ząbki czosnku, 4 gałązki pietruszki, 4 łyżki oliwy z oliwek. Aby uzyskać lekki sos, 
zmiażdż uprzednio posiekane składniki i dodaj oliwę.
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Grillowanie to nie tylko uczta 
miłośników mięsa. Warzywa 
równie dobrze nadają się do 
grillowania, a wegetarianie 
będą zachwyceni pełnią ich 
smaku i aromatu.

DANIA GŁÓWNE WEGETARIAŃSKIE
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SZASZŁYKI Z CUKINIĄ I SEREM HALLOUMI 
SKŁADNIKI: 
• 1 łyżeczka chili w proszku
• garść posiekanej mięty
• skórka i sok z 1 cytryny
• 2 łyżki oliwy z oliwek extra virgin
• 2 cukinie, pocięte na plastry o grubości ok. 1 cm
• 1 opakowanie sera halloumi w kostkach (225 g)

PRZYGOTOWANIE:
Wymieszaj chili, połowę posiekanej mięty, skórkę i sok z cytryny, oliwę, cukinię i 
halloumi. Pozostaw do zamarynowania na ok. 30 minut. Nadziewaj cukinię i 
halloumi na patyczki do szaszłyków (przepis na 8 szaszłyków). Grilluj przez 7-8 
minut, obracając w połowie i smarując pozostałą marynatą. Gotowe szaszłyki posyp 
pozostałą miętą.

WSKAZÓWKA
Jeśli używasz drewnianych patyczków do szaszłyków, przed nadzianiem 
produktów namocz je w wodzie przez ok. 20 minut.
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GRILLOWANE BAKŁAŻANY Z OLIWĄ Z 
OLIWEK, CZOSNKIEM, PIETRUSZKĄ I 
SEREM FETA
SKŁADNIKI: 
• 4 bakłażany 
• garść drobno posiekanych liści pietruszki 

• 1-2 drobno posiekane ząbki czosnku
• 5-6 łyżek oliwy z oliwek extra virgin
• 150 g sera feta• szczypta soli morskiej i pieprzu

• 1 cytryna pocięta w ósemki (położona na 
talerzu do serwowanej potrawy)

PRZYGOTOWANIE:
Lekko natnij skórę bakłażana dookoła poniżej łodygi, następnie zrób 4 płytkie nacięcia 
wzdłuż bakłażana. Grilluj bakłażany przez ok. 20 minut, obracając je co ok. 5-7 minut, 
tak aby skórka była równomiernie przypieczona, a bakłażany miękkie, ale nie 
rozpadające się. Usuń skórę. Następnie całkowicie przetnij bakłażany wzdłuż od 
nacięcia dookoła przy łodydze i delikatnie rozchyl ćwiartki, ale tak, żeby ich nie 
odłamać. Wymieszaj oliwę z oliwek, czosnek i pietruszkę i nałóż łyżką na bakłażana. 
Lekko posól (nie za mocno, ponieważ ser feta jest dość słony), popieprz i pokrusz ser 
feta na wierzchu. Podawaj na ciepło lub w temperaturze pokojowej. Przed jedzeniem 
należy skropić bakłażany podaną cytryną.

WSKAZÓWKA
Jeśli nie lubisz bakłażanów, możesz je zastąpić cukinią.
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A teraz super finał naszej sesji 
grillowania – desery! Desery 
przygotowane na TACY GRILLOWEJ Z 
POWŁOKĄ KAMIENNĄ DELIMANO 
STONE LEGEND są niewiarygodnie 
pyszne! Te dwa przepisy to tylko 
czubek deserowej góry lodowej.

DESERY
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ŁÓDECZKI BANANOWE
SKŁADNIKI: 
• 4 średnie dojrzałe banany w skórkach
• 4 łyżeczki płatków czekoladowych
• 1/4 filiżanki grubo posiekanych orzechów włoskich

PRZYGOTOWANIE:
Natnij skórki bananów wzdłuż na głębokość ok. 1 cm, w odległości ok. 1 cm od obu 
końców. Rozchyl skórki i powstałe kieszonki napełnij płatkami czekoladowymi i 
orzechami, tworząc łódeczki. Rozgrzej piekarnik do 200°C i włóż TACĘ GRILLOWĄ Z 
POWŁOKĄ KAMIENNĄ DELIMANO STONE LEGEND na ok. 5-10 minut lub do 
roztopienia się czekolady.

WSKAZÓWKA
Podawaj z lodami waniliowymi lub zaserwuj same łódeczki z łyżeczkami do 
wyjadania środka.
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GRILLOWANE TRUSKAWKI Z 
SORBETEM Z LIMONCELLO
SKŁADNIKI: 
• 2 filiżanki cukru
• 2 filiżanki wody
• 1 łyżka drobno posiekanej skórki z cytryny
• 1 ½ filiżanki soku z cytryny
• 2 łyżki limoncello
• 48 truskawek
• 1 filiżanka cukru pudru 

PRZYGOTOWANIE:
Do rondelka wlej wodę i wsyp cukier. Doprowadź do wrzenia, mieszając do momentu 
całkowitego rozpuszczenia się cukru. Dodaj skórki, sok z cytryny i limoncello. Przykryj 
i wystudź. Następnie zamroź mieszankę w maszynie do lodów i włóż do zamrażarki 
na 8-24 godzin lub do całkowitego zamrożenia. Nadziej truskawki na patyczki do 
szaszłyków w odstępach ok. 5 cm. Dokładnie oprósz truskawki cukrem pudrem. Ułóż 
truskawkowe szaszłyki na TACY GRILLOWEJ Z POWŁOKĄ KAMIENNĄ DELIMANO 
STONE LEGEND i umieść ją bezpośrednio nad średnim palnikiem. Grilluj przez ok. 6 
minut, obracając truskawki do równomiernego rozgrzania. Truskawki podawaj z 
sorbetem.

WSKAZÓWKA
Maszyna do lodów przyspieszy przygotowanie sorbetu i skróci czas oczekiwania.



22 Cook. Cele� ate. Every day.

Sprawdź nasze pozostałe produkty z serii Stone Legend

Tylko 129 zł

REALREALREAL
STONESTONESTONE

Wielofunkcyjny garnek Stone Legend 24 cm

Cena regularna:  79 zł

Idealnie pasuje do Garnka Wielofunkcyjnego Stone Legend.

Pokrywka z sitem Stone Legend 24 cm

PREZENT



Stone Legend Grill Master
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