
8 kaszanek

1 duże mango

2 gałązki rozmarynu (ok. 2 łyżeczek

suszonego)

Płatki chili

Sos sojowy

Oliwa/olej

Składniki

Przygotowanie
Przekrój każdą kaszankę wzdłuż (nie do

końca, na tyle, żeby można było ułożyć

między połówkami nadzienie). 

Obierz i pokrój w kostkę mango. Posiekaj

rozmaryn, Wymieszaj mango z chili,

rozmarynem, kilkoma kroplami sosu

sojowego i oliwą. Nakładaj 2-3 łyżeczki na

każdą kaszankę.

Kaszanki z nadzieniem umieść w folii

aluminiowej i piecz na grillu ok. 8-10

minut - nie obracaj, żeby nadzienie nie

wypadło.

Kaszanka z
mango i

chili



1 średnia cukinia

1 kostka halloumi

suszony czosnek niedźwiedzi

sól

pieprz

oliwa

Uwaga: zdecydowanie lepiej

przygotować je w formie szaszłyków niż

sakiewek w folii

Składniki

Przygotowanie
Przekrój cukinię wzdłuż na pół, następnie

znowu na pół i krój w grube ćwierćplastry.

Halloumi pokrój w podobnej wielkości

kostkę. 

Dopraw ser i cukinię czosnkiem

niedźwiedzim, solą, pieprzem i skrop

oliwą - możesz zostawić je w marynacie

na kilkanaście minut.

Układamy je w folii, a jeszcze lepiej -

nabijamy na patyczki do szaszłyków (które

warto namoczyć wcześniej w wodzie, żeby

nie paliły się na grillu) i grillujemy ok. 10

minut.

Cukinia z
halloumi



800 g szarych krewetek królewskich

(mogą być inne, te są duże i dobrze

wchłaniają marynatę)

8 ząbków czosnku

ok. 10 cm imbiru

sos sojowy

sriracha (albo chili; można pominąć)

sok z 2 cytryn)

olej sezamowy

olej rzepakowy

Uwaga: nie układamy na grillu czosnku,

bo się spali

Składniki

Przygotowanie
Niestety, na początku trzeba obrać

pancerze z wszystkich krewetek,

zostawiając tylko ogonek (choć jego też

można się pozbyć).

Obierz czosnek i imbir, pokrój czosnek 

w plastry, a imbir przeciśnij przez praskę. 

W misce wymieszaj krewetki ze

wszystkimi składnikami marynaty

(najlepiej rękami). Zostaw na 15-30 minut

do marynowania. Grilluj w formie

szaszłyków albo na tacce - wystarczą 3 do

5 minut, krewetki zrobią się różowe.

Krewetki 
z imbirem



4 makrele (najlepiej świeże albo

rozmrożone)

1/2 kostki masła

1/2 pęczka kolendry (albo natki pietruszki)

3-4 ząbki czosnku

sól

pieprz

Składniki

Przygotowanie
Natnij w kilku miejscach skórę makreli

prostym nacięciem. Posyp rybę z zewnątrz

solą i pieprzem.

Rozgnieć masło widelcem. Przeciśnij

czosnke przez praskę, posiekaj kolendrę -

dodaj oba składniki do masła, wymieszaj,

dopraw solą do smaku.

Do środka każdej makreli włóż część

masła. Zawiń rybę w folię aluminiową,

grilluj ok. 12 minut z jednej strony (zależy

od rozgrzania grilla).

Makrela z
masłem

ziołowym



4 kalmary w całości

sok z 1 cytryny

oliwa z oliwek

sos rybny - kilka łyżek

sos ostrygowy ew. sojowy

pasta wasabi (albo pasta chili; można

pominąć, ale nie warto)

3-4 ząbki czosnku

pęczek natki

pęczek szczypiorku

Składniki

Przygotowanie
Kalmary powinny być oczyszczone,

sprawdź na wszelki wypadek, czy 

w środku nie ma nic do usunięcia.

Każdego kalmara nakrój w kratkę na całej

powierzchni.

Wymieszaj w misce sok z cytryny, oliwę,

sos rybny, ostrygowy. Smaruj tym kalmary

z zewnątrz. Do pozostałej części płynu 

(w razie potrzeby dodaj więcej składników

płynnych) dodaj ostrą pastę, rozgnieciony

czosnek i posiekane zioła. Faszeruj tym

kalmary i grillujj je 40 minut, po 20 

z każdej strony.

Kalmary z
ziołami


