
MENU PRO GRILOVÁNÍ S VÍNY



Vážení milovníci dobrého jídla,

léto je obdobím, ke kterému neodmyslitelně patří 
venkovní posezení s  přáteli za vůně grilovaného masa 
a  zeleniny. Proto jsme pro Vás ve spolupráci s  víny 
Jacob’s Creek, školou vaření Cerexim, grily Outdoorchef 
a pod odborným dohledem magazínu Wine & Degustation 
připravili tuto speciální „grilovací kuchařku.“

Velmi pečlivě jsme pro Vás sestavili menu, které dokonale 
snoubí chutě pokrmů z grilu s  jedinečným buketem vín 
Jacob’s  Creek, a  Vy si tak se svými blízkými můžete 
dopřát jedinečné gurmánské zážitky.

Poradíme Vám při výběru vhodného grilu. Naučíme 
Vás, jak připravovat marinády a  maso a  ryby na oheň. 
Ke každému pokrmu Vám doporučíme to nejlepší víno 
Jacob’s Creek.

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle při kulinářských 
přípravách a  zejména pak při samotné konzumaci 
vlastnoručně ugrilovaných lahůdek ve spojení s  víny 
Jacob’s Creek.

Na zdraví a dobrou chuť!

Partneři projektu:



Rose'

Reserve
Shiras Rose'
Sauvignon

Představení vín Jacob’s Creek:
Perly australských vinic

Historie vinařství Jacob’s Creek

Výrazná, svěží a  především vysoce kvalitní vína 
Jacob’s Creek mají za sebou bohatou historii bezmála 
170 let. V roce 1846 vysadil Johann Gramp první vinici, 
aby v roce 1850 oslavil svou první sklizeň. Jeho starý 
vinný sklep stojí na svém původním místě doposud. 
Dnes patří vinařství do portfolia světové skupiny 
Pernod-Ricard, která je druhou největší ve výrobě 
destilátů a vína na světě.

Shiraz Rose'é
Oblíbené lehké růžové víno, které působí 
svěže a voní i chutná po ovoci. Barva tohoto 
svěžího vína připomíná zralou jahodu 
a rané letní jablko. V chuti se odráží vyzrálá 
jahoda a  zralá malina. Osvěžující chuť 
a aroma Shiraz Rosé vychlazeného ideálně 
na 11 °C nejlépe doplní rybu, těstoviny, 
jemné uzeniny, nebo grilovanou drůbež bez 
omáčky.

Sauvignon Blancé
Suché, středně plné víno s  tropickou 
příchutí mučenky a guavy a svěžím, ostrým 
povrchem. Užijete si ho nejlépe ve spojení 
s rybou nebo kuřecím masem.

R
v
ada Reserve

Prémiová odrůdová vína pochází ze tří 
jižních australských regionů: Barossa, 
Coonawarra a  Adelaide Hills. Tyto oblasti 
dávají každému vínu skutečnou osobnost 
a výraz.

Červené plné víno Reserve Shiraz pochází 
z oblasti Barossa. Zdejší teplé dny a chladné 
noci mu dodávají na intenzivnosti. Vykazuje 
symfonii chutí moruše, švestek, čokolády 
a koření s výbornou délkou ovoce.

Ochutnejte jakékoli víno Jakob’s  Creek 
a poznáte divoké australské klima, které mu 
propůjčuje nezaměnitelnou, lehce exotickou 
chuť. Vína Jakob’s  Creek právem získávají 
na oblibě u skutečných znalců, stejně jako 
u  těch, kteří se vínu teprve učí rozumět 
nebo si sklenku dají jen příležitostně.

Jde o vína snoubená s našimi recepty na grilování. 
Kompletní sortiment a více informací najdete na www.jacobscreek.com

nebo na Facebooku Jacob's Creek.

Sparkling Rose'é
Šumivé víno vyrobené tradiční 

metodou zráním v  láhvi – seznamte  
se s  Jacob’s  Creek Sparkling Rosé. Tvoří 
ho odrůdy Pinot Noir (70 %) a Chardonnay 
(30 %). Ve vůni poznáme jemné tmavé 
peckoviny, v chuti je měkce ovocné, bohatě 
perlivé se svěží až delikátní dochutí. Jde 
o nekomplikované, velmi elegantní šumivé 
víno. Skvěle doprovodí lehké letní dezerty, 
jako například grilovaný ananas.



drink

Shiras RoseWelcome drink
Jacob’s Creek Spritz
Oficiální drink Wimbledonu

 6 cl Jacob’s Creek Pinot Noir
 4 cl Ramazzotti Aperitivo
 střik sody
 led
 plátek pomeranče

Jak na to:
Do sklenky nalijeme pomerančový likér, víno 
Jacob’s Creek Pinot Noir, dolijeme sodou a doplníme 
ledem. Důležité je zachovat správný poměr surovin:  
3 díly vína, 2 díly likéru a 1 díl sody. Ozdobíme plátkem 
pomeranče a podáváme.

S tímto drinkem odstartujete tu správnou atmosféru
Vaší zahradní párty!

Suroviny:
 3 lžíce citronové šťávy
 1 lžička chilli papriček
 1 lžíce čerstvě nastrouhaného zázvoru
 2 stroužky prolisovaného česneku
 1 lžička mletého koriandru
 1 lžíce sójové omáčky Kikkoman
 2 lžíce tekutého medu
 čerstvé nevyloupané tygří krevety – 5 ks na osobu

Postup přípravy receptu:
V misce smícháme veškeré ingredience. 
Krevety ve vzniklé směsi důkladně 
obalíme a zbytek marinády si schováme.

Krevety napíchneme na dvě rovnoběžné 
špejle, přikryjeme potravinovou folií 
a uložíme na 30 minut do chladničky.

Zbylou šťávu zredukujeme vařením 
v pánvičce. Krevety grilujeme 3 minuty 
po každé straně, aby skořápka byla 
růžová a maso matné. Nakonec je ještě 
na talíři polijeme teplým sosem.

Snoubení s vínem:
Shiraz Rosé, Jacob’s Creek
Ovocná a jemně pikantní chuť vína 
Shiraz Rosé, příjemně doplní tento 
lehký pokrm a poradí si i s kořenitými 
tóny chili, zázvoru a korinadru, kterým 
je tento pokrm nápaditě obohacen.

Předkrm:

Hosté se pomalu scházejí, vše je připraveno, jenom 
gril čeká na podpal. Čím své blízké přivítat? Zkuste 
překvapit originálním drinkem Spritz od Jacob’s Creek, 
který je podáván na nejslavnějším grandslamu  
ve Wimbledonu.

Prozdradíme Vám, jak ho namíchat!

Než se přátelé sejdou…

Welcome drink Tygří krevety s chilli a citronem



ShirazSauvignon

Suroviny:
 Pražma královská (1 ryba na osobu)
 Čerstvý tymián (2 snítky na rybu)
 Čerstvá šalvěj (2 snítky na rybu)
 Kůra z 1 citronu
 Olivový olej (5 lžic)
 Pepř a sůl 

Postup přípravy receptu:
Omytou a  osušenou rybu několikrát 
nařízneme napříč až ke kosti. Osolíme.

Olivový olej smícháme s  kůrou z  citronu 
a kořením.

Vzniklou kořenící směsí potřeme rybu 
zevnitř i po všech stranách. Celé větvičky 
tymiánu vetkneme do zářezů. Do břicha 
ryby dáme celou snítku šalvěje. Necháme 
uležet cca 2 hodiny v chladu.

Grilujeme z každé strany cca 10 minut.

Snoubení s vínem:
Sauvignon Blanc, Jacob’s Creek
Svěží a aromatická chuť vína Sauvignon 
Blanc si s rybími pokrmy výborně rozumí 
a dobře se doplní s kořenitostí čerstvého 
tymiánu a svěžestí citronové kůry.

Suroviny:
 Vepřová panenka (1 menší na osobu)   
 Rozmarýn (několik snítek)
 Sůl
 Potravinový provázek

Vinná marináda:
1 šálek červeného vína Jacob’s  Creek, 1/4 šálku 
citronové šťávy, 2 lžíce vinného červeného octa, 
2 stroužky utřeného česneku, 2 lžíce rozpuštěného 
másla či olivového oleje.

Všechny ingredience na marinádu smícháme 
v rendlíku a na mírném ohni přivedeme krátce do varu. 
Odstavíme, přikryjeme a ponecháme v klidu 
asi 1 hodinu.

Postup přípravy receptu:
Vepřovou panenku odblaníme a osušíme, 
neomýváme ji vodou. Maso nakrájíme  
na 3 cm silné špalíčky, které obtočíme 
snítkami rozmarýnu a zpevníme nití. Vložíme  
do marinády na 1-2 hodiny. Grilujeme 
ze všech stran celkem 5-8 minut. 
Během grilování potíráme marinádou. 
Před podáváním odstraníme provázek 
a servírujeme s grilovanou zeleninou.

Snoubení s vínem:
Shiraz Reserve, Jacob’s Creek
Jeho chuť červeného peckového ovoce 
spojená s kouřovými chuťovými vjemy 
se s grilovanou panenkou s rozmarýnem 
výborně doplňuje.

Pražma královská na bylinkách Grilovaná vepřová panenka s rozmarýnem
a marinádou z červeného vína Jacob´s Creek 



Sparkling

Suroviny:
 1 ananas
 1 lžička mleté skořice
 1 hrneček hnědého cukru
 400 ml kokosového mléka
 máta na ozdobu

Postup přípravy receptu:
Ananas nakrájíme na kolečka a odstraníme 
prostřední dřevnatou část.

Do jedné misky si připravíme kokosové 
mléko, ve druhé promícháme cukr 
se skořicí.

Kolečka ananasu obalujeme postupně 
v mléce a skořicovém cukru.

Grilujeme cca 5 minut, cukr musí zkara-
melizovat. Ozdobíme lístečky máty 
a podáváme.

Snoubení s vínem:
Sparkling Rosé, Jacob’s Creek
Hravé snoubení šumivého růžového vína 
se sladkým grilovaným ananasem. Perlení 
vína otevře vaše chuťové pohárky, což 
umocní požitek z tohoto šťavnatého 
dezertu. Příjemně ovocný profil vína 
doplňuje chuť ananasu a zároveň si hravě 
poradí s karamelem a skořicí, jímž je tento 
dezert dochucen.

Grilované papriky a  cukety s  voňavým kořením jsou  
v  podobě teplého salátu skvělou lehkou letní večeří 
nebo přílohou k masu.

Ingredience:
 600 g cukety
 2 červené a 2 žluté papriky
 200 g šalotky
 1 stroužek česneku
 1 bobkový list
 2 polévkové lžíce balzamikového octa
 3 polévkové lžíce bílého portského vína Sandeman 
 4 polévkové lžíce olivového oleje
koření podle chuti:
 rozmarýn sušený - drcený
 sůl 
 bazalka čerstvá
 pepř černý mletý

Postup:
1.   Papriky opláchněte a  opečte pod grilem, až  

se na nich utvoří puchýřky. Lze použít i grilovací pánev. 
Vyjměte, osolte a nechte vychladnout. Poté je oloupejte.

2.  Cukety rozkrájejte na kousky, šalotku oloupejte 
a podélně nakrájejte na měsíčky. Smíchejte s olivovým 
olejem, rozmarýnem, solí, pepřem a  rozdrceným 
bobkovým listem. Grilujte 5 až 7 minut.

3.  Všechnu zeleninu vložte do mísy, smíchejte s  bílým 
portským vínem, octem, utřeným česnekem 
a nasekanou bazalkou. 

4.  Podávejte samotné, s  pečivem nebo jako přílohu  
ke grilovanému masu či rybě.

Po lehké večeři je čas na znamenitý dezert.

Grilovaný ananas s karamelem Grilovaná zelenina s portským vínem



Inspirujte se tipy na osvědčené marinády, se kterými 
získají Vaše pokrmy na grilu výtečnou chuť. 

Díky marinádě by mělo maso, zelenina, ale i sýr nasáknout 
určitou chuť a vůni, která záleží jen na naší fantazii podle 
toho, jaké suroviny zrovna použijeme.

Zpravidla jde o směs oleje, octa nebo vína a vybraného 
koření či bylinek. Používá se ale i bílý jogurt nebo citronová 
šťáva.

Maso naložené v  marinádě změkne a  po správném 
ugrilování je křehčí.

Drůbeží maso a  ryby marinujeme kratší dobu, stačí 
i  několik málo hodin, neboť chutě nasáknou rychleji.  
Do marinád na ryby se hodí olivový olej a čerstvé bylinky, 
které pokrmu dodají nezaměnitelnou chuť a vůni.

Vepřové maso nechte v marinádě odpočívat raději déle, 
klidně až dvanáct hodin. Nakonec hovězí maso často 
marinujeme i celý den.

Bylinková
marináda

 4 lžíce oleje
 2 stroužky česneku (prolisovat)
 čerstvá petrželová nať a bazalka (nasekat)
  mladá cibulka (najemno nasekat, popřípadě nastrouhat) 

popř. šalotka
 bílý pepř
 sůl

Pikantní
marináda
s medem

 3 lžíce oleje, citronová šťáva
 2 lžíce medu
 čerstvá petrželová nať (nasekat)
 1 chilli paprička (najemno nakrájet popř. na strouhat)
 bílý pepř
 sůl

Marináda
na grilování ryb

 1 lžička medu
 1 lžíce balzamikového octa
 1 lžička tabasca 
 1 citron
 3 lžíce oleje
 1 lžíce sójové omáčky
 sůl a pepř dle chuti

Postup přípravy receptu:
Do misky dáme vymačkanou šťávu z  citronu, sójovou 
omáčku, tabasco, sůl, pepř, med a  balzamikový ocet.  

Všechny ingredience promícháme, aby se dobře 
rozpustily, a  pomalu přimícháváme olej. Rybu potíráme 
během grilování i  těsně před podáváním, dodáme  
jí pikantnější a ostřejší chuť.

Inspirace, bez které se neobejdete Typy marinád

Jak na marinády?



Než se rozhodnete pro koupi grilu, měli byste si zejména 
promyslet, kde ho budete používat.

Na zahradu se hodí gril na uhlí nebo 
na plyn. Za to s elektrickým musíte 
řešit přívod elektřiny. Ten využijete 
třeba na balkoně, kde byste kouřem 
z  uhlí obtěžovali sousedy a  museli  
si poradit s popelem. Elektrický gril 
Vás však nepatrně ochudí o tu pravou 
grilovací vůni. Variantou pro balkony 
a  terasy mohou být i  plynové grily  
se speciální úpravou, jako je třeba 
model City Gas od Outdoorchef, 
který Vás nezaskočí nepříjemným 
dýmem.

Doporučujeme grily Outdoorchef

Grily švýcarského výrobce Outdoorchef díky speciální 
úpravě zaručují plnou redukci hoření odkapávajících 
šťáv a pracovní teplotu přes 300°C. To jsou přesně dvě 
podmínky pro zdravé a chutné grilování.

Dobrý pomocník na cesty

Při výletech využijete model City Gas, malý plynový 
kotlový gril, který v několika snadných krocích proměníte 
z transportní úpravy v plnohodnotný venkovní gril. Hodí 
se na balkóny, do kempu nebo na chalupu. Pak ho zase 
jednoduše sbalíte a převezete kamkoliv chcete.

Jak vybrat správný gril? Na grilu se už nepřipravuje jen maso, ryby či zelenina. 
Trendem poslední doby je využití grilu pro vaření 
různých pokrmů mezinárodní kuchyně.

Grilům Outdoorchef se díky tomu přezdívá „kuchyně 
v přírodě“.

Perfektní a  spolehlivý gril je jenom začátek. Široká 
nabídka příslušenství a  schopnost usměrňovat teplo 
v  grilu Vám dávají do rukou mnohostrannou zahradní 
kuchyni. Můžete péct pizzu, restovat na litinové desce či 
ve woku, smažit, péct, gratinovat.

Barbecue fajnšmekři si mohou pořídit spoustu šikovných 
vychytávek, ale vystačíte si se základním náčiním, jako 
je obracečka, vidlička, kleště a  štětec. Díky poklopu 
dosáhnete lepší chuti masa. Milovníky steaků potěší 
teploměr, kterým lze kontrolovat teplotu uvnitř masa.

S grily Outdoorchef navíc nemusí vaše barbecue sezóna 
skončit s  létem. Maximální výkon do 5 minut a  rychlá 
příprava díky oboustrannému pečení Vám dovolí grilovat 
po celý rok a nemusíte se omezovat jen na víkendy.

Přejeme hodně radosti z letního grilování!

Vychytávky a příslušenstvíGrily



www.pijsrozumem.cz Jacob's Creek


