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Bramborový guláš s uzeninou na grilu Cobb

Kdo by neznal v našich zeměpisných šířkách „buřtguláš“. Na dovolené vždy chut-
ná více a na grilu Cobb si ho můžeme připravit.

Na rozehřátém rostlinném oleji orestujeme 
nakrájenou slaninu, cibuli, prolisovaný čes-
nek, mletou červenou papriku a nakrájený 
kabanos. 
Přidáme na kostky nakrájená rajčata, zele-
nou papriku, na kostky nakrájené brambory. 
Okořeníme, zalejeme vařící vodou, dusíme 
pod poklicí do měkka cca 40 minut. Podává-
me s chlebem.

Použité suroviny
800 g očištěné brambory
150 g očištěná zelená paprika
150 g rajčat;  
100 g slaniny;  
100 g očištěné cibule
30 g oloupaného česneku; drcený kmín; sůl
1 lžíce červené mleté papriky; mletý pepř
300 g kabanosu
0,05 l rostlinného oleje

Použité příslušenství
 Gril Cobb
 Cobb smažící mísa

Umí nejen grilovat, ale také péct, 
smažit, dusit a UDIT.
Je nezávislý na vnějším zdroji a je 
velmi úsporný, stačí 6 – 10 briket 
dřevěného uhlí nebo 1 tableta 
COBBLE STONE.
Lze bez problémů použít na lodi,
nebo tam, kde je použití 
otevřeného ohně problematické.
Příprava pokrmu na Cobbu je bezpečná 
jednoduchá a nevyžaduje zdaleka takovou
pozornost jako příprava
na běžném grilu.
Díky unikátní konstrukci je grilování na 
Cobbu zdravější než na klasickém
grilu.

Výhody grilu Cobb

Chci vědět 
více o 
grilu Cobb
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Očištěné kuře osolíme a okořeníme, do 
břišní dutiny vložíme snítku čerstvého 
rozmarýnu. Malé brambory zabalíme do 
alobalu, každou jednotlivě. Připravíme 
Cobb gril. Pomocí podpalovače zapálíme 
deset briket z dřevěného uhlí. Počkáme 
asi půl hodiny až všechny brikety zešed-
nou. Místo nich můžeme použít jednu bri-
ketu Cobble Stone, kterou zapálíme přímo 
a počkáme, až přestane kouřit. Jakmile 
přestane kouřit, umístíme na Cobb poklop 
a necháme pár minut rozpálit. Mezitím 
připravíme kuře. Otevřeme plechovku 
piva, polovinu vypijeme a pak jí vtlačíme 
do břišní dutiny kuřete otvorem nahoru. 
Plechovka musí být 0,3 litru. Sundáme 
poklop z Cobbu, do prohlubně okolo tope-
niště nalijeme cca 0,25 l vody a naskládá-
me na menší kousky nakrájené brambory 
zabalené do alobalu. Během pečení 
hlídáme, aby se neodpařila všechna voda 
z prohlubně a případně ji doplníme. Dáme 

Grilované kuře s čerstvým rozmarýnem, žampiony a 
pečenými bramborami

na gril mřížku a na ni usadíme kuře tak, 
aby bylo fixováno třemi body – plechov-
kou a nohama. Nasadíme nástavec na gril 
a přiklopíme poklop. Necháme asi hodinu 
grilovat, pak odklopíme a na grilovací 
mřížku okolo kuřete dáme malé žampiony 
a znovu přiklopíme a grilujeme ještě cca. 
20 - 30 minut (podle velikosti kuřete). 
Poté kuře a žampiony sundáme, vyjmeme 
brambory, sloupneme alobal a servíruje-
me.

Použité suroviny
1 čerstvé kuře (cca 1 – 1,5 kg)
1 plechovka piva 0,3 l
snítka čerstvého rozmarýnu
špetka soli a pepře (nebo grilovací koření)
cca 15 až 20 očištěných malých žampionů
0,5 kg opraných malých ranných brambor
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Bramborová polévka s omáčkou pesto

Omáčka pesto
Vložte všechny ingredience asi na 2 mi-
nuty do mixéru nebo použijte hmoždíř.

Polévka
Jemně pokrájejte slaninu, oloupané 
brambory, cibuli. V míse wok smaž-
te 4 minuty slaninu, přidejte máslo, 
brambory a cibuli. Smažte 12 minut za 
občasného promíchání. Přidejte vývar a 
mléko, vařte dalších 10 minut. Přidejte 
těstoviny a vařte 10-15 minut. Nakonec 
vmíchejte smetanu a povařte 5 minut. 
Přidejte nasekanou petrželku, sůl, pepř 
a 1/3 omáčky pesto. Podávejte se 
sypaným parmezánem a s opečenou 
bagetou potřenou pestem. 
Doba přípravy cca 40 minut.

Použité suroviny
Ingredience polévka 
100 g uzené slaniny
400 g očištěných brambor;  
250 g očištěné cibule
0,05 l olivového oleje; 20 g másla;  
6 dcl kuřecího vývaru
6 dcl mléka; 100 g těstovin (mušličky);  
1 dcl smetany
nasekaná čerstvá petrželka; sůl; pepř
čerstvě nastrouhaný parmezán (oštěpek)

Ingredience omáčka pesto
6 g nasekané čerstvé petrželky
2 rozetřené stroužky česneku
2 lžíce nasekaných čerstvých listů bazalky
60 g nastrouhaného parmezánu (oštěpku)

Použité příslušenství
 Gril Cobb
 Cobb smažící mísa

Umí nejen grilovat, ale také péct, 
smažit, dusit a UDIT.
Je nezávislý na vnějším zdroji a je 
velmi úsporný, stačí 6 – 10 briket 
dřevěného uhlí nebo 1 tableta 
COBBLE STONE.
Lze bez problémů použít na lodi,
nebo tam, kde je použití 
otevřeného ohně problematické.
Příprava pokrmu na Cobbu je bezpečná 
jednoduchá a nevyžaduje zdaleka takovou
pozornost jako příprava
na běžném grilu.
Díky unikátní konstrukci je grilování na 
Cobbu zdravější než na klasickém
grilu.

Výhody grilu Cobb

Chci vědět 
více o 
grilu Cobb
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Do vhodné nádoby nasypeme potřebné 
množství mouky a směsí mléka s roz-
míchanými vejci a solí zaděláme spíše 
řidší těsto. Na Cobb gril dáme pánev 
na smažení. S pánví pracujeme úplně 
běžným způsobem, takže několik minut 
posečkáme, aby se pánev dostatečně 
rozpálila, kápneme trochu oleje a pak už 
můžeme nalít těsto. Podle vrstvy těs-
ta smažíme palačinky po každé straně 
několik minut. Díky nepřilnavé vrstvě se 
nemusíme bát, že se nám palačinky při-
lepí. Jen pozor při obracení. Nepoužívejte 
ostré, kovové nástroje. Poklop můžeme, 
ale nemusíme použít. Hotové palačinky si 
může každý připravit se svým oblíbeným 
ovocem a šlehačkou nebo jen s marmelá-
dou nebo se zmrzlinou nebo … ale to už 
necháme na vaší chuti a fantazii. Dobrou 
chuť!

Palačinky

Cobb vydrží „vařit“ poměrně dlouho. Tak proč toho nevyužít a po dobrém jídle 
ještě neudělat něco sladkého. Jednoduchost palačinek se úplně nabízí, ale je 
třeba, aby mělo palivo ještě dostatek energie.

Použité suroviny
200 g polohrubé mouky
0,5 l mléka
2 vejce
špetka soli
olej na smažení
ovoce nebo marmeláda
šlehačka

Použité příslušenství
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Uzená makrela

Babička vždycky říkávala, že „polévka je grunt a kdo ji nejí, bude špunt“. Tak s 
chutí do toho.

Důkladně očistíme a osušíme filety z 
makrel. Lze použít i celé očištěné ryby, 
ale doba přípravy se prodlužuje a nebu-
dou tolik prouzeny. Připravíme si 5% lák 
z vody a kuchyňské soli. To znamená, že 
na jeden litr vody dáme 50 gramů soli a 
důkladně rozmícháme. Filety z makrel po-
noříme nejméně na hodinu do připravené-
ho láku. Mezitím namočíme hrst bukových 
štěpků do vody. Štěpky musí být vlhké, 
jinak by rychle shořely. Vyndáme makrely 
z láku a dobře osušíme. Je důležité, aby 
povrch nebyl příliš vlhký, protože jinak 
bychom nedosáhli rovnoměrné zlatavé 
barvy. Připravíme Cobb gril. Pomocí pod-
palovače zapálíme deset briket z dřevěné-
ho uhlí. Počkáme asi půl hodiny až všech-
ny brikety zešednou. Místo nich můžeme 
použít jednu briketu Cobble Stone, kterou 
zapálíme přímo a počkáme až přestane 
kouřit. Teď je další příprava stejná. Na 
Cobb položíme základní grilovací mřížku a 
rošt a zakryjeme poklopem. Necháme ně-
kolik minut rozpálit, potom gril odklopíme 

a přímo na brikety dáme hrst namočených 
štěpků. Dáme zpět mřížku a rošt a na něj 
položíme filety kůží dolu. Přiklopíme po-
klopem a už jenom sledujeme jak z otvorů 
stoupá dým. Asi po patnácti minutách 
(záleží na velikosti ryb) je hotovo. Podávat 
můžeme třeba s knackebrotem potřeným 
kysanou smetanou.

Použité suroviny
filety z dvou větších nebo čtyř menších 
makrel, kuchyňská sůl a voda
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Chobotnice důkladně očistíme a opere-
me. Pokrájíme chapadla na větší kousky 
a tělo na proužky. Připravíme Cobb gril. 
Pomocí podpalovače zapálíme deset briket 
z dřevěného uhlí. Počkáme asi půl hodiny 
až všechny brikety zešednou. Místo nich 
můžeme použít jednu briketu Cobble 
Stone, kterou zapálíme přímo a počkáme 
až přestane kouřit. Po té umístíme na 
Cobb smažící mísu, poklop a necháme 
přibližně 7 minut rozpálit. Do smažící mísy 
kápneme olej, lehce orestujeme naseka-
nou cibulku a česnek. Přidáme pokrájené 
rajčata, papriky a chobotnici. Přiklopíme 
poklopem a dusíme až chobotnice změk-
ne. Doba dušení je různá, ale počítejme 
přibližně třicet až čtyřicetpět minut. 
Jakmile se nám chobotnice zdá měkká, 
přidáme slávky, přiklopíme a dusíme, 
dokud se slávky neotevřou. Nakonec při-
dáme natrhanou petrželku, mletý pepř a 
promícháme. Solit není třeba, mušle pustí 
slanou vodu. Do neotevřených mušlí se 

Čerstvé slávky a chobotnice dušené se zeleninou

nedobýváme. Podáváme se skvělým bílým 
chlebem.

Použité suroviny
0,5 kg očištěných slávek
0,5 kg očištěných chobotnic
dvě velká rajčata
tři papriky
jednu větší cibuli
dva stroužky česneku
plocholistou petrželovou nať
olivový olej
sůl a mletý pepř

Použité příslušenství
 Gril Cobb
 Cobb smažící mísa
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Sumec se šafránem a zeleninou v papilotě

Zelenina v papilotě
Připravíme si pečící papír o velikosti 
přibližně 40 x 40 cm (s výhodou lze použít 
formátovaný papír 38 x 42 cm). V půli 
ho přeložíme a znovu narovnáme. Papír 
pomažeme olivovým olejem. Zeleninu na-
krájíme na malé kostičky, česnek na tenké 
plátky, osolíme a lehce okořeníme čerstvě 
mletým pepřem a drhnutým rozmarýnem 
a promícháme. Na pečící papír směrem ke 
středu navrstvíme připravenou zeleninu 
a přidáme trochu másla. Nyní přichází asi 
nejnáročnější část přípravy. Je třeba celý 
balíček uzavřít. Papír zpět přeložíme a od 
kraje rolujeme směrem nahoru postupně 
po všech třech otevřených stranách až 
je pokrm nepropustně uzavřen. Na Cobb 
položíme základní grilovací mřížku, na ní 
rošt a zakryjeme poklopem. Po pěti mi-
nutách dáme na rošt připravenou papilu 
se zeleninou a zakryjeme poklopem. Je 
třeba dávat pozor, abychom papír nepro-
trhli. Pečeme patnáct až dvacet minut. 
Mezi tím připravíme sumce.

Sumec s šafránem a jarní cibulkou
Připravíme si pečící papír, stejně jako na 
zeleninu. Na jednu půlku, směrem ke 
středu, položíme filet za sumce, osolíme, 
velmi jemně okořeníme pravým šafrá-
nem a poklademe plátky z jarní cibulky, 
přidáme natrhané lístky petrželky a plátek 
citronu. Na vrch dáme oříšek másla. Okra-
je rolujeme stejně jako u zeleniny, ale 
s tím rozdílem, že neuzavřeme poslední 
roh. Ještě než balíček zcela uzavřeme, 
vlijeme dovnitř dutinkou asi 50 ml bílého 
suchého vína. Pak můžeme uzavřít i tento 
roh. Takto připravený balíček přidáme na 
rošt k zelenině, která se nám už nějakých 
15 - 20 minut peče. Je třeba dávat pozor, 
aby rolovaný okraj stále směřoval vzhůru 
a šťáva nám nevytekla. Po dalších dvaceti 
minutách je hotovo. Servírujeme oba 
balíčky tak, aby si je každý mohl otevřít 
sám na talíři a nepřišel tak o neodolatel-
nou vůni.

Použité suroviny
menší lilek, baby cuketa, brokolice a 
karotka
dva stroužky česneku
snítka čerstvého rozmarýnu
lžíce másla, černý pepř, sůl
dvě filety ze sumce (200 až 250g)
100 ml suchého bílého vína
lžíce másla, olivový olej 
3 – 4 jarní cibulky
snítka plocholisté petrželky, šafrán, citron, 
sůl

Použité příslušenství
 Gril Cobb
 Grilovací rošt
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Očištěné porce tuňáka ochutíme citrono-
vým pepřem a nasekanými chilli pap-
ričkami jalapeňos, zakápneme olivovým 
olejem a necháme 1 hod. marinovat. Pak 
vkládáme na rozehřátý vroubkovaný tál a 
grilujeme na Cobb ploténce 6 minut po 
každé straně. Po tepelné úpravě osolíme 
mořskou solí. Můžeme podávat s pečeným 
bramborem v cobbu a rukolou.

Použité suroviny
tuňák steak
citronový pepř
chilli papričky jalapeňos
mořská sůl
olivový olej

Použité příslušenství
 Gril Cobb
 Cobb ploténka

Tuňák s citronovým pepřem a chilli papričkama ja-
lapeňos, pečeným bramborem v alobalu s máslem, 

Umí nejen grilovat, ale také péct, 
smažit, dusit a UDIT.
Je nezávislý na vnějším zdroji a je 
velmi úsporný, stačí 6 – 10 briket 
dřevěného uhlí nebo 1 tableta 
COBBLE STONE.
Lze bez problémů použít na lodi,
nebo tam, kde je použití 
otevřeného ohně problematické.
Příprava pokrmu na Cobbu je bezpečná 
jednoduchá a nevyžaduje zdaleka takovou
pozornost jako příprava
na běžném grilu.
Díky unikátní konstrukci je grilování na 
Cobbu zdravější než na klasickém
grilu.

Výhody grilu Cobb

Chci vědět 
více o 
grilu Cobb
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Italské rizoto s kuřecím masem, žampiony a zeleninou

Připravíme Cobb gril. Zapálíme 1 Cobble 
Stone, počkáme, až přestane kouřit. Na 
gril položíme smažící mísu wok a nechá-
me pod poklopem asi 7 minut nahřát. Do 
mísy vlijeme přiměřené množství olivové-
ho oleje, na kterém osmahneme polovinu 
množství cibule. Přidáme kuřecí maso a 
restujeme 10 – 15 minut pod poklopem. V 
průběhu restování maso několikrát promí-
cháme. Maso vyjmeme, do mísy přidáme 
žampiony a asi po 5 minutách přidáme 
brokolici a cuketu. Restujeme dalších 
10 – 15 minut. Poté zeleninu a houby vy-
jmeme. Pokud je třeba mísu očístíme od 
přilehlých zbytků a vlijeme trochu olivové-
ho oleje. Necháme podle potřeby nahřát 
a přidáme druhou polovinu cibule a na 
plátky nakrájený česnek. Orestujeme a 
přidáme cca 200 g rýže na rizoto. Osmah-
neme, podlijeme bílým vínem a necháme 
odpařit. Pak postupně přiléváme vývar. Po 
přidání vývaru je vhodné rýži zamíchat, 
přiklopit poklici, nechat řádně rozehřát, 
odklopit, znovu zamíchat. Pozorujeme, jak 
se vývar částečně odpařuje a částečně se 

vsakuje do rýže. Takto pokračujeme tak 
dlouho, dokud není rýže měkká. Nako-
nec vmícháme kuřecí maso, žampiony, 
zeleninu, můžeme ochutit ještě čerstvou 
nebo sušenou bazalkou a parmazánem. 
Necháme prohřát a můžeme servírovat.

Použité suroviny
400 g kuřecích prsou
200 g žampionů
cca 750 ml kuřecího vývaru
1 mladá cuketa, 3 růžičky brokolice
1 větší cibule
3 větší stroužky česneku
cca 150 ml bílého vína
olivový olej
parmazán
sůl 

Použité příslušenství
 Gril Cobb
 Cobb smažící mísa
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Tuna Burger s wasabi majonézou a marinovanou okurkou

Steaky tuňáka potřeme ze všech stran 
směsí oleje a drceného pepře. Roztopíme 
Cobb gril. Pomocí podpalovače zapálíme 
deset briket z dřevěného uhlí. Počkáme 
asi půl hodiny, až všechny brikety zešed-
nou. Místo nich můžeme použít jednu 
briketu Cobble Stone, kterou zapálíme 
přímo a také vyčkáme, až zešedne a 
přestane kouřit. Jakmile přestane kouřit, 
umístíme na Cobb smažící mísu a poklop 
a necháme pár minut rozpálit. Asi po 
pěti minutách do mísy nalijeme ocet a 
přidáme cukr a kopr. Necháme povařit a 
horkým nálevem zalijeme plátky z okurek 
ve vhodné misce a necháme vychlad-
nout. Na gril dáme ploténku, přiklopíme 
poklopem a necháme 5 minut rozpálit. 
Rozřízneme hamburgerové žemle a 
řeznou stranou je na sucho opečeme na 
ploténce přibližně 3 minuty. Pak z plotén-
ky odstraníme případné drobky, znovu 
přiklopíme poklopem a necháme 5 minut 
rozpálit. Jakmile je ploténka rozpálená, 
dáme na ni připravené steaky a griluje-
me ne více než 2 minuty z každé strany. 

Servírujeme tak, že na spodní polovinu 
žemle naskládáme polníček, na něj steak 
a navrch wasabi majonézu. Tu připravíme 
tak, že podle chuti smícháme majonézu 
s wasabi křenem. Nakonec poklademe 
marinovanými plátky okurky a přiklopíme 
druhou polovinou žemle. Podáváme spolu 
s nakládaným zázvorem.

Použité suroviny
4 silnější steaky z tuňáka 150 – 180 g 
(3-4 cm silné)
2 lžíce olivového oleje
čerstvě drcený pepř
menší miska čerstvého polníčku nebo 
jiného vhodného salátu
4 hamburgerové žemle
větší lžíce nakládaného zázvoru
200 g majonézy, wasabi křen
lžíci sekaného kopru
100 ml octa z bílého vína, lžíci cukru
přibližně ½ salátové okurky nakrájené na 
plátky.
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Kuřecí perkelt

Na oleji osmahneme nakrájenou cibuli, 
zelenou papriku, červenou papriku, 
bobkový list a nové koření (pracujeme 
rychle, aby paprika nezhořkla). Přidáme 
očištěná, nasekaná kuřecí stehna, oso-
líme, opepříme, orestujeme na základě, 
zalejeme vařící vodou a přikryté dusíme 
cca 40 minut do měkka. Ve šlehačce 
rozmícháme hladkou mouku a nalijeme 
do pokrmu. Provaříme 15 minut pod 
poklicí. Dochutíme citronovou šťávou. 
Podáváme s knedlíkem, chlebem, těs-
tovinovými noky nebo s rýží. Příprava 
pokrmu cca 60 minut.

Použité suroviny
4 kuřecí stehna
150 g očištěné cibule
200 g očištěné zelené papriky
0,05 l rostlinného oleje
30 g červené papriky
3 bobkové listy; 5 kuliček nového koření
0,5 dcl šlehačky
25 g hladké mouky
0,03 l citronová šťáva; sůl; pepř, sůl

> Gril Cobb
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