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Προετοιμάστε την ψησταριά σας για το Καλοκαίρι
Πριν κάνετε το πρώτο ψήσιμο της σεζόν, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σιγουρευτείτε ότι η ψησταριά σας είναι

σε άριστη κατάσταση. Απλώς ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα και η ψησταριά σας θα λειτουργεί στην

στιγμή σαν καινούργια!

1ο Βήμα
Αφαιρέστε τις σχάρες ψησίματος, τα στηρίγματα και τους
καυστήρες και χρησιμοποιείστε μία σκληρή βούρτσα για να
απομακρύνετε υπολείμματα λίπους μέσα από τον κάδο της
ψησταριάς. Χρησιμοποιώντας μετά ένα καθαριστικό
ψησταριάς , τρίψτε μέσα και έξω και μετά ξεπλύνετέ το με
νερό. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό φούρνου στην
ψησταριά σας. Είναι διαβρωτικό και μπορεί να βλάψει τα άλλα
εξαρτήματα..

2ο Βήμα
Επιθεωρήστε τους καυστήρες και σιγουρευτείτε ότι δεν
υπάρχουν τρύπες από σκουριά . Εάν υπάρχουν , τότε είναι
καιρός να τους αντικαταστήσετε. Καθαρίστε με προσοχή τις
βουλωμένες τρύπες του καυστήρα με μία οδοντογλυφίδα.
Ελέγξετε τις επαφές της ανάφλεξης και σιγουρευτείτε ότι δεν
είναι χαλαρωμένες.

3ο βήμα
Εξετάστε την πλάκα ψησίματος -εαν διαθέτετε- και
απομακρύνετε ξεραμένα λίπη που μπορεί να έχουν μείνει
επάνω. Δείτε επίσης αν υπάρχουν φθορές από σκουριά.

4ο βήμα
Ελένξτε τις σχάρες ψησίματος και σιγουρευτείτε ότι δεν
υπάρχουν σημεία που έχουν σπάσει ή ξεκολλήσει. Με μία
συρμάτινη βούρτσα απομακρύνετε οτιδήποτε έχει κολλήσει
επάνω τους. Εάν έχετε μαντεμένιες σχάρες περάστε τις με λάδι για
να μη κολλάει το φαγητό , αλλά και για να εμποδίσετε τη
δημιουργία σκουριάς.

5ο Βήμα
Ελέγξετε το σωλήνα του αερίου ώστε να μην έχει σπασίματα ή
διαρροές. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να βάλετε σαπουνάδα στις
συνδέσεις και στην βαλβίδα και αφού σφίξετε ξανά τις συνδέσεις
να ανοίξετε την παροχή. Εάν η σαπουνάδα κάνει φουσκάλες
σημάινει οτι υπάρχει διαρροή και ο σωλήνας χρειάζεται
αντικατάσταση.

6ο Βήμα
Τέλος ελέγξετε την κατάσταση των κουμπιών , του θερμομέτρου
και των λαβών. Αντικαθιστώντας λίγα πράγματα κάνετε την
ψησταριά σας να φαίνεται αλλά και να είναι σαν καινούργια.
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14 Το νέο,
 αγαπημένο 
 σας εστιατόριο
 Δημιουργείστε εύγευστα και 

ποιοτικά πιάτα με τη νέα  
σας ψησταριά Broil King.

18 Η συλλογή των
 μπάρμπεκιου
 Broil King για 
 το 2017
 Η πλήρης γκάμα μας από τα 

ποιοτικά και κατασκευασμένα 
στην Β.Αμερική μπάρμπεκιου.

26 Συνταγές για 
 να σας τρέχουν 
 τα σάλια
 Μερικές απο τις υπέροχες 

συνταγές που έχουμε 
δημιουργήσει.

Περιεχόμενα

4 Μέθοδοι ψησίματος
 για να ανοίξουν τους ορίζοντες σας στο

 ψήσιμο.Ψήσιμο σε σούβλα αλλα και επάνω 

 σε πλάκα ξύλου.

6 Πως να ετοιμάσετε την
  τέλεια μπριζόλα
 Μία ψησταριά Broil King έχει φτιαχτεί για να 

 ψήνει την τέλεια μπριζόλα!

8 Αξεσουάρ άριστης ποιότητας  
 Broil King®
 Μεταφέρετε την κουζίνα στη βεράντα σας

24 Καπνιστό φαγητό με 
 ροκανίδια ξύλου
 Ανακαλύψτε πως το κάπνισμα μπορεί να

 εμπλουτίσει την γεύση του φαγητού σας.

25 Μαρινάδες
 Δώστε ακόμα περισσότερη γεύση στο ψήσιμό σας.

Ένα  περιοδικό για την ζωή σας με το μπάρμπεκιου.

Ένα  περιοδικό για την ζωή σας με το μπάρμπεκιου.

Ένα  περιοδικό για την ζωή σας με το μπάρμπεκιου.

Ένα  περιοδικό για την ζωή 
σας με το μπάρμπεκιου.
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Μέθοδοι
Ψησίματος

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι
ψησίματος. Άμεσο ψήσιμο, έμμεσο
ψήσιμο,ψήσιμο σε σούβλα, ψήσιμο με
κάπνισμα, σιγανό ψήσιμο... Η μέθοδος που θα
χρησιμοποιηθεί κάθε φορά καθορίζεται απο το
είδος του φαγητού που θέλετε να ψήσετε.
Μπορείτε να ψήσετε ταυτόχρονα και

διαφορετικά φαγητά, χρησιμοποιώντας
διαφορετικούς τρόπους ψησίματος. Σε κάθε
περίπτωση η σωστή ρύθμιση της ψησταριάς
είανι απαραίτητη. Παρακάτω θα βρείτε
αναλυτικές οδηγίες για να ψήσετε άμεσα,
έμμεσα, στη σούβλα αλλα και να καπνίσετε ένα
κομμάτι φαγητού.

Δοκιμάστε τις παρακάτω 4 μεθόδους και αξιοποιήστε
στο έπακρο τη νέα σας ψησταριά, εντυπωσιάζοντας τους

καλεσμένους σας.
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Δοκιμάστε τις παρακάτω 4 μεθόδους και αξιοποιήστε
στο έπακρο τη νέα σας ψησταριά, εντυπωσιάζοντας τους

καλεσμένους σας.

Πάντα ψήνετε με το καπάκι κλειστό για να διατηρηθεί σταθερή θερμοκρασία 
και να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

(fi(fi(fifi(fi(fi(fi(fi(fi(fi(fi( gggggggggg 3333333333)))))))))

(fi(fi(fi(fi(fi(fi(fifi(fi(fifi(figgggggggggg 44444444444)))))))))

(fi(fi(fi(fi(fi(fi(fi(fi(fi(fi(fi(fififi(figgggggggggggg 55555555555555)))))))))))

(fi(fi(fi(fifi(fi(fi(fi(fifi((fi(fi(fifiggggggggggg 111111111111))))))))))))))))

(fi(fi(fi(fi(fi(fi(fi(fi((fi(fi(figgggggggggg 2222222222))))))))))

εικόνα 1

εικόνα 2

εικόνα 3

εικόνα 4

εικόνα 5

1. Άμεσο ψήσιμο
Αυτή η μέθοδος είναι απλή. Περιλαμβάνει το ψήσιμο του 
φαγητού στις σχάρες ακριβώς επάνω από την φλόγα. 
Συνιστούμε άμεσο ψήσιμο για τα περισσότερα είδη φαγητού 
που σερβίρονται μόνα τους, όπως μπριζόλες, παϊδάκια, ψάρι, 
μπιφτέκια, κεμπάπ και λαχανικά.

Για το καλύτερο αποτέλεσμα: (εικόνα 1)

1. Προθερμάνετε την ψησταριά στην ρύθμιση HIGH για  
 5-10 λεπτά.

2. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα από τις σχάρες με μία  
 μεταλλική βούρτσα

3. Ψεκάστε τις σχάρες με λάδι ή αλείψετε τις με ένα  
 πινέλο,για να μην κολλήσει το φαγητό κατα το ψήσιμο.

4. Χαμηλώστε την θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο.

5. Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε να ψήσετε στην  
 σχάρα

6. Αυτό είναι όλο. Σας είπαμε, είναι απλό !

2. Έμμεσο ψήσιμο
Η μέθοδος του έμμεσου ψησίματος είναι μία τεχνική για το 
ψήσιμο μεγαλύτερων κομματιών κρέατος. Όπως φανερώνει 
το όνομά της το φαγητό δεν ψήνεται απευθείας επάνω στον 
καυστήρα, αλλά μέσω του καυτού αέρα που κυκλοφορεί 
γύρω από το φαγητό. Υπάρχουν δυο τρόπου για έμμεσο 
ψήσιμο.Και οι δύο απαιτούν χαμηλή θερμοκρασία και κλειστό 
το καπάκι κατά το ψήσιμο. Ο ένας τρόπος χρησιμοποιεί 
ένα δοχείο περισυλλογής λίπους και ο άλλος έαν κλειστό 
καυστήρα. Το έμμεσο ψήσιμο είναι ξέγνοιαστο και με σχεδόν 
εγγυημένο αποτέλεσμα! 

Έμμεσο ψήσιμο: με τη χρήση δοχείου περισυλλογής 
λίπους (εικόνα 2)

Με αυτόν τον τρόπο, τα λίπη και οι χυμοί του φαγητού 
πέφτουν και ανακατεύονται με το περιεχόμενό του δοχείου. 
Αυτό το μίγμα κατά το ψήσιμο εξατμίζεται και στην ουσία 
εμποτίζει το φαγητό σας δίνοντάς του καταπληκτική γεύση 
και κρατώντας το ζουμερό και τρυφερό.

Για να ακολουθήσετε αυτήν την μέθοδο:

1. Βγάλτε τις σχάρες και τοποθετήστε το δοχείο πάνω από  
 το μεσαίο καυστήρα.

2. Ρίξτε μέσα στο δοχείο νερό η άλλο υγρό όπως χυμό  
 φρούτων η κρασί.

3. Ξανατοποθετήστε τις σχάρες,.

4. Προθερμάνετε την συσκευή στην ρύθμιση HIGH για 
  10 λεπτά και μετά ρυθμίστε την στο MEDIUM ή  
 MEDIUM/LOW

5. Ψεκάστε ή αλείψτε τις σχάρες με μαγειρικό λάδι και μετά  
 τοποθετήστε το κρέας κατ ευθείαν στην σχάρα επάνω  
 από το δοχείο.

6. Κλείστε το καπάκι. Καθίστε και χαλαρώστε όσο το  
 φαγητό σας αποκτά την καταπληκτική γεύση του.

3. Ψήσιμο στη σούβλα
Το συνεχές γύρισμα του κρέατος κατά το ψήσιμο στη σούβλα, 
επιτρέπει να κρατάει τους χυμούς του κρατώτνας το ζουμερό 
και τρυφερό.

Σημαντικές συμβουλές.: (εικόνα 4)

1. Στερεώσετε καλά το κρέας στην μέση της σούβλας.

2. Με τα πουλερικά , τα φτερά και τα πόδια πρέπει να  
 δεθούν σταθερά για να μην καούν.

3. Σιγουρευτείτε ότι βάλατε ένα δοχείο κάτω από το κρέας  
 για να συλλέξει τους επί πλέον χυμούς.

Έμμεσο ψήσιμο: με τη χρήση κλειστου καυστήρα 
(εικόνα 3)

1. Βάλτε ένα δοχείο κάτω από την σχάρα, επάνω από τον  
 καυστήρα που θα σβήσετε.

2. Προθερμάνετε στο HIGH και μετά σβήστε τον   
 καυστήρα.

3. Ψεκάστε ή αλείψετε την σχάρα με μαγειρικό λάδι.

4. Ξεροψήστε το κρέας από όλες του τις πλευρές   
 χρησιμοποιώντας την πλευρά που ο καυστήρας είναι  
 αναμμένος και μετά μεταφέρετέ το στην πλευρά του  
 σβηστού καυστήρα.

5. Ρυθμίστε την θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο.  
 Γενικά συνιστούμε ρύθμιση στο MEDIUM σε αυτήν την  
 μέθοδο.

6. Ο τρόπος αυτός είναι θαυμάσιος όχι μόνον για ψητά,  
 αλλά και για πιο χοντρές μπριζόλες, παϊδάκια αλλά και  
 μπούτια κοτόπουλου.

4. Ψήσιμο σε πλάκα ξύλου
Άλλη μία μοναδική μέθοδος για να ψήσετε το φαγητό σας 
είναι επάνω σε ένα κομμάτι ξύλου. Ψήνοντας το φαγητό 
με αυτόν τον τρόπο θα έχετε σίγουρα ένα εντυπωσιακό 
αποτέλεσμα. Ο καπνός που δημιουργείται από τη πλάκα 
ξύλου που έχει τοποθετηθεί ακριβώς επάνω από τον 
καυστήρα εμποτίζει το φαγητό με μία αξεπέραστη καπνιστή 
γεύση.

Η χρήση της πλάκας είναι απλή: (εικόνα 5)

1. Μουλιάστε την σε νερό για τουλάχιστον μία ώρα και  
 στραγγίξτε την..

2. Προθερμάνετε την ψησταριά για 10 λεπτά στο HIGH ,.

3. Αλείψτε και τις δυο πλευρές της πλάκας με ελαιόλαδο  
 και μετά τοποθετήστε επάνω της το κρέας.

4. Βάλτε την πλάκα ακριβώς επάνω από τον καυστήρα και  
 μειώστε την θερμότητα στο MEDIUM-LOW .

5. Ψήστε το κρέας ανάλογα με τις γευστικές σας   
 προτιμήσεις.

6. Η πλάκα από κέδρο είναι ιδανική για σολομό αλλά  
 μην φοβηθείτε να ψήσετε και κρέας επάνω της. Το  
 χοιρινό ψήνεται καταπληκτικά σε πλάκα από σφένδαμο  
 ενώ το αρνί γίνεται γευστικό σε πλάκα από σκλήθρα.
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Μία ψησταριά της Broil King έχει σχεδιαστεί για 

να φτιάξει τη τέλεια μπριζόλα! Σε αυτό το άρθρο 

θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το καλύτερο 

κομμάτι βοδινού, να κάνετε τις κατάλληλες 

μαρινάδες και θα σας δώσουμε συμβουλές για να 

έχετε πάντα μία τέλεια ψημένη μπριζόλα.

ΠΩΣ ΝΑ

ΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ

6 • ΨΗΣΙΜΟ
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A. Μαρινάρετε την μπριζόλα για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου ( για 24 ώρες στο ψυγείο).       

B. Αν η μπριζόλα φυλάσσεται στο ψυγείο , αφήστε την για μισή ώρα σε θερμοκρασία δωματίου πριν την ψήσετε. Προθερμάνετε στην ρύθμιση MEDIUM/HIGH. Αλείψτε τις σχάρες με 
ελαιόλαδο και προχωρήστε σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό.         

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προτεινόμενη ώρα τους ψησίματος μπορεί να μεταβληθεί / αυξηθεί, εάν υπάρχουν κόκαλα στο κομμάτι, εάν φυσά αέρας, εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, 
καθώς και ανάλογα με το πάχος του κρέατος και την θερμοκρασία του πριν το ψήσιμο.

Συμβουλευτείτε τον οδηγό για τέλεια αποτελέσματα!TIP

ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΜΠΡΙΖΟΛΑΣ

Τοποθετήστε την μπριζόλα  
λοξά επάνω στην καυτή σχάρα.

Ξαναγυρίστε.Γυρίστε την μπριζόλα 
όπως οι εικόνες.

Γυρίστε για 
τελευταία φορά.

  Segniant  Med/High 1.½ 1.½ 1.½ 1.½ 7 λεπτά

 Segniant Μεσαίο/segniant Med/High 2 2  2 2 8 λεπτά

  Μεσαίο/segniant Μεσαίο Med/High 2.¼ 2.¼ 2.¼ 2.¼ 9 λεπτά

 Μεσαίο Καλοψημένο  Medium 2.½ 2.½ 2.½ 2.½ 10 λεπτά

 Καλοψημένο     Medium 3 3 3 3 12 λεπτά

 Πάχος κρέατος Ρύθμιση θερμοκρασίας Χρόνος για κάθε πλευρά Συνολικός χρόνος

 1.½" 1"          A    B   C   D

A. Κόντρα: Τρυφερό και γευστικό κομμάτι 
βοδινού άριστο για ψήσιμο.  Λόγω του 
ότι είναι μέρος ενός μυός μπορεί να κοπεί 
σε πάχος 1,5 έως και 2,5 εκατοστών.

B. Φιλέ μινιόν: Είναι κομμάτι κρέατος  
εξαιρετικά τρυφερό. Στην αγελάδα 
βρίσκεται στην μέση  της πλάτης  μεταξύ 
του κόντρα φιλέτου και των νεφρών. 
Είναι εξαιρετικά τρυφερό διότι οι μύες  
που το αποτελούν δεν χρησιμοποιούνται 
συχνά. Όταν κόβεται σε μικρά κομμάτια , 
το λέμε φιλέ μινιόν.

C. T-Bone: Είναι ένα κόκαλο μέσα στην 
μπριζόλα  που έχει σχήμα Τ που χωρίζει 
το ψαχνό . Αυτές οι μπριζόλες  δεν είναι 

πολύ τρυφερές  όπως το φιλέ μινιόν, 
αλλά είναι πολύ νόστιμες.

D. Porterhouse: Είναι περίπου το ίδιο 
με το T bone , με μεγαλύτερο μέρος 
ψαχνού στο ένα μέρος του. Από τις πιο 
δημοφιλείς μπριζόλες.

E. Παϊδάκια: Προέρχεται από τα πλευρά  
του βοδινού. Σε κομμάτια είναι από τα 
γευστικότερα και πιο ζουμερά κομμάτια 
στην αγορά.. Το ψαχνό τους είναι πιο 
τρυφερό και πιο λιπαρό από τα άλλα 
μέρη του βοδινού. Το παραπάνω λίπος  
κάνει τα παϊδάκια τρυφερότερα και 
γευστικότερα.

F. Κοιλιά: Προέρχεται από τους μύες της 
κοιλιάς του ζώου.  Είναι σκληρότερη  
από το φιλέτο η τα παϊδάκια  και γι αυτό 
την ψήνουμε συνήθως προσθέτοντας 
σάλτσες.

G. Κόντρα φιλέτο: ∆ιακρίνεται σε 
διάφορους τύπους. Το άνω μέρος 
είναι το καλύτερο. Το κάτω μέρος είναι 
μεγαλύτερο , λιγότερο τρυφερό και σας 
το δίνουν όταν απλά αγοράζετε φιλέτο 
χωρίς να το ψάχνετε. Τώρα που μπορείτε 
να ξεχωρίσετε τα πιο δημοφιλή κομμάτια 
βοδινού είναι ώρα να προχωρήσουμε σε 
μία άλλη θεώρηση της μπριζόλας. Τις 
μαρινάδες.

ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΗΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

E B

F

G

A

C

D

Εάν έχετε βρεθεί σε ένα κρεοπωλείο , θα έχετε ακούσει πιθανόν τους διάφορους τύπους μπριζόλας που αναφέρουμε παρακάτω και ίσως 
να μην ξέρετε τι σημαίνουν . Είμαστε εμείς εδώ για να σας βοηθήσουμε να ξεχωρίζετε τις μάθετε!
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Άριστης
Ποιότητας

Αξεσουάρ
Ψησίματος

Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή 
άριστης ποιότητας μπάρμπεκιου , η Broil King 
είναι ένα όνομα που έχει γίνει συνώνυμο της 
ποιότητας. Είμαστε γνωστοί σε όλον τον κόσμο 
ως κατασκευαστές συσκευών μπαρμπεκιου 
με τα υψηλότερα στάνταρ και με εξαιρετικά 
αποτελέσματα.

Έτσι έχουμε σχεδιάσει νέα επαγγελματικά εργαλεία 
και αξεσουάρ για να ανακαλύψετε μια νέα 
εμπειρία στο ψήσιμο. Το ψήσιμο είναι ένας νέος 
τρόπος ζωής. Ένας τρόπος ζωής γεμάτος γευστικά 
γεύματα και καταπληκτικές υπαίθριες συναντήσεις. 
Με την ψησταριά σας , μπορείτε να βγείτε από την 
κουζίνα και να περάσετε περισσότερο χρόνο με 
την οικογένεια και τους φίλους σας.

Με την σειρά ποιοτικών αξεσουάρ της Broil King 
μπορείτε να κάνετε την ζωή σας με το μπάρμπεκιου 
ακόμη πιο ενδιαφέρουσα , ετοιμάζοντας τα 
φαγητά σας στην εντέλεια. Από τα αναγκαία 
όπως σπάτουλες , μέχρι ειδικά σχεδιασμένα όπως 
σχάρες για παϊδάκια, τα αξεσουάρ της Broil King 
θα ανοίξουν τον ορίζοντα των δυνατοτήτων σας. 
Απελευθερωθείτε από την κουζίνα και αρχίστε να 
ζείτε με τον τρόπο του μπάρμπεκιου.

Ανακαλύψτε μια
νέα εμπειρία στο

ψήσιμο.

62602 • ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΠΑΪΔΑΚΙΑ 
ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΤΟ    
Το συγκεκριμένο σετ της 
Broil King® περιλαμβάνει 5 
ανοξείδωτες σχάρες στήριξης 
για παϊδάκια. Επιπλεον μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως βάση 
ψησίματος για μεγάλα κομμάτια 
κρέατος. Οι μεγάλες λαβές 
κρατούν τη σχάρα σταθερή και 
κάνουν την μεταφορά του πολύ 
εύκολη.

69133 • ΒΑΣΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ     
Το εργαλείο αυτό της Broil King® 
είναι κατασκευασμένο 100% 
από ανοξείδωτο χάλυβα με 
βαριά βάση και μεγάλες λαβές 
10 χιλιοστών. Το μέρος που 
κρατά το κουτάκι της μπύρας, 
σας δίνει την δυνατότητα να το 
αντικαθιστάτε εύκολα και έχει 
εξαερισμό στην κορυφή, για 
μεγαλύτερη απορρόφηση των 
ατμών.

69824   •  ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΣΙΜΟ 
ΜΕ ΑΤΜΟ   
Ανοξείδωτη βάση πολλαπλών 
χρήσεων για ψήσιμο πίτσας, 
ψήσιμο με ατμό των λαχανικών 
, των θαλασσινών, για ψήσιμο 
κοτόπουλου κλπ. Ένα σκεύος  
με αμέτρητες επιλογές.

69819 • ΚΑΛΑΘΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  
Το τετράγωνο καλάθι 
ψησίματος έχει μικρές οπές, μία 
ομαλή επιφάνεια ψησίματος 
και είναι πλήρως ανοξείδωτο. 
Εύκολο στο καθάρισμα 
και άριστο για ψήσιμο. Οι 
μικροσκοπικές τρύπες αφήνουν 
πολύ λιγότερα κομματάκια να 
πέφτουν μέσα στην ψησταριά.
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69818 • ΚΑΛΑΘΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
( WOK)     
Το καλάθι λαχανικών (wok) της 
Broil King® είναι φτιαγμένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα 1,2 χιλ. Το 
ασυνήθιστα μεγάλο σχέδιό του, 
σας παρέχει περισσότερο χώρο 
για ψήσιμο και το μεγάλο βάθος 
του συγκρατεί ευκολότερα 
το φαγητό.  Οι μεγάλες 
ανοξείδωτες λαβές των 10 χιλ. 
και η διάτρητη φόρμα του, του 
δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία. 
Ο διάτρητος σχεδιασμός του 
επίσης βοηθά να μην κολλάει 
το φαγητό.

69712 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΨΙ 
ΣΧΑΡΑΣ   
 Το σκεύος αυτό της Broil 
King® είναι  φτιαγμένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα 1.2 χιλ.. 
Οι διαστάσεις του, 40 x 33 εκ. 
του δίνουν μεγαλύτερο χώρο 
ψησίματος την στιγμή που το 
ανυψωμένο πλαίσιο κρατά 
το φαγητό στην επιφάνεια 
ψησίματος. Οι μεγάλες 
ανοξείδωτες λαβές των 10 χιλ. 
και οι τετράγωνες τρύπες του 
το κάνουν πιο ευέλικτο και 
βοηθούν στο να μην κολλάει το 
φαγητό.

69614 • ΤΑΨΙ ΓΙΑ PAELLA  
Ανοξείδωτο ταψί για paella 
35.56cm. Παραδοσιακό 
σχέδιο που μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί και για 
πολλές άλλες δραστηριότητες 
όπως για ψήσιμο ή τηγάνισμα. 
Περιλαμβάνει βάση και λαβές 
απο ανοξείδωτο χάλυβα 
βαρέως τύπου.

63105 • ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΤΑΨΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ  
Το συγκεκριμένο ανοξείδωτο 
ταψί έχει ενσωματωμένες λαβές 
και ανάγλυφη την ονομασία 
της Broil King.Χρησιμοποιείται 
ως ταψί ψησίματος ή ως ταψί 
συλλογής υγρών. Καθαρίζεται 
εύκολα. Διαστάσεις : 34.2 x 24,1 
x 3,8 cm

69815 • ΚΕΡΑΜΙΚΗ 
ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ  
Η πλάκα πίτσας της Broil 
King® αποτελείται από μια 
ανοξείδωτη βάση με μεγάλες 
(10 χιλ.) ανοξείδωτες λαβές 
και μία κεραμική πλάκα πίτσας 
διαμέτρου 33 εκ ιδιαίτερα 
ανθεκτική στις απότομες 
αλλαγές της θερμοκρασίας. 
Η βάση έχει ενσωματωμένο 
θερμόμετρο και στη 
συσκευασία περιλαμβάνεται 
και μια ξύλινη σπάτουλα για την 
πίτσα.

69814 • ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
38,1 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ    
Η πέτρα ψησίματος με διαμέτρο 
38,1 εκατοστών της Broil King® 
είναι η ιδανική επιλογή για τις 
υψηλές θερμοκρασίες που 
αναπτύσσονται στο γκριλ σας 
καθώς είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό 
στην υγρασία και την υψηλή 
θερμοκρασία. Διαθέτει μεγάλου 
πάχους πέτρα (1.91cm) που 
παρέχει καλύτερη κατανομή 
θερμοκρασίας και μεγαλύτερη 
προστασία απο την άμεση 
επαφή με την φλόγα.

69800 • ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΙΤΣΑΣ  
Το χρησιμότερο εργαλείο για 
κάθε λάτρη της πίτσας είναι 
σίγουρα μία σπάτουλα. Η 
σπάτουλα της Broil King® είναι 
η καλύτερη επιλογή καθώς 
είναι κατασκευασμένη απο 
ανοξείδωτο χάλυβα με μεγάλη 
λάμα 29.84εκ. Επιπλέον διαθέτει 
μία μαλακή αναδιπλούμενη 
λαβή για εύκολη αποθήκευση. 
Το συνολικό μήκος της 
σπάτουλας είναι 64.77 εκ.
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69820 • ΚΑΛΑΘΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  
Διαστάσεων 30 x 30 x 5 εκ, 
διάτρητο, ανοξείδωτο με 
ατσάλινες λαβές. Το μοναδικό 
του σχέδιο βελτιώνει την 
λειτουργικότητά του και 
την ανθεκτικότητά του και 
ταυτόχρονα είναι πολύ εύκολο 
στο καθάρισμα.

64233 • ΣΕΤ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ  
Η τέλεια λύση για ψητό και 
πουλερικά, για κεμπάπ και 
για παϊδάκια. Περιλαμβάνει 6 
ανοξείδωτες μικρά σουβλάκια 
και βάση ψησίματος για 
μεγαλύτερα κομμάτια κρέατος.

69470 • ΤΗΓΑΝΙ ΓΙΑ FAJITAS  
Τηγάνι από βαρέως τύπου 
μαντέμι για την ετοιμασία fajitas 
και άλλων τηγανιτών στην 
ψησταριά. Το σετ περιλαμβάνει 
μία βάση και κάλυμμα με λαβή 
σιλικόνης για να μετακινείτε το 
τηγάνι.

68425 • ΞΥΛΟ ΚΟΠΗΣ 
ΑΠΟ ΚΕΔΡΟ    
Το ξύλο κοπής της Broil King® 
αποτελείται από 100% από 
κέδρο. Έχει πολύ μεγάλη 
επιφάνεια για να κόβετε μεγάλα 
κομμάτια κρέατος. Διαστάσεις 
50 x 28 x 2,5 εκ.

63290 • ΠΛΑΚΑ ΞΥΛΟΥ  
ΑΠΟ ΣΦΕΝΔΑΜΟ    
Πλάκα ξύλου διάστασης 18 
x 38 x 1 εκ - 2 πλάκες ανά 
συσκευασία. 100% φυσικό 
σφένδαμο Καναδά. 

63280 • ΠΛΑΚΑ ΞΥΛΟΥ  
ΑΠΟ ΚΕΔΡΟ    
Πλάκα ξύλου διάστασης 18 
x 38 x 1 εκ - 2 πλάκες ανά 
συσκευασία. 100% φυσικός 
κόκκινος κέδρος Καναδά.

64004 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ GRILL  
Το σετ 4 εργαλείων Broil King® 
μπορεί να ικανοποιήσει και τον 
πιο απαιτητικό σεφ. Η ιδανική 
λύση για λειτουργικότητα 
αλλά και διάρκεια. Το σετ 
περιλαμβάνει σπάτουλα, 
λαβίδα με κλείδωμα στο 
πιάσιμο, πινέλο από σιλικόνη 
για επάλειψη και βούρτσα 
καθαρισμού.
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64003 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ GRILL 
Το σετ 4 εργαλείων Broil King® 
μπορεί να ικανοποιήσει και τον 
πιο απαιτητικό χρήστη. Το σετ 
περιλαμβάνει σπάτουλα, λαβίδα 
με κλείδωμα στο πιάσιμο, πινέλο 
από σιλικόνη για επάλειψη και 
βούρτσα καθαρισμού.  

64012 • ΛΑΒΙΔΑ    
Η ανοξείδωτη λαβίδα Broil 
King® είναι σχεδιασμένη για 
να συνδυάζει την λειτουργία 
ως σπάτουλα με την δύναμη 
μιας λαβίδας. Ο μηχανισμός 
κλειδώματος κάνει ακόμα πιο 
εύκολη την αποθήκευση. Διαθέτει 
με λαβή με σταθερό κράτημα.

64011 •  ΣΠΑΤΟΥΛΑ   
Η ανοξείδωτη σπάτουλα Broil 
King® έχει ενσωματωμένο 
ανοιχτήρι μπουκαλιών, υποδοχή 
για κρέμασμα και μία λαβή με 
ανοξείδωτο λογότυπο της Broil 
King® για σταθερό κράτημα.

64013 • ΠΙΝΕΛΟ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ 
Το ανοξείδωτο πινέλο επάλειψης 
Broil King διαθέτει σιλικονούχα 
κεφαλή για επάλειψη, ανθεκτική 
σε θερμοκρασίες μέχρι ~250°C. 
Οι «τρίχες» σε σχήμα “U” είναι 
σχεδιασμένες να απλώνουν την 
σάλτσα και να αλείφουν πλούσια 
το φαγητό σας. Εχει επίσης 
υποδοχή για κρέμασμα και μία 
λαβή με ανοξείδωτο λογότυπο 
της Broil King®για σταθερό 
κράτημα.

60528 • ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ    
Βαριά δερμάτινα γάντια ψησίματος 
με μαλακή επένδυση. Μαύρα γάντια 
με μπλέ αποχρώσεις με μεταξωτή 
απεικόνιση της ονομασίας της Broil 
King.Τα συγκεκριμένα deluxe γάντια 
ψησίματος γίνονται περισσότερο 
άνετα όσο περισσότερο φοριούνται.

60973 • ΓΑΝΤΙ ΦΟΥΡΝΟΥ  
Σιλικονούχο γάντι φούρνου 
ανθεκτικό σε θερμοκρασίες ~250°C. 
Με τρία δάκτυλα για άριστη χρήση. 
Περιλαμβάνεται και μια σιλικονούχα 
πιάστρα. Είναι ασφαλές για πλύσιμο 
στο πλυντήριο πιάτων. Ένα μέγεθος 
που ταιριάζει σε όλα τα χέρια.

60745 • ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΣΧΑΡΩΝ   
Η νέα απλοποιημένη λαβή 
μετακίνησης σχαρών της Broil King 
μπορεί να μετακινήσει μαντεμένιες 
και ανοξείδωτες σχάρες ψησίματος 
σε ψησταριές Broil King.

61135 • DELUXE ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ    
Πτυσσόμενο θερμόμετρο με μικρή 
ακίδα μέτρησης για γρήγορες 
μετρήσεις με ακρίβεια. Έχει 
εξωτερικό μαλακό κέλυφος από 
σιλικόνη και φωτιζόμενη οθόνη.
Διαθέτει πλήκτρο On/off  και επιλογή 
μεταξύ θερμοκρασίας Fo ή Co.
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60940 • ΣΠΡΕΪ ΛΑΔΙΟΥ 
Χρησιμοποιείται για την 
επάλειψη του φαγητού ή 
για το λάδωμα της σχάρας. 
Προσθέστε στο δοχείο 
ελαιόλαδο ή οποιοδήποτε άλλο 
μαγειρικό λάδι.

64014 • ΒΟΥΡΤΣΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   
Η ανοξείδωτη βούρτσα 
καθαρισμού της Broil King® 
έχει κεφαλή νέας σχεδίασης, με 
ειδική κλίση για να ακολουθεί 
την κίνηση του βουρτσίσματος. 
Η πατενταρισμένη 
διαμόρφωση για την αποφυγή 
του σκορπίσματος της βρωμιάς 
διευκολύνει τον καθαρισμό 
των σχαρών. Επίσης διαθέτει 
μία εξελιγμένη υποδοχή 
για κρέμασμα και μία λαβή 
με ανοξείδωτο λογότυπο 
της Broil King® για σταθερό 
κράτημα. Συνοδεύεται από μία 
ανταλλακτική κεφαλή

64015 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ    
Σετ 2 ανταλλακτικών κεφαλών 
για τις ανοξείδωτες βούρτσες  
Broil King®

65225 • ΞΥΛΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 
GRILL    
Σχεδιασμένη με βολική 
ξύλινη λαβή και ανθεκτικές 
ανοξείδωτες τρίχες. Η 
εξελιγμένη ξύλινη ξύστρα δεν 
θα τραυματίσει τα εμαγιέ ράφια 
ή σχάρες.

65641 • ΕΞΤΡΑ ΦΑΡΔΙΑ 
ΒΟΥΡΤΣΑ GRILL   
Μακριά βούρτσα, 45 εκ. με 
μαλακιά λαστιχένια λαβή. Οι 18 
εκ. χάλκινες τρίχες, καθαρίζουν 
κάθε γωνία. 

60975 • ΠΟΔΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ  
Φτιαγμένη από το ίδιο 
ανθεκτικό υλικό στο νερό 
όπως τα επαγγελματικά 
καλύμματα της Broil King,η 
συγκεκριμένη ποδιά προσφέρει 
προστασία από  λίπη και 
σάλτσες και καθαρίζεται 
εύκολα .Έχει ενσωματωμένο 
ανοιχτήρι για μπουκάλια, 
τσέπες για θερμόμετρο, ποτό 
και πολλαπλά σκεύη .Έχει 
ρυθμιζόμενο λουράκι για 
το λαιμό και ιμάντα μέσης 
.Τα εικονιζόμενα αξεσουάρ 
διατίθενται ξεχωριστά.

60522 • ΣΕΤ ΣΟΥΒΛΑΣ  
Σετ σούβλας 1 μέτρου. 
Περιλαμβάνει ηλεκτρικό μοτέρ 
με διακόπτη on/off , βαρέως 
τύπου πηρούνια σούβλας, 
αντίβαρο, άξονα σούβλας 
και υποδοχές για όλους τους 
τύπους μπάρμπεκιου όπως Broil 
King®, Broil Mate™, Sterling® 
and GrillPro®. Η σούβλα 
αποτελείται από άξονα 85 εκ 
με πρόσθετη επιμήκυνση 15 εκ 
αν χρειαστεί και καλώδιο-πρίζα 
220V EU Τύπου C.

Πατενταρισμένη ασφάλεια 

κατά της βρομιάς 
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ΚΟΥΤΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ • Το εξ ολοκλήρου 
ανοξείδωτο κουτί καπνίσματος της Broil King® 
είναι σχεδιασμένο για να τοποθετείται επάνω 
από το σύστημα Flav-R-Wave™ ή και κατευθείαν 
επάνω στην ψησταριά. Χωρισμένο σε δύο μέρη 
για να διπλασιάζεται η αποτελεσματικότητα του 
καπνίσματος και ένα εξελιγμένο καπάκι με δίοδο 
αέρα και λαβή. Κρατάει επίσης και τα υγρά για 
πρόσθετη γεύση. Συνδυάστε ροκανίδια με κάποια 
υγρά για να πετύχετε συνδυασμό γεύσεων.

ΡΟΚΑΝΙΔΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ

Προσθέστε τη γεύση του καπνιστού ξύλου στο 
φαγητό σας. Δοκιμάστε το με βοδινό, χοιρινό, 
πουλερικά ακόμη και ψάρι. Αυτά τα αρωματικά 
ροκανίδια διατίθονται σε διάφορες γεύσεις. 

 Χρησιμοποιούνται μέσα στο κουτί καπνίσματος σε 
ψησταριές υγραερίου ή κατευθείαν στα αναμμένα 
κάρβουνα στις ψησταριές κάρβουνου.

ΡΟΚΑΝΙΔΙ ΧΑΡΟΎΠΙΑΣ

ΡΟΚΑΝΙΔΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΟΎΪΣΚΎ

ΡΟΚΑΝΙΔΙ ΚΑΡΎΔΙΑΣ

ΡΟΚΑΝΙΔΙ ΜΗΛΙΑΣ

63200 

63215 

63220 

63230 

Πλάκα ψησίματος
BROIL KING®

Από μαντέμι βαρέως τύπου έχει σχεδιαστεί για να 
χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές της. Η μία είναι 
κατάλληλη για τσιγάρισμα και η άλλη διαθέτει αυλακώσεις 
και είναι κατάλληλη για ψήσιμο.

ΨΗΣΙΜΟ • 13 

11242 11221 11239 11237 11223

•BARON™ 440 / 490

•SIGNET™ 320 / 390

•REGAL™ 590 

•MONARCH™ 320 / 340 / 390

•BARON™ 590 

•ROYAL™ 320 / 340

•IMPERIAL™ XL

•GEM™ 320 / 340

•PORTA-CHEF 320™
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Όλοι έχουμε τα αγαπημένα μας εστιατόρια όπου πηγαίνουμε με φίλους και συγγενείς. Είναι μέρη που ξέρουμε 
ότι το φαγητό είναι πάντα καλό με όμορφη ατμόσφαιρα. Βγαίνοντας έξω για φαγητό είναι διασκέδαση 
αλλά συνήθως κοστίζει, ειδικά αν είστε πάνω από 4 άτομα. Σκεφτείτε λοιπόν οτι μπορείτε να έχετε τα ίδια 
αποτελέσματα με μία ψησταριά Broil King® με άριστη ποιότητα φαγητού, εξοικονομώντας και χρήματα!

ΑΠΛΩΣ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΣΑΣ.

Tο νέο
αγαπημένο σας

εστιατόριο, 
σας περιμένει
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ΔΗΜΙΟΎΡΓΕΙΣΤΕ  ΣΤΗΝ ΒΕΡΑΝΤΑ ΣΑΣ ΓΕΎΣΤΙΚΟΤΑΤΑ 
ΠΙΑΤΑ ΕΦΑΜΙΛΛΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΎ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΎ.
Ένα κλασσικό πολυτελές εστιατόριο, ένα υπέροχο ιταλικό ή αυτό που σερβίρει 
καταπληκτικά θαλασσινά...

Όλα προσφέρουν κάτι που αγαπάτε,. Ένα άνετο περιβάλλον και καταπληκτικό 
φαγητό για να χαρείτε μαζί με τους δικούς σας ανθρώπους.

Τώρα ας αλλάξουμε το σκηνικό. Είναι ο κήπος σας ή η βεράντα σας , οι ίδιοι φίλοι 
και συγγενείς, ένα υπέροχο φαγητό προετοιμασμένο από εσάς σε μία ψησταριά 
BroilKing® και ένα υπέροχο καλοκαιρινό βράδυ. Υπάρχει τίποτε καλύτερο από 
αυτό;

Η υπέρτατη ταβέρνα. Μπριζόλες άψογα ψημένες , από την ψησταριά στο πιάτο 
σας μέσα σε λίγα λλεεπτά χάρη στις ειδικά σχεδιασμένες σχάρες ψησίματος. 

Η ονομαστή Ιταλική κουζίνα. Ψητά κοτόπουλα και ντομάτες με μία ροζέ σως 
να ετοιμάζεται στην πλευρική εστία σας. Αυθεντική χωριάτικη πίτσα να ψήνεται 
στην ειδική πέτρα. Καταπληκτικό!

Εκείνο το καταπληκτικό Ταϊλανδέζικο. Ψητές γαρίδες και τόφου. Ρύζι και 
ζυμαρικά με την τέλεια σάλτσα προετοιμασμένη στην πλευρική σας εστία. Το 
ονομαστό γεύμα Pad Thai έτοιμο να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους σας.

Εξαιρετικό και εκλεπτυσμένο δείπνο. Γαλοπούλα ψημένη στην σούβλα σας, 
ακαταμάχητα παϊδάκια στη σχάρα ψησίματος. Προσθέστε μικρές πατάτες και τα 
αγαπημένα σας λαχανικά.

Με δυνατή απόδοση και πλήρη έλεγχο θερμοκρασίας στα χέρια σας μπορείτε να 
ετοιμάσετε όλα τα αγαπημένα σας γεύματα στη βεράντα σας

Χρησιμοποιείστε την πλευρική σας εστία , το γρίλ, τη σχάρα φρυγανίσματος 
και φυσικά τις σχάρες σας. Η Broil King τα κάνει όλα εύκολα για σας ώστε 
να διασκεδάζετε με τους φίλους και τους συγγενείς σας στο σπίτι. Με μία 
ολοκληρωμένη γκάμα αξεσουάρ και την επιλογή της σωστής ψησταριάς οι 
δυνατότητες είναι ατελείωτες!

Τελικά το αγαπημένο σας εστιατόριο δεν είναι άλλο απο την ίδια σας τη 
βεράντα!

 

Άπλετος χώρος για λαχανικά

Τα λαχανικά εμπλουτίζουν  
τις γεύσεις και δημιουργούν 
γευστικές αντιθέσεις με τα ψητά 
σας. 

Μαντεμένιες σχάρες 
Η τέλεια μπριζόλα

Οι βαριές μαντεμένιες σχάρες της 
Broil King είναι φτιαγμένες να κάνουν 
τα χαρακτηριστικά σημάδια ψησίματος στις 
μπριζόλες σας. (δείτε την σελίδα 6 για την 
ετοιμασία της τέλειας μπριζόλας)

 

Πλευρική εστία

Γευστικότατες σάλτσες κάθε 
είδους , δημιουργούν ένα 
μονοπάτι από την κουζίνα σας 
μέχρι την Broil King ψησταριά σας. 

Αξεσουάρ για ατελείωτες 
δυνατότητες ψησίματος.

Δημιουργήστε.  καταπληκτικές 
πίτσες η γευστικά ορεκτικά Σετ 
πέτρας ψησίματος (δείτε σελ. 10 για 
περισσότερες λεπτομέρειες)
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2.  ΣΧΑΡΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Οι σχάρες διανέμουν εξαιρετικά και διατηρούν την θερμότητα και

διαθέτουν την δύναμη να ξεροψήσουν για να εγκλωβίζουν τους χυμούς και τις

γεύσεις. Αυτές απο βαρέως τύπου μαντέμι έχουν δυο όψεις. Η μία όψη

επιτυγχάνει αυτά τα όμορφα σημάδια ψησίματος, ενώ η άλλη όψη έχει

αυλακώσεις για να κρατάει τα υγρά και να τα εμποτίζει στο φαγητό. Από την

άλλη , οι χοντρές ατσάλινες σχάρες είναι πολύ εύκολες στο καθάρισμα και

παρέχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

1.  ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ.

  ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ!

Κατασκευασμένοι από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο ή χάλυβα υψηλής ποιότητας,

αυτοί οι ανθεκτικοί θάλαμοι ψησίματος διατηρούν εξαιρετικά τη

θερμότητα και αντέχουν για μια ζωή. Είναι σχεδιασμένοι να

εξασφαλίζουν ομαλή διανομή της θερμότητας αλλά και ακριβή έλεγχό της.

Ο πυθμένας του θαλάμου μπορεί ακόμη να εξατμίσει όσα υγρά πέφτουν , έτσι

ώστε η γεύση να παραμείνει εκεί που ….ανήκει. Στο ψητό σας.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Κάθε ψησταριά αερίου  Broil King® είναι κατασκευασμένη  για να παρέχει δυνατότητα ευελιξίας σε ταυτόχρονο και 

διαφορετικό ψήσιμο. Ανεξάρτητα από το μοντέλο που θα επιλέξετε, το θρυλικό σύστημα ψησίματος της  Broil King® σας 

δίνει την δυνατότητα  να ψήσετε σχεδόν οτιδήποτε  στην ψησταριά σας  με όποιον τρόπο επιθυμείτε εσείς. Μπορείτε να 

ξεροψήσετε τέλεια τις μπριζόλες σας , να σουβλίσετε πουλερικά ή ακόμη και να ψήσετε γλυκά. Κάθε μέρος του συστήματος 

είναι σχεδιασμένο για ειδικό σκοπό. Όταν αυτά συνδυαστούν , τα αποτελέσματα είναι απλά θεαματικά. Δεν είναι τυχαία η 

καταπληκτική γεύση μπάρμπεκιου που παίρνετε από ένα Broil King®.

 
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΓΕΥΣΗΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ 
(GREAT BARBECUE FLAVOR™)
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4.  Ο ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ:

 ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, 

οι καυστήρες Dual-Tube είναι σχεδιασμένοι για να εξασφαλίζουν 

συνεχή φλόγα από εμπρός μέχρι πίσω. Οι καυστήρες Dual-Tube 

θα ζεστάνουν την ψησταριά μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία 

μέσα σε λίγα λεπτά, για αποτελεσματική απόδοση στο ψήσιμο.

5. ΤΕΛΕΙΑΡ ΥΘΜΙΣΗ

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Οι βαλβίδες γραμμικής ροής (Linear-Flow™) με περιστροφικά 

180º ( Sensi-Touch™) κουμπιά, σας δίνουν απρόσκοπτο 

έλεγχο στην θερμοκρασία, επιτρέποντάς σας να ρυθμίσετε την 

ψησταριά στην τέλεια θερμότητα για τσιγάρισμα, ψήσιμο η και 

σιγανό μαγείρεμα.

3. Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ   
 FLAV-R-WAVE™

Το ανοξείδωτο  σύστημα ψησίματος Flav-R-Wave™  παρέχει 

εξαιρετική διανομή της θερμότητας επάνω σε όλη την 

επιφάνεια του grill και προστατεύει ταυτόχρονα και τους 

καυστήρες. Τα υγρά που στάζουν, πέφτουν  στο  Flav-R-Wave™  

και εξατμίζονται στιγμιαία. Ο ατμός που δημιουργείται εμποτίζει 

το φαγητό και δημιουργεί  την πασίγνωστη  γεύση μπάρμπεκιου. 

 
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΓΕΥΣΗΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ 
(GREAT BARBECUE FLAVOR™)

1

2

3

5

4
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Οι καυστήρες Dual-Tube™ είναι σχεδιασμένοι για να εξασφαλίζουν 
ομοιόμορφη φλογα από εμπρός μέχρι πίσω, παρέχοντας ομοιόμορφη και 
αποτελεσματική διασπορά στην επιφάνεια ψησίματος. Κατασκευασμένοι από 
υψηλής ποιότητας χάλυβα υποστηρίζονται και από 5ετή εγγύηση. 

Imperial™ XL

• 17,6 KW απόδοση κύριου καυστήρα
• 2,7 KW πλευρικός καυστήρας
• 4,4 KW ανοξείδωτος οπίσθιος καυστήρας και σετ σούβλας με   
 μοτέρ σούβλας
• και καλώδιο παροχής 220 V.
• 6 καυστήρες Dual-Tube με 10 χρόνια εγγύηση.
• Δυο εντελώς ξεχωριστά διαμερίσματα ψησίματος.
• Συνολική επιφάνεια ψησίματος 95 x 49 εκ.
• Διαιρεμένη σε δύο μέρη επιφάνειας 65 x 49 εκ. και 30 x 49 εκ.
• Δύο εμαγιέ ράφια συντήρησης.
• Συμπαγείς  ανοξείδωτες σχάρες 9 χιλιοστών  και βαρέως τύπου   
 αναστρέψιμες μαντεμένιες σχάρες.
• Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave.
• 2 Θερμόμετρα ακριβείας Accu-Temp
• Ανοξείδωτα διαμερίσματα μαγειρέματος με τελειώματα    
 από πρεσαριστό αλουμίνιο.
• Ανθεκτική χαλύβδινη καμπίνα με ανοξείδωτες πόρτες και συρτάρια.
• Ανοξείδωτα πλαϊνά ράφια με συρόμενο συρτάρι.
• Ανοξείδωτες χειρολαβές
• Μεγάλες ρόδες 3 ιντσών / 7,6 εκατ. που κλειδώνουν.
• Εξαρτήματα με αντιοξειδωτική επικάλυψη.
• Ενσωματωμένα φώτα εσωτερικά στον θάλαμο ψησίματος 

Οι βαλβίδες  γραμμικής ροής Linear-Flow™ σας επιτρέπουν συνεχή έλεγχο 
της θερμοκρασίας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε το μπάρμπεκιου στην τέλεια 
θερμοκρασία είτε για τσιγάρισμα , είτε για ψήσιμο , είτε και για αργό μαγείρεμα. 

Χωρητικότητα Ψησίματος

IMPERIAL™ XL

30εκατοστά

 49
cm

 εκ
ατ

οσ
τά

64.75 εκατοστά

Imperial™ XL ( 957-643 )
Διαστάσεις : Π 193 x Β 63 x Ύ 125 εκ.
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Regal™ 590

• 16 KW απόδοση κύριου καυστήρα
• 4,4 KW ανοξείδωτος οπίσθιος καυστήρας και σετ σούβλας με μοτέρ
• σούβλας και καλώδιο παροχής 220 V.
• 2.7 ΚW  πλευρικός καυστήρας
• Επιφάνεια ψησίματος 82 x 49 εκ.
• Εμαγιέ ράφι συντήρησης.
• 5 καυστήρες Dual-Tube, με 10 χρόνια εγγύηση.
• Συμπαγείς  ανοξείδωτες σχάρες 9 χιλιοστών .
• Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave.
• Θερμόμετρο ακριβείας Accu-Temp
• Σύστημα ανάφλεξης διπλού ηλεκτρόδιου Sure-Lite.
• Ανοξείδωτες χειρολαβές
• Ανοξείδωτο διαμέρισμα με τελείωμα από πρεσαριστό αλουμίνιο.
• Ανοξείδωτα ράφια με τελειώματα από πρεσαριστό αλουμίνιο   
 και θέσεις για
• τα καρυκεύματα.
• Μεγάλες ρόδες 3 ιντσών / 7,6 εκατ. που κλειδώνουν.
• Εξαρτήματα με αντιοξειδωτική επικάλυψη.

Το φτιαγμένο από ανοξείδωτο χάλυβα σύστημα Flav-R-Wave™ παρέχει άψογη 
διασπορά θερμότητας, προστατεύει τον καυστήρα και εξατμίζει τα υγρά για να 
προσδώσει καλύτερη γεύση. 

Χωρητικότητα Ψησίματος

REGAL™ 590

81.25 εκατοστά

49
 εκ

ατ
οσ

τά

Ρυθμιστές ύψους (Level Q™) είναι τοποθετημένοι στο εμπρός μέρος της 
βάσης της ψησταριάς. Αυτοί οι βολικοί, κατασκευασμένοι από ανθεκτική ρητίνη  
ρυθμιστές, σας επιτρέπουν να τοποθετήσετε γρήγορα και σταθερά την  Broil 
King® σας σε ανώμαλες επιφάνειες. 

Regal™ 590 ( 923-983)
Διαστάσεις : Π 159 x Β 63 x Ύ 125 εκ.
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Οι καυστήρες Dual-Tube™ είναι σχεδιασμένοι για να εξασφαλίζουν 
ομοιόμορφη φλογα από εμπρός μέχρι πίσω, παρέχοντας ομοιόμορφη και 
αποτελεσματική διασπορά στην επιφάνεια ψησίματος. Κατασκευασμένοι από 
υψηλής ποιότητας χάλυβα υποστηρίζονται και από 5ετή εγγύηση. 

Baron™ 590

• 13,2 KW απόδοση κύριου καυστήρα
• 4,4 KW ανοξείδωτος οπίσθιος καυστήρας σούβλας και σετ  
 σούβλας με μοτέρ
 σούβλας και καλώδιο παροχής 220 V.
• 2,7 KW ανοξείδωτος πλευρικός καυστήρας .
• Επιφάνεια ψησίματος 82 x 44 εκ.
• Εμαγιέ ράφι συντήρησης.
• 5 καυστήρες Dual-Tube, με 10 χρόνια εγγύηση.
• Βαρέως τύπου μαντεμένιες σχάρες δύο όψεων.
• Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave.
• Θερμόμετρο ακριβείας Accu-Temp
• Εμαγιέ διαμέρισμα Dura-Bilt .
• Συμπεριλαμβάνει καμπίνα με πόρτες βαμμένες με μαύρη  
 ηλεκτροστατική βαφή.
• Inox Πλαϊνά ράφια πτυσσόμενα.
• 4 μεγάλες ρόδες 7,6 εκατ. με φρένο.

Χωρητικότητα Ψησίματος

BARON™ 590

81.2 εκατοστά

44
 εκ

ατ
οσ

τά

Το σύστημα ανάφλεξης Sure-Lite™ , σας δίνει την σιγουριά ότι η ψησταριά σας 
θα ανάψει ότι καιρό κι αν κάνει. 

Baron™ 590  ( 923-983 )
Διαστάσεις : Π 161 x Β 61 x Ύ 116 εκ.
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Οι μαντεμένιες σχάρες της Broil King® είναι σχεδιασμένες για χρήση και 
από τις δύο όψεις. Η μία όψη θα σας δώσει την εμφάνιση των σημαδιών του 
ψησίματος στο κρέας και η άλλη όψη με τα κανάλια της επιτρέπει συνεχή 
εμποτισμό του φαγητού από τα υγρά του. Με ελάχιστη φροντίδα θα κρατήσουν 
για πάντα! 

BARON  490
• 11,4 KW απόδοση κύριου καυστήρα
• 4,4 KW ανοξείδωτος οπίσθιος καυστήρας σούβλας και    
 σετ σούβλας με μοτέρ σούβλας και καλώδιο παροχής 220 V 
• 2,7 KW ανοξείδωτος πλευρικός καυστήρας .
• Επιφάνεια ψησίματος 65 x 44 εκ.
• Εμαγιέ ράφι συντήρησης.
• 4 καυστήρες Dual-Tube, με 10 χρόνια εγγύηση.
• Βαρέως τύπου μαντεμένιες σχάρες δύο όψεων
• Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave.
• Θερμόμετρο ακριβείας Accu-Temp
• Εμαγιέ κάδος Dura-Bilt .
• Συμπεριλαμβάνει καμπίνα με πόρτες βαμμένες με μαύρη   
 ηλεκτροστατική βαφή.
• Inox πλαϊνά ράφια πτυσσόμενα
• 4 μεγάλες ρόδες ,6 εκατ. με φρένο.
• Σύστημα ευθυγράμμισης Q στις εμπρός ρόδες .

BARON  440
Το Baron 440 είναι εφοδιασμένο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
Baron 490, εκτός του καυστήρα της σούβλας και του κιτ της σούβλας. 

Ρυθμιστές ύψους (Level Q™) είναι τοποθετημένοι στο εμπρός μέρος της 
βάσης της ψησταριάς. Αυτοί οι βολικοί, κατασκευασμένοι από ανθεκτική ρητίνη  
ρυθμιστές, σας επιτρέπουν να τοποθετήσετε γρήγορα και σταθερά την  Broil 
King® σας σε ανώμαλες επιφάνειες. 

Σειρά Baron™ 

Χωρητικότητα Ψησίματος

BARON™ 440

64.8εκατοστά

 44
 εκ

ατ
οσ

τά

Baron™  490 ( 922-983 )
Διαστάσεις : Π 145 x Β 61 x Ύ 116 εκ.

Baron™  440 ( 922-963 )
Διαστάσεις : Π 145 x Β 61 x Ύ 116 εκ.
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Σειρά Signet™

SIGNET 90 
• 11,4 KW απόδοση κύριου καυστήρα
• 2.7 KW πλευρικός καυστήρας
• 4,4 KW ανοξείδωτος οπίσθιος καυστήρας και σετ σούβλας  
 με μοτέρ
• σούβλας και καλώδιο παροχής 220 V.
• Επιφάνεια ψησίματος 67 x 38 εκ.
• Εμαγιέ ράφι συντήρησης.
• 3 καυστήρες Dual-Tube, με 10 χρόνια εγγύηση.
• Διαχωριστές θερμότητας Flav-R-Zone
• Βαρέως τύπου αναστρέψιμες μαντεμένιες σχάρες.
• Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave.
• Θερμόμετρο ακριβείας Accu-Temp
• Αλουμινένιο Therma-Cast διαμέρισμα με ανοξείδωτη επένδυση.
• Καμπίνα ανοξείδωτη με ανοξείδωτες πόρτες
• Κρεμάστρες για εργαλεία και θήκες για καρυκεύματα.
• Ανοιξείδωτα ράφια πτυσσόμενα 
• Μεγάλες ρόδες 7 ιντσών / 18 εκατ. άθραυστες.
• Ρόδες 2.5 ιντσών/6.4 εκατ. που κλειδώνουν.

SIGNET 20
Το SIGNET 20 είναι εφοδιασμένο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του SIGNET 90, εκτός του πλευρικού καυστήρα, του καυστήρα της 
σούβλας και του κιτ της σούβλας.

Το φτιαγμένο από ανοξείδωτο χάλυβα σύστημα Flav-R-Wave™ παρέχει άψογη 
διασπορά θερμότητας, προστατεύει τον καυστήρα και εξατμίζει τα υγρά για να 
προσδώσει καλύτερη γεύση. 

Οι βαλβίδες  γραμμικής ροής Linear-Flow™ σας επιτρέπουν συνεχή έλεγχο 
της θερμοκρασίας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε το μπάρμπεκιου στην τέλεια 
θερμοκρασία είτε για τσιγάρισμα , είτε για ψήσιμο , είτε και για αργό μαγείρεμα.

Χωρητικότητα Ψησίματος

ΣΕΙΡΑ SIGNET™

38
 εκ

ατ
οσ

τά

 67εκατοστά

Signet™ 90 ( 986-883 )
Διαστάσεις : Π 158 x Β 59 x Ύ 123 εκ.

Signet™ 20 ( 986-853 )
Διαστάσεις : Π 158 x Β 59 x Ύ 123 εκ.

Signet™ 20 LIMITED EDITION ( 986-453 )
Διαστάσεις : Π 158 x Β 59 x Ύ 123 εκ.
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Οι μαντεμένιες σχάρες της Broil King® είναι σχεδιασμένες για χρήση και από 
τις δύο όψεις. Η μία όψη θα σας δώσει την εμφάνιση των σημαδιών του ψησίματος 
στο κρέας και η άλλη όψη με τα κανάλια της επιτρέπει συνεχή εμποτισμό του 
φαγητού από τα υγρά του. Με ελάχιστη φροντίδα θα κρατήσουν για πάντα! 

Σειρά Monarch™

MONARCH 390
• 8,8 KW απόδοση κύριου καυστήρα
• 2.7 KW πλευρικός καυστήρας
• 3,5 KW ανοξείδωτος οπίσθιος καυστήρας και σετ σούβλας με μοτέρ
• Επιφάνεια ψησίματος 56 x 38 εκ.
• Πτυσσόμενο εμαγιέ ράφι συντήρησης.
• 3 καυστήρες Dual-Tube, με 10 χρόνια εγγύηση.
• Διαχωριστές θερμότητας Flav-R-Zone
• Βαρέως τύπου μαντεμένιες σχάρες δύο όψεων
• Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave.
• Θερμόμετρο ακριβείας Accu-Temp
• Αλουμινένιο Therma-Cast διαμέρισμα με ανοξείδωτη επένδυση.
• Καμπίνα και πόρτα με ηλεκτροστατική βαφή
• Μεταλλικά αναδιπλούμενα ράφια με εξελιγμένες κρεμάστρες εργαλείων
• 2 μεγάλες ρόδες 18 εκατ. άθραυστες.
• 2 ρόδες 6.4 εκατ. με φρένο.

MONARCH 340 
Το MONARCH 340 είναι εφοδιασμένο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του MONARCH 390, εκτός του οπίσθιου καυστήρα και του σετ σούβλας.

MONARCH 320
Το MONARCH 320 είναι εφοδιασμένο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του MONARCH 340, εκτός του πλευρικού καυστήρα.

Χωρητικότητα Ψησίματος

 ΣΕΙΡΑ MONARCH™ 

38
 εκ

ατ
οσ

τά

56 εκατοστά

Οι καυστήρες Dual-Tube™ είναι σχεδιασμένοι για να εξασφαλίζουν ομοιόμορφη 
φλογα από εμπρός μέχρι πίσω, παρέχοντας ομοιόμορφη και αποτελεσματική 
διασπορά στην επιφάνεια ψησίματος. Κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας 
χάλυβα υποστηρίζονται και από 5ετή εγγύηση. 

Monarch™ 390 ( 931-283 )
Διαστάσεις : Π 132 x Β 56 x Ύ 122 εκ.

Monarch™ 340 ( 931-263 )
Διαστάσεις : Π 132 x Β 56 x Ύ 122 εκ.

Monarch™ 320 ( 931-253 )
Διαστάσεις : Π 132 x Β 56 x Ύ 122 εκ.
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Σειρά Royal™

ROYAL 340
• 8,8 KW απόδοση κύριου καυστήρα
• 2.7 KW πλευρικός καυστήρας
• Επιφάνεια ψησίματος 56 x 38 εκ.
• Πτυσσόμενο χρωμιωμένο ράφι συντήρησης.
• 3 ανοξείδωτοι καυστήρες, με 5 χρόνια εγγύηση.
• Βαρέως τύπου μαντεμένιες σχάρες.
• Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave.
• Βαλβίδες γραμμικής ροής Linear-Flow με έλεγχο 180 μοιρών   
 Sensi-Touch.
• Θερμόμετρο ακριβείας Accu-Temp
• Σύστημα ανάφλεξης διπλού ηλεκτρόδιου Sure-Lite.
• Αλουμινένιο Therma-Cast διαμέρισμα.
• Καμπίνα και πόρτα με ηλεκτροστατική βαφή
• Μεταλλικά αναδιπλούμενα ράφια με εξελιγμένες    
 κρεμάστρες εργαλείων
• 2 μεγάλες ρόδες 18 εκατ. άθραυστες.
• 2 ρόδες 6.4 εκατ. με φρένο.

ROYAL 320
Το ROYAL 320 είναι εφοδιασμένο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
ROYAL 340, εκτός του πλευρικού καυστήρα. Επιπλέον τα ράφια είναι 
απο ανθεκτική ρητίνη.

Ο δυνατός πλευρικός καυστήρας μας σας επιτρέπει να κάνετε περισσότερα. 
Δημιουργείστε γευστικά, πιάτα, σούπες και σάλτσες την ώρα που ψήνετε. 

Κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο, οι θάλαμοι Therma-Cast™ παρέχουν 
εξαιρετική διατήρηση της θερμοκρασίας και έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.

Χωρητικότητα Ψησίματος

 ΣΕΙΡΑ ROYAL™ 

38
 εκ

ατ
οσ

τά

56 εκατοστά

Royal™ 340 ( 941-263 )
Διαστάσεις : Π 132 x Β 56 x Ύ 120 εκ.

Royal™ 320 ( 941-553 )
Διαστάσεις : Π 132 x Β 56 x Ύ 120 εκ.
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Σειρά Gem™

GEM 340
• 6.9 kwh η ισχύς των ανοξείδωτων καυστήρων μονής   
 σωλήνωσης  
• 2.7  kwh η ισχύς του πλευρικού καυστήρα  
• 1.900 εκ2  κύρια επιφάνεια ψησίματος  
• 875 εκ2 εμαγιέ σχάρα προθέρμανσης  
• Μαντεμένιες σχάρες ψησιματος  
• 3 ανοξείδωτοι καυστήρες μονής σωλήνωσης  
• Ανοξείδωτο σύστημα μαγειρέματος Flav-R-Wave™  
• Σύστημα ηλεκτρονικής ανάφλεξης Sure-Lite™  
• Αλουμινένια καμπίνα ψησίματος Therma-Cast™ με επένδυση  
 ανοξείδωτου χάλυβα  
• Βαμμένα μαύρα, μεταλλικά πλαϊνά ράφια πτυσσόμμενα με  
 ενσωματωμένους γάντζους εργαλείων  
• Βάση χειριστηρίων βαμμένη σε μεταλλικό ανθρακί χρώμα  
• Θερμοανθεκτική λαβή  
• Ποιοτική επεξεργασία εμαγιέ βαφής 5 σταδίων  

GEM 320
Το Gem 320 είναι εφοδιασμένο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του Gem 340, εκτός του πλευρικού καυστήρα

Χειριστήρια 180° 

Οι βαλβίδες Linera-Flow με χειριστήρια 180° δίνουν απεριόριστο έλεγχο της 
θερμοκρασίας για να προσαρμόσετε τη ψησταριά σας σην ιδανικη θερμοκρασία.

Χωρητικότητα Ψησίματος

 ΣΕΙΡΑ GEM™ 

34
 εκ

ατ
οσ

τά

55 εκατοστά

Θάλαμος ψησίματος απο Χυτοαλουμίνιο

Όλα τα μοντέλα της σειράς Gem διαθέτουν θάλαμο ψησίματος απο χυτοαλουμίνιο. 
Το χυτοαλουμίνιο διατηρεί τη θερμοκρασία για ομοιόμορφο, αποτελεσματικό 
ψήσιμο και προσφέρει μακροζωία.

Gem™ 340 ( 952- 363 )
Διαστάσεις: Π 115 x B 54 x B 109 εκ.

Gem™ 320 ( 952-353 )
Διαστάσεις: Π 115 x B 54 x B 109 εκ.
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Τα μοντέλα της Porta-Chef 320 διαθέτουν επιφάνεια ψησίματος απο 
μαντέμι που προσφέρουν εξαιρετική διατήρηση της θερμοκρασίας και 
μεγάλη δύναμη τσιγαρίσματος για να κλειδώνει τη γεύση και την υγρασία 
του φαγητού.

Θάλαμος ψησίματος απο Χυτοαλουμίνιο 

Όλα τα μοντέλα της σειράς Porta-Chef διαθέτουν θάλαμο ψησίματος 
απο χυτοαλουμίνιο. Το χυτοαλουμίνιο διατηρεί τη θερμοκρασία για 
ομοιόμορφο, αποτελεσματικό ψήσιμο και προσφέρει μακροζωία.

Porta-Chef® 320

• Θερμική ισχύς 5.25 Kw
• Χωρητικότητα ψησίματος 56x38 εκ.
• 3 ανοξείδωτοι κάθετοι καυστήρες, 
• Σχάρα από μαντέμι
• Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave™
• Θερμόμετρο Accu-Temp™
• Σώμα από παχύ, χυτό αλουμίνιο
• Ανθεκτικά πλαστικά πλευρικά ράφια
• Αποσπώμενα πόδια
• Εξαρτήματα ανθεκτικά στην σκουριά
• Φινίρισμα με εποξική βαφή

PORTA-CHEF CART
• 2 μεγάλες 18 εκ. ρόδες
• Πολύ ανθεκτική μαύρη βάση με μαύρη εποξική ρητίνη
• *** Η Porta-Chef  Cart 320 πωλείται ξεχωριστά.

Χωρητικότητα Ψησίματος

PORTA-CHEF® 320

34
 εκ

ατ
οσ

τά

55 εκατοστά

 

 

Porta-Chef® 320 ( 952-654 )
Διαστάσεις : Π 126 x Β 59 x Ύ 104 εκ.
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Το φτιαγμένο από ανοξείδωτο χάλυβα σύστημα Flav-R-Wave™ παρέχει 
άψογη διασπορά θερμότητας, προστατεύει τον καυστήρα και εξατμίζει τα 
υγρά για να προσδώσει καλύτερη γεύση. 

Τα μοντέλα Porta-Chef διαθέτουν ηλεκτρονική ανάφλεξη Sure-Lite για 
εύκολο και γρήγορο ξεκίνημα.

Porta-Chef® Pro

• 4.1 KW απόδοση κύριου καυστήρα
• Επιφάνεια ψησίματος 46 x 31 εκ.
• Πτυσσόμενο χρωμιωμένο ράφι συντήρησης.
• Σχάρα μαντεμένια επενδεδυμένη από ισχυρή πορσελάνη
• Πρωτότυπος ανοξείδωτος καυστήρας Dual-Tube, με 3 χρόνια εγγύηση
• Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave
• Θερμόμετρο ακριβείας Accu-Temp
• Αλουμινένιος φούρνος Therma-Cast
• Αναδιπλούμενα πλευρικά ράφια Perma-Mold
• Ασφάλεια στο καπάκι για εύκολη μεταφορά
• Αναδιπλούμενα πόδια
• Ποιοτική εποξική βαφή.
• Εξαρτήματα με αντιοξειδωτική επικάλυψη
• Γίνεται και φορητή για camping

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
BROIL KING®

Τα καλύμματα Broil King® είναι φτιαγμένα από ανθεκτικό και 
αδιάβροχο PVC με πυκνό μάλλινο, πολυεστερικό εσωτερικό 
900D. Διαθέτουν εξαερισμό για να εξασφαλίζεται η ροή του 
αέρα και να μην συγκεντρώνεται υγρασία και διαθέτουν 
ειδικούς ιμάντες για τέλεια εφαρμογή. Επιπλεον διαθέτουν 
ενίσχυση στις ραφές και λαστιχένιες λαβές που εξασφαλίζουν 
τον εύκολο χειρισμό του καλύμματος. Ανθεκτικά καλύμματα, 
για άριστης ποιότητας μπάρμπεκιου! 

Χωρητικότητα Ψησίματος

PORTA-CHEF® PRO

31
 εκ

ατ
οσ

τά

46 εκατοστά

68470 68487 68488 68492 68490

•IMPERIAL™ XL

•SIGNET™ 320 / 390

•REGAL™ 590 

•MONARCH™ 320 / 340 / 390

•BARON™ 590 

•ROYAL™ 320 / 340

•BARON™ 440 / 490

•GEM™ 320 / 340

Porta-Chef® Pro ( 950-653 )
Διαστάσεις : Π 109 x Β 52 x Ύ 93 εκ.
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Η χρήση καπνού από ξύλο χρησιμοποιείται παράλληλα με τη μέθοδο ψησίματος. 
Θεωρείστε το κάπνισμα σαν ένα επι πλέον μπαχαρικό που θα βελτιώσει τη γεύση του.

Όπως όλα τα μπαχαρικά, είναι σημαντικό να υπάρχει σε μία ισορροπία σε σχέση με τις 
μαρινάδες, το συνοδευτικό φαγητό αλλά και το ίδιο το κρέας.

Το κάπνισμα προσθέτει γεύση σε ένα grill αερίου ή κάρβουνου κυρίως με εξειδικευμένες  
πρακτικές καπνίσματος.

Όπως τα μπαχαρικά έτσι και τα διάφορα είδη ξύλου δίνουν διαφορετικές γεύσεις (δείτε 
τον πίνακα πιο κάτω), από έντονη μέχρι γλυκιά.

Εάν δεν το έχετε επιχειρήσει ξανά συγκρατηθείτε στην αρχή. Ξεκινήστε με μία μικρή 
ποσότητα (μισό φλυτζάνι ροκανίδια), μουσκέψτε τα για μισή ώρα και μετα βάλτε τα σε 
ένα κουτί καπνίσματος.

Ένα τέτοιο κουτί ελέγχει την ροή του αέρα για ιδανικό κάπνισμα και συγκρατεί τη στάχτη 
μακριά από το φαγητό.

Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά ;;; Είναι σημαντικό τα ροκανίδια να μην πιάσουν 
φωτιά γιατί τότε ο καπνός θα δώσει πικρή γεύση στο φαγητό. Επίσης το ίδιο μπορεί να 
προκαλέσει και η απότομη αύξηση της θερμότητας. Το μούλιασμα και η παρακολούθηση 
της θερμότητας είναι σημαντικά στοιχεία όταν χρησιμοποιείτε ροκανίδια ξύλου.

Από την στιγμή που αισθάνεστε σίγουροι με την απαιτούμενη ποσότητα από ροκανίδια, 
μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορες γεύσεις ή ακόμη και να τα αναμείξετε. Πολλά 
ονομαστά εστιατόρια χρησιμοποιούν μίγμα από ροκανίδια. Δοκιμάστε μηλιά με κερασιά 
για μία γλυκιά και καπνιστή εμπειρία.

ΤΥΠΟΣ ΓΕΥΣΗ ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΡΕΑΣ

Μesquite Έντονη,πικάντικη,καπνιστή Μοσχάρι, χοιρινό

Λευκή καρυδιά Έντονη και καπνιστή Μοσχάρι, αρνί, χοιρινό

Whiskey Πικάντικη και καπνιστή Χοιρινό, μοσχάρι, πουλερικά

Σφένδαμνος Γλυκιά και καπνιστή Χοιρινό και πουλερικά

Κάρυ Πλούσια και γεμάτη Χοιρινό, πουλερικά, αρνί

Κερασιά Γλυκιά και καπνιστή Χοιρινό , πουλερικά

Μηλιά Γλυκιά και καπνιστή Χοιρινό, πουλερικά, θαλασσινά, τυριά

Σημύδα Μαλακιά και καπνιστή Αρνί και χοιρινό

Κέδρος Εντονη, πικάντικη Θαλασσινά και τυριά

ΕΎΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΎ
ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ

ροκανίδια ξύλου που 
δημιουργούν εκπληκτικά

αποτελέσματα
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Οι μαρινάδες μπορούν να χρησιμεύσουν στην δημιουργία  πιάτων γεμάτων 
γεύσεις. Χρησιμεύουν για να κάνουν το κρέας πιο τρυφερό και να διατηρήσει 
τους χυμούς του. Οι περισσότερες μαρινάδες  συμπεριλαμβάνουν όξινα 
συστατικά όπως χυμό λεμονιού, ξύδι, καθώς και συμπληρώματα χορταρικών 
, λαδιού και μπαχαρικών. Το όξινο συστατικό είναι αυτό που κάνει το κρέας 
τρυφερό ενώ βοηθά στην ισορροπία μεταξύ γλυκιάς και πικάντικης γεύσης. 
Επί πλέον , υπάρχουν μελέτες που αναδεικνύουν την θρεπτική αξία της 
μαρινάδας. 

ΛΑΔΙ
Το λάδι που περιέχεται στην μαρινάδα "κλειδώνει" τη φυσική γεύση του φαγητού και το εμποδίζει από το να 
στεγνώσει. Κάποια είδη λαδιού μπορούν να ενισχύσουν την γεύση. Κατάλληλα λάδια για μαρινάδες είναι το 
ελαιόλαδο, το σησαμέλαιο και το φυσιτκέλαιο,

ΟΞΙΝΑ
Αυτά τα συστατικά  κάνουν το κρέας τρυφερό ελευθερώνοντας τις πρωτεΐνες του, κάνοντας μαλακότερη την 
επιφάνειά του και αφήνει τις γεύσεις να απορροφηθούν. Μεταξύ αυτών βρίσκονται  το ξύδι, το κρασί, το 
σέρρυ, ο χυμός λεμονιού, το γιαούρτι και το βούτυρο.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
∆ίνουν μοναδικές γεύσεις. Σκόρδο, τζίντζερ και κρεμμύδι  είναι σημαντικά . Μπορείτε όμως να 
χρησιμοποιήσετε και βότανα, καθώς και τσίλι για πικάντικη γεύση, η μέλι και ζάχαρη για να γλυκάνετε το 
φαγητό σας. Άλλα πρόσθετα συστατικά  είναι φλούδες λεμονιού, σάλτσα σόγιας, μουστάρδα, αλάτι , πιπέρι 
,  βότανα και μπαχαρικά.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑΔΑ
Σαν γενικό κανόνα, όσο πιο πολύ μείνει το φαγητό μαριναρισμένο, τόσο η γεύση  ενισχύεται. Εντούτοις ο 
ιδανικός χρόνος μαριναρίσματος εξαρτάται από το τι μαρινάρετε, το μέγεθος των συστατικών καθώς και  ο 
τύπος μαρινάδας. Μικρά και τρυφερά κομμάτια όπως αρνίσια και βοδινά φιλέτα , στήθη κοτόπουλου καθώς 
και θαλασσινά, θέλουν μικρότερο χρόνο μαριναρίσματος (περίπου δυο με τέσσερις ώρες). Μεγαλύτερα και 
πιο σκληρά κομμάτια όπως μπούτια η ώμοι θα χρειαστούν  περισσότερο χρόνο (τέσσερις με έξι ώρες).

Προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε  όξινες μαρινάδες. Το φαγητό που θα παραμείνει περισσότερη ώρα από όσο 
πρέπει μαριναρισμένο , μπορεί να αλλάξει χρώμα και υφή. Φιλέτα ψαριού επί παραδείγματι , μπορούν να 
αλλάξουν μέσα σε λίγα λεπτά.

Δεν χρειάζεται όλες οι μαρινάδες  να περιέχουν υγρά. Μερικές περιέχουν μόνο στερεά συστατικά όπως 
βότανα και μπαχαρικά. Όταν απλώσετε αυτά τα μίγματα στο κρέας , το ψάρι η το κοτόπουλο, τυλίξτε τα  
αμέσως  με πλαστική μεμβράνη και βάλτε τα στο ψυγείο.

ΣΎΜΒΟΎΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι μαρινάδες που χρησιμοποιούνται σε ωμό κρέας η κοτόπουλο, χρησιμεύουν για να αλείφονται την ώρα του 
ψησίματος αλλά πρέπει πρώτα να έχουν βραστεί. Βάλτε την μαρινάδα σε κατσαρόλα επάνω σε ψηλή φωτιά  
και βράστε την για 5 λεπτά. Αυτό θα σκοτώσει τα επιβλαβή βακτήρια. Μαρινάρετε το κρέας , το κοτόπουλο 
και το ψάρι στο ψυγείο.

ΕΥΚΟΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΑ
ΕΙΔΟΣ ΦΑΓΗΤΟΎ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣE ΩΡΑ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Αρνί, μοσχάρι, χοιρινές  μπριζόλες, παϊδάκια 2-4 ώρες

 Ολόκληρο ψητό 4-6 ώρες (η και όλη την νύχτα)

Πουλερικά φιλέτα, φτερούγες 2-4 ώρες

 Ολόκληρο ψητό 4-6 ώρες (η και όλη την νύχτα)

Θαλασσινά γαρίδες, καλαμαράκια 1-2 ώρες

Ψάρια Ολόκληρο ψάρι , η φιλέτα ψαριού 15 λεπτά  - 1 ώρα

Λαχανικά κολοκύθια, μανιτάρια, πιπεριές 15 λεπτά - 1 ώρα

ΜΑΡΙΝΑΔΕΣ



30 • ΨΗΣΙΜΟ ΨΗΣΙΜΟ • 31 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΜΈΝΟ 
ΜΈ ΜΠΥΡΑ

ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΈ ΠΛΑΚΑ  ΚΈΔΡΟΥ 

Μέθοδος : Σανίδα  
Χρόνος ετοιμασίας : 60 λεπτά

Οι σανίδες από κόκκινο κέδρο είναι οι πιο κοινές που χρησιμοποιούνται. Αν 
χρησιμοποιηθεί σωστά , αυτή η μέθοδος δίνει λεπτή και βαθιά καπνιστή 
γεύση στον σολομό. 

Για να χρησιμοποιήστε την σανίδα , μουσκέψτε την με νερό, χυμό, μπύρα 
η κρασί για τουλάχιστον μία ώρα και μετά τινάξτε την καλά. Προθερμάνετε 
το γκριλ στην μεσαία ρύθμιση για 10 λεπτά, τρίψτε λίγο μαγειρικό λάδι στην 
επάνω πλευρά της και μετά βάλτε το κρέας επάνω της.

Βάλτε την σανίδα στο μπάρμπεκιου  επάνω από τους καυστήρες και μειώστε 
την ρύθμιση σε θερμοκρασία MEDIUM-LOW.

Αλείψτε τα φιλέτα σολομού με λάδι και προσθέσετε τα καρυκεύματα της 
επιλογής σας. Βάλτε τα φιλέτα με την τρυφερή πλευρά τους στην σανίδα. 

Βάλτε την σανίδα στο μπαρμπεκιου . Αφήστε την για 15-20 λεπτά

Όταν χρησιμοποιείτε 
ολόκληρο σολομό ο χρόνος 
ψησίματος αυξάνεται στα 
45-50 λεπτά. 

Τσεκάρετε τον σολομό με ένα πιρούνι στο χοντρύτερο μέρος του. 

Αφού τελειώσετε σερβίρετε με ανάμικτα λαχανικά και στάξτε λεμόνι επάνω 
στα φιλέτα. 

Σημείωση : Κρατάτε ένα ψεκαστήρι νερού κοντά σας για να σβήσετε τυχόν 
αναφλέξεις στην σανίδα .

Όταν βγάλετε τα φιλέτα από την σανίδα , βάλτε την σε νερό για ασφάλεια.

Χρόνος ετοιμασίας: 5 λεπτά

Συστατικά:

1 ολόκληρο κοτόπουλο 1,5 με 2,5 κιλά 

1 (355ml) τενεκεδάκι μπύρα  

Καρύκευμα για πουλερικά   

Φρέσκο δενδρολίβανο

2-3 σκελίδες φρέσκο σκόρδο Αλατοπίπερο

Βάση
ψησίματος με 

ατμό

Broil King® # 69824

Ανοξείδωτη πολλαπλών χρήσεων 
βάση για ψήσιμο πίτσας , για 
αχνιστά λαχανικά, θαλασσινά, 

ψητά κοτόπουλα κλπ.

Προετοιμασία και ψήσιμο 

Προθέρμανση της ψησταριάς σε μεσαία σκάλα.

Επαλείψτε το δέρμα με καρύκευμα πουλερικών, καλύπτοντας όλο το 
κοτόπουλο και αλέστε φρέσκο πιπέρι και αλάτι επάνω του. Βάλτε 2-3 
μικρές σκελίδες σκόρδο στο τενεκεδάκι μπύρας μαζί με 2-3 κλαράκια 
δενδρολίβανου. Τοποθετήστε το τενεκεδάκι της μπύρας στην ανοξείδωτη 
βάση και μετά τοποθετήστε τον κώνο διάχυσης από πάνω του. Τοποθετήστε 
το κοτόπουλο στην βάση  και προσθέστε λαχανικά, βότανα και μπαχαρικά 

γύρω από το κοτόπουλο. Χύστε ένα υγρό για να δημιουργηθεί ατμός στα 
λαχανικά και προσθέστε γεύση και άρωμα όπως περισσότερη μπύρα, 
νερό, ή φρουτοχυμό. Τοποθετήστε τη βάση επάνω στο γκριλ κρατώντας 
το καπάκι κλειστό. Ψήστε το κοτόπουλο για 18-20 λεπτά για κάθε 1/2 κιλό 
κοτόπουλου ή μέχρι το κρέας του στήθους να φτάσει σε μία εσωτερική 
θερμοκρασία 80 βαθμών Κελσίου.

Πλακα Ξυλου 
Απο Κεδρο 

Broil King® # 63280

Πλάκα ξύλου διάστασης 18 
x 38 x 1 εκ - 2 πλάκες ανά 

συσκευασία. 100% φυσικός 
κόκκινος κέδρος Καναδά.
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ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΨΗΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

FAJITAS ΒΟΔΙΝΟΥ

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά

Συστατικά:

2 Μεσαίες κόκκινες γλυκές πιπεριές   

3 γλυκοπατάτες (κομμένες σε κύβους) 

1 Μεσαίο κόκκινο κρεμμύδι   

3 κουταλιές ελαιόλαδο 

1 κουταλάκι θυμάρι  

1 κουταλάκι αλάτι 

1/2 κουταλάκι πιπέρι  

2 κουταλιές ξύδι βαλσάμικο 

2 κουταλιές τριμμένο δενδρολίβανο 

1 μικρή κολοκύθα ξεφλουδισμένη, σε κύβους   

1 μεσαίου μεγέθους πατάτα, ξεφλουδισμένη, σε κύβους.

Προετοιμασία και ψήσιμο

Προθερμάνετε την ψησταριά σε μεσαία θερμοκρασία.  

Σε ένα μεγάλο μπωλ, ανακατέψτε  τις κόκκινες πιπεριές (κομμένες σε 
κομμάτια 1,5 – 2 πόντων) , τις πατάτες, την κολοκύθα, τις γλυκοπατάτες  
και το κρεμμύδι. Σε ένα μικρό μπωλ  ανακατέψτε ξύδι, λάδι και  

καρυκεύματα , περιχύστε το μίγμα στα λαχανικά και ανακατέψτε τα 
καλά.  Τοποθετήστε τα  στην κατσαρόλα, χωρίς καπάκι και  ψήστε τα για 
30-40 λεπτά , η  μέχρι να μαλακώσουν  ανακατεύοντας κάθε τόσο. 

Χρόνος προετοιμασίας : 15 λεπτά

Συστατικά: 

350 gr. μοσχαρίσια μπριζόλα χωρίς κόκκαλο κομμένη σε 
λουρίδες. 

¼ Μεγάλο άσπρο κρεμμύδι , κομμένο σε λεπτές λουρίδες.

½ Μεσαία πράσινη πιπεριά, κομμένη σε λεπτές λουρίδες. 

½ Μεσαία κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε λεπτές λουρίδες.  

2 φέτες φρέσκο λάϊμ 

4  tortillas από αλεύρι  (20 εκατοστά ) 4 κουταλιές ξυνή 
κρέμα

4  κουταλιές σάλτσα

Καρύκευμα Fajita (ανακατεμένα σε ένα μικρό πιάτο): 

1 κουταλιά σκόνη τσίλι   

1 κουταλιά κίμινο

½ κουταλιά ρίγανη    

½ κουταλιά αλατισμένο σκόρδο 

2 κουταλιές νερό

Προετοιμασία και ψήσιμο

Προθερμάνετε την ψησταριά. Εν τω μεταξύ σε μία πλαστική σακούλα 
που κλείνει, ανακατέψτε κρέας, κρεμμύδι, πιπεριές, καρύκευμα fajitas και 
ανακατέψτε τα είτε σε πιάτο , είτε ,μέσα στην σακούλα.   

Τοποθετήστε το ταψί στο προθερμασμένο γκριλ . Όταν το ταψί ζεσταθεί, 
αλείψτε με λάδι και βάλτε στον πάτο το κρέας και τα λαχανικά, κατανέμοντάς 
τα σε ίσες αποστάσεις. Ψήστε για 4-6 λεπτά μέχρι το κρέας να πάρει χρώμα 

και τα λαχανικά να μαλακώσουν . Απομακρύνετε το ταψί με την λαβή και 
βάλτε την στην ξύλινη βάση  για σερβίρισμα. Στύψτε φρέσκο λάϊμ

Βάλτε με ένα κουτάλι το κρέας και τα λαχανικά στο κέντρο κάθε μιας τορτίγια 
και καλύψτε κάθε τορτίγια με ξινή κρέμα, σάλτσα και ότι άλλα καρυκεύματα 
θέλετε.

Σηκώστε τα πλάγια σε κάθε τορτίγια και πιέστε για να σφραγίσουν.  

Ταψί ψησίματος
Broil King® # 69819

Έχει μικρές τρύπες , ομαλή 
επιφάνεια ψησίματος και 

είναι όλο ανοξείδωτο.

 Ταψί Fajita 
με λαβή, 

Broil King® # 69470

Τηγάνι βαρέως τύπου για 
ετοιμασία fajitas και άλλα 

τηγανητά.   



Λόγω  συνεχών βελτιώσεων, όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι  Broil King®, Barbecue Genius®, GrillPro® and Porta-Chef®  είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας  Onward Multi-Corp Inc. 

Εκτύπωση στον Καναδά.

ΕΊΜΑΣΤΕ Η ΑΡΊΣΤΗ ΕΠΊΛΟΓΗ
Έχουμε κάνει όλη την έρευνα για λογαριασμό σας , προσφέροντας μία μεγάλη 
συλλογή από Broil King® ψησταριές που ταιριάζουν στο βαλάντιό σας. 

Επί πλέον έχουμε μία πλήρη σειρά από πρακτικά και μοναδικά αξεσουάρ και 
ανταλλακτικά.

ΕΊΜΑΣΤΕ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΗ ΕΠΊΛΟΓΗ
∆ιαθέσαμε χρόνο και προσπάθεια για να μάθουμε οποιαδήποτε πτυχή των προϊόντων 
που πουλάμε. Από συμβουλές ψησίματος μέχρι την φροντίδα και συντήρηση, δίνουμε  
πάντα την καλύτερη απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις σας.

ΕΊΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΊΣΜΕΝΟΊ ΚΑΊ ΑΦΟΣΊΩΜΕΝΟΊ
Είμαστε πάντα εκεί που θα μας χρειαστείτε. Η υπαίθρια ψησταριά δεν είναι ένα εποχιακό 
προϊόν για μας. Εάν χρειάζεστε ανταλλακτικά η σέρβις, είμαστε μόνο ένα τηλεφώνημα 
μακριά σας. Το προσωπικό μας αποτελείται από ειδικευμένους επαγγελματίες  που η 
δουλειά τους είναι να σας βοηθήσουν να πάρετε τα καλύτερα από την ψησταριά σας.

ΕΊΜΑΣΤΕ 
ΟΊ ΕΊ∆ΊΚΟΊ
ΓΙΑ ΤΟ
ΨΗΣΙΜΟ

991048
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