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Urri*no prtr otrčany a zdraveitni*kd pracclvníky

i$*jri!e*čjší úpr*vy p*krrxů a stolováni pr:d širý'm neben:l
v i*lnin: tlhd*bi eísksr."'*ii v *ašť r*publir:e stále větší *blibu.
fu'Ieei n*jčastčj$í způs*h tep*trne *pr*vy p*krmů patří griln_
r,ánÍ R:;*xil' r},b a uae*in.

ůril*ro;ir"li j*' opékání pttravin ng nrštu n*bo ro*rrř.
V' ;rrvďm pr'ípati* ki*eienr* potr.tvi*u :ta k*r'*vou mříŽku
ťrošti. i * itruh*m příp*ďš prov}*knem* m&sem k*v*vý
rt:ů*ň \i* tv&ru j*,hiice' Snird kařdý se s gril*vánim již setk*}
ll*hri h* sálx nčkity provrtděl' u*a;* t.l t$t'ť}' jalr velké prn*
ť*Rtt: n;lší popnrlnc* s* pr*vid*lně vĚnuje během iet*íeh
n"lěsÍc* grilovár:i[" nejs*u aatíxt k ďisp*xici. Např' p*ď}*

"{nr*ritkť iÍřeretiuk*' společnosti {AsA} .qe s5 ťC pŮpulŘ*e
l L!sÁ pravie!*lně věr*uje běhern }etnícřr rněsíu:ů gril*r,án!
{balrtrec**}. 7 j ry: a ttlh* tvtlří rnuři.

ei}em let:ik* 'i* u;:*ueil"nlt občxny rra trr*Ěná rdrnvotní
n*'bcepečí. hteril při gril*l'ár:í *iobtlu r'rttilEat, a Brrradit jim'
j ak rl v eel c né' nr n ae1ravo tn ínr r;l n e be e;reč í *ťekti vně pře*r: h rir-et'



I}ři x;lií k$ffi zumace gril*van3iclr pntravin
nč'jal*i edr*vl*tnÉ nclrexp*či?

Dtlbré zpráv-v
- {"]ri]ill,*rrd p*t1'll}i1'I}: jsuu obv5kle připravovúnv b*n tuku.

,\rr;li J0$* porrr' íltt?cicfl pir 1rl''r3rln1,{:l;_ri1:ít ltc grťť*
rll'l.rr;ltlrir plTl;liiiirj el prrlt;i'littt rríi.ří rrtrto<i.sti,í trrÁrr fieř
ol;r:1rliiltrj 3lrlrťr:'snlrtil'ltd/trr řtrt'ťIg.

" Při griloválrijcle ť:iistrr spíš"e o a{nosťéru a pobyt n* čtr-
r_t'rťtlr vztluchu n*Ž o ctrkolijinéhr:. Qbv5kle bývá spoje-
11Ll s pt]sťIĚr:ini * pr'ít{e Ii Lr číše dobréh* rnr:rku či
s rtrdirlr:Ýrrri osllrl'ami * 1:řispív* tak k dobrd ps1,clrické
p*lrrrriř..

- fi ri}t'r'',anÉ pr:hrn:1'' .i sotl rrtrv,vkle k*nzu*rovátty spr:l*čnč
s dostiit*čn!'nr mnrristtill'! ůL-:ťsi!É.1rř cvŮČe a ze1*nin1',

rr ktezť tlcní v lemítrt rrbr}obí nt)uze.

Špatné zprávy
1. Yýsk3t k*rciltogel:ních irak*vintrtrorrr$ch} látek

ťir'jl*várrí jc trodr:crqeno j*krr rieikor,tl ťrprava pcrtravin
z- ]rJeiliska r vskytu kar.*irtogenníctr látek. kte re při grilorlriní
r'l'nikaji. Jcdní se cr heterocykiické ar*in3 iHCÁ} * poLy-
.l1 kl iekt alt'linaricki u}rlnvcdlky {PÁU}.

E{eteror:yk [i*ké *m iny { E{ CÁ i j sa r: *nr"togen ní d trsíkaté
herr."rrusk} iclté ll{)ut]L:ni fl !f. ktelr,i vln i k*!í při rpracování za
'."},iokýr:h teplor r, potrilťiBáťh žir,'or1išnÉIro půvtidu. např-
ť B]l1$ť qvc'píuvÉnr' hrrvězím. *lťtbe*írn, ryi:irn}. trn' i při
grilrrván í. \iytv;{řtlj í s* 1' Prt]ťČs tr ncc rt zr" n'lati ckéÍro hlrčdnu-
tí. nlpř, rrlkeí kr'eatinu, amini:k1'E*lin a {":ukrů Y nluse hěhenr
itt'kŮ}iltiL n:ilrul. * t* pÍ'eci*.";"{irn r tckutittó rtr*ulrl*ltrnt při
r;il'lř+.' lr r:rilru., 7.niinrs c*lou ř*du hererr:r'}rklic kých anrinŮ
i'cca ]0 rhemick1:ch individuÍ!. K neitoxičtějšírrr ine,ii*cla*
i'irečjšílrtl puIří irniclazr:c'hilrolírtr'. ilrriďnr.oc}rirrcrx*lírry a irni-
t3aropy r'id lrry'' kterÉ r,'1' kev-ti j i k;trci nogenni úči nk}'.

P{r ř_vcyft tig k6 aror:rati eké uh lovrrdíky (FÁU) j sou z'ařa-
.eenv tnezi knrrtanrinant1,'životniho pr*středi a.}e jieh popsii-
rli cclít řirc|a 7- nieh 9 c]rc:nických inďividuÉ patři do skupirry
PALj r r:hronitlkr'tu tuxicilou' 5 r'.hernickÝclr indivitlui elr: skrr-
pirr3, PÁtl s rl5''sokou karcino*qetri{r_ru. K n*jaťrvltžnéjšÍnr kar-
ci nog*nn ínr FÁL} plltří lr*natl1* )pyren ťBaF}.

l*Lj sr' uvtríťÍ při grilor.ání ntr *'rhrri něko}iha r:estlttni;

" }titičastčji sc' ťvrrři p5,ro}ýrrru tuktl {.řchc* rl:r}rleden: rx
r'1,s*kd :tplaty} urlkirpáv4}icíh* e gri}uvl'tt'léht_l t'*usa n.l ro7.-

Žhirr,e,né u}rlí_ Vznikló spa.Ii*y vixellrč PÁtI jsr-lu teplýn:
r'aq]richem *p*t v1'n*ren_v nir p()[ť*v!n$ a násl*dně ji krrn-

tlr lt'l iirrrí í t zn*ř i."Řr i í }'

,o.?Iťťi{ý je ob.;uh tuku v 1tt)tl"ctl,inč- Čín je tlbsah taktl
i.r,.Ť.íi rírrr st přeďpoklúdti, Že buďe vyíšf i pr'aclakre PAU
r grÍťcruatteint ;lrr,trntru, Nctpř r' karlxptúíku z hot,ě?,í|ul
,il{Í.!tr J l3 ťr tuku sc při i1ri'řcn i.nbsahu tuku na 40 t/*

:l,''',"Ťiťo;:urreť*ítc'c lir*t;ci{er,}pvle tiu {\ttPt pl''i ;4t'ilclvtiltí
; l{i &fi lJ/ ps/Á"g ť/#s íírjí;lu.qrunJ = a,Ú}'ilÚal r)'

. $+kuntjárně se v1'ťváří 1:ři lrořcnÍ dřcva.

B.rť*_ír' ,t clÍlřEuu poulirn snta[ualé ltellr.l iscrwré rlFel,r.l'

/l"ii -1j.řró} o&srrll l, ďesítftrfrťl,t;s 8aPl*x'
. K iv*rbě PA{J přinio na povrclru pctť{v;ny dochází tchdy,
kdyř jc nlásc v}'stavenrr přímn planreni pří teplotě zejmé-
na nacl .{00 "C.

Jerrliie jr rllí!'t.'l lJ'lfďl:f n.tl pí'itltr; pÍufiltlti. lvaří se y"tlkc

rrtrtoi-tírri PÁ{.l í.sroph, pg 8cPl*5]'
s_t'lri- /i po*tŤ ť a j i uí tn e t rlrt ri rrfl Ř i,iJ' t: up ť, e l e k t ri c ký e r i L

dtlš!* ke.lru'{erri karztaminaee FA{i' Tc p{}tl!rz}'|jt uírk*u
lÍlareřť n.crlry PÁťJ přťttzr; v il1(llt:.

3" ůnernocnění r, potravirr irakteriálnťho původu
Da]šínr netrezpečím. se kre4řrn se mťlŽeme *tkilt ptlgri-

lovíní. j* kontaninace syrových potI'avi n lrakteriálnírni
piitosenv ichoroboptcrtin5]p'i zárrrr1hy1, n apř' salrnonelr;u.
kanlpyl*l:aktefem. ř.1'ťňťí'ichia ullio l57. listerii. u rrásled-
ně vznik r:nenro*nění r potr;ivin' Prot* je nuíns} dodrŽcvat
obccné hvsienické záradv a rabrátit kontaminaci hotovl'ich
pokrnrťr''*

Jak't*d_v spr:il nč xrii*v;tt?

Přest*Ž* je grilovó.ní n* gt'il*ch r*letivnĚ jeel*r.:duelié' j*
nuttlé rlodrŽ*vat určité ai{s*dy' Áb5 pok'rrrry připravcrrÉ na

eebraddíill g':ilu L'}:ly výtď*é * zďravotné nezii'"atiné, musí-
me jint l ěnor-*l p*rřičn*u tr}}EřrnŮ$t" Ex'istuje c*lá řaria kniŽ"
ni*h titrrIťr, které r-e této problemati+e veini p,ldrnbně
věnuji' TEn' kdt: s grilovňrrínr chce začít' L,1' se s nimi měl
sez.nánrit. pr$ttrŽe vzhi*dern k nm*zrlnému rozsahu neniúŽc
tenla lcták vyčerpávajícírrr zpiisobenr uvedenou prablcma-
tiku obsiihnout. Proto se strui'nč zrnílríln pot|Ze o pcltnťic_

tr<ácir p*třeb*}ich ke gril.ovárrí a o příirrar'č pokrmů kc
griIoviiní"

( tl girrtřl'h*_iťi'$í: k* gr!{c}láfiíŤ

V s]bchodni sÍtí můŽcme zakcupir celou ř'adu nejrůznčj-
ši*h typů griiů {.*:apř. grily ira dřer'ěné uhlí' lávové grily.
e,lektrir:he grily} * pnm&chy ke grilnn"'árrí v rŮzných ccnrr-
g$ch r*laci*h $d llŮ$ek pe ťi$iŮe kaťucr,



(irill
NejČastějijsou 1.lt_iuž-íván;,' gril-v ua dřevěné uhlí a gri_

lrrr ací nr řížkr
Cl'ii na cÍřel'čné rrhlí .ie vvrriběn r' rťrzných pror'edeníclr"

např picchor,ý trebtr litintrr'ý_ LiÍinor,ó zahratiní grily jsau
teŽší" tr'r:irnlii'ější s delši iiubtlu Živrrtnosti u lépe drží replel.
P]echtrvó gri11,jsou ease icr'nější, takŽe postupem času je
ltrož-trtl .je nahradit ntx,čjšíltr neho většírrr grilei:i'

Při nákupu gr:ilů je nuÍno $ledo\lat nČjcn ťunkčrrost
l Ýro|rkrt a ccÍlij' a}e i -jeho vybrav*ní r'četně koleček' tnadel,
ot{nín*'lelných rtrštů pt'r"r usnirdnč*Í nranipulace. moŽnost
nl*lclrc}\lého ptllrtrnr: gr'i}u a oclrrilnY proti YĚ$u.

S portior:í dvtijitýclr gril*vacíeh mřířek niůŽenir. grilo-
r'at kdekoliv r příror1ě' i na oi:},tjejnénr ohniŠti' Na spodní
část nrřižk1, (Lrntísrěné nrinimálnč ve výšce 30 cm na<J ohniŠ-
těx'rJ nas}i}átliilrte maso nebo uzeniny^ tr<teré přiklopírne horní
Lnřížkou. Cbě 'isori spojen.v_ deiší rukojetí s jednoduchou
*r:_|istkoir pťslÍ foze\.ř_ení_ Takto uložené pokrnry nrůžeme
rr:-rrl ohnenr rrtáčet a -{rilol,at po obou stranách. aniž by coko-

Criloraeí prrmůck-r

- grilor'ací nářadí.
*ilria grilor'ilcíhtl nářirdí (}opat'ka. r.id}ičkil a k}eště) sloir-
Ž: L lltiri:i1lulaci e trLrrltccní potrlir'inr, nii c'rilovíní na
kIr'(r\'j ntřiŽct' 1t'rlitU ).

- hitntbustlvé špíz1.
- sÍeakoré příbor1''.
_ teťlonol.é nrkavice {.,chň*pk.v".}'
- zástěra.
- r,pic}tovacÍ tep|*nrěn

rapíchi'li-rtít:i r1o t"ttlrsit r.átrr uk'ii:Že. j*-}i rlostate.t'ně prope_
čené'

- kartáč n* čištění grilu se škrirbk*u lr bnts*Ql't p}ochtlu.
_ gri} nádotra na gri}ovťr'ní crasn.

Dř'erčné ulrli
Kc griloriiní potŤciru,ierrr* kva}itni dř*r:ěné ilhlí.

jcsrjl;* 1icllljir'dilte. Ae ,grllr.rl,líltl lťrYcl'ěrrď il1tfi" 3lcl&' 'lc
flli; r rr r'ilr itť t'tt j t ut fl'lLi ele/AcrprÍrler;ící rx&" If l'*r:ě.rld *fiťí
r:&selfirrJje r:;élr'vÁ'/e eío l 3te 8aPlkg"

řalrr{}ckv na přípravn rtrzř-haven{&cl *hlí
"}* vira.l*e opatr'il si pu*rťlck_v k eap\$!€.'n; etřtvč*éhql uh}í
i*ll;:ř. ekrriogickó eilp;i}trr'ai:e} *' ťtrlt-žhě *hliišiĚ s r*r:ž"hrtlve_

nr:ot nlrliln v gl'iht.

l\Iaso
Maso vybíráme rnlac]é. nepřctučnělé. Den předem lehce

nakleprné kouskv nuložínre do inarinúdy.

blarinování masa (ieden z receptůi
ll3 šálkn o}ej* 1 lžíce worčesťrnvé omáčky
ll3 šrilhu seij*v* CIntáčky l čajová lžička hořčice
}l-i šálku čerr,enéhtr

vinného octil
2 stro*žky česneku
l14 čaicvá lŽiiky pepře

] lžíce eirÓn*r,é šťúr,y

Jin-f' doporuč'ovanÍ zpňsob marinol ání
Ir{asr: p*kapenie citt'inr:r.oir št'iivou nebei destrlátem. poté

L)}ťjem. tlkořenínte. proloŽímc cibulí a necháttre přes noc
v chlrtdr:ič*e. Solínr* až hntove" Po v.vjmutí /' maíi*ád"v oiiu-
šíme a en*v* poiřeme slejeň. Větší kusy vyŽaclují nrírný'
řár, nrenším sl'ětiči vyšši'



i. l: ltliitc{* alc!ť:!*{" :lb3_, griirll'ání by}cl
i ;'; :': t: r"'ř * ř'; š í? b{ iižet* ;xl*l *t í r'ř:*el*ých opatřexí

tt ntr ;: r*tr&ónl trlii':i::l*!iz*vlrtŤ

}1lilží\,ej|!- kc gr'ilor,ání vhodný gril.

PLruŽire.jie' ke grilr..r,liní kvditní dier'ěrté uh}í.

Pl:riŽ:ii'ejt.r: iilri>i'c ;ttirst. rrdstraňte kirži z drůbež*
a rrtlslrilňte iiičt:i tlkr*ic' masl.
(_}riixjtc tlrk. *lrv necloghiirelo ke sl;*ku pl*rn*riů
r rllliallrlll

G;iluite' tirk' irtry rrerJtclr*r'.e }tr k odk;rpár'ání tr:ktt nir ror--

Žh:.ri *né uhlí.

Zltbrltite oďkeprir'ání tuku tra loažhaveltÉ uhlí irrapř.
i ';hotltloil krr*strukcí griiu}:

- pi'íprala poehot}tck rra lávových grilech s rozpálenými
kar:lcnv .ic rkutcčnč nlnohetn edravějši. protože tuk
ne *iltapár'á do ohně. Pokrrn ale nemá onu charakleris-
tickorr'"r,}' i:Ze *ou " c}"luť. ktcrá .ie konzumentern upřetl-
ntlstritlr itná.

- lra zalrrajlírtt gillu iz_e nad ciřevčnýrn ulrlínl u1rial'or'at
ptrkrir-i i ll1olra1u. ktelý polr_lžíIne n& kovovou mřížku
, ltril ).

- ilit zohladxinr grilu lzc tlitti dřevěrrýrri u}rlíru u;lravor,at
ptrkl'r'l r' gril rrál_lolriíeh {spec!á}ních al*lraleir'ých rlris-
kích ttit je.thro irotržití s pmli!*rn' který" }:ránÍ ridkapá-
i'ági {uku a šťiir:}, do ohrrč. i't otvor!'^ kt*ré urr:užňa.ii
i*pší přísrrip t*přrr ke -*ri}ovandmu po}il:*ru}. Grii nádtl-
i:1 st pl'odávají r, *trclradr"lí siti spcr}u s ostatnimi
ptxnťlckli'nli ke griluvárri.

- t]li'lsŮ te1relně' opl_ilcit'ieme nejt3řírre v mikrr:vlnné trou-
bč * nrisíeeJnč prtrl.er.iem* kcnečnou uprar'u n* griiu
iil rískliní spci:iťil'ké c}:trti gri}or:anéirtl masa. Fczor n*
r'JElstlrtečnť tepe}rrd Ůšťrfu*i n}i}sa _ lra i'*Zu' nesrni být
rťtŽlrr,c ] i l

Grii * grilorací potrtťrck1 pu kažclórr': p**Žití důkladnč
tlč'isrčte il il[l}'itř sa;ronátenl.

\;Ž rllJ'nclc gL'i]()\Jl ntastr. ntlrrinujtc je.

5c'rrrrrl 'sÍilrlit, ; L""lÁ tloporuču.jí preirilt#t'rjttí rrrcsa

;:llrlr.;' ii: llři qrilÚt'titti úttttittř cltlt|tti:í & rrdÁrrli&crptrÍsoĎ-

rlťntt .sllíjcllr' il'lrrLrl' ltc,rer'oc:".l'lťic&'_vcle clitrinlŤ.

,'q'Í tt r i t t tl'' t l t l tj l;l,tris* tliej cťrl lcl ;: rtiďf<;ri iťlt rlr* ridrin eisr, je
Áivirr'i tl rltrirjrllrr'cíci lr;le clirďtíití lc1l.r"i elrrll el l"*rii'

Z hlediska převence alimentárníc}r onemocnění {tj. sne-
moenění z potravin} bakteriálního původu' je nutno
rabránit keintaminaei potrav in nás led uj ícínri opatřerri
mi:
. neŽ začnele g*lovat, rn}'jtc si dúkla<ině po nranipulaci se

svrtrvÝm nlasťm i'uce.

" zlrbraňte }rřížové kont&minaci tirk. ž* na s}irol'C maso po!l-
žiietu jirrrj ta.liře' prkcnk$ a příboť'v *ťŽ lla gilovnné m*so
a zeieninovrru při}ohu'

" pouříi'ejte vž.dy čersti'otr ltrarináclu. sniŽite iir}" r:íaikn bak-
teriiilní kontl rninuee.

. připravené l*adnr:vané polcitor'rr1 ke grilor'ání uchtrl'ár'ej-
te v chladrričeŮ při ť*piotě n*jr."ýi* 4 la.

" burl'[e op&ti:1í př: grilor'Íní ntlcréhr: hovčzího $]a5á ínebez-
pečí korrtar*inaee * výskyttr Es't'l*'rirhirt co/i o l57J,

" griicr"'ané rr}aso rRI}sí bý't d*statečně t*p*lně tršeiřenrr. m*sí
n i1 y jádřČ tep'$tu ales;rori 7? "C po d*bu 1{.} řlinut" aby-
clroni b3,'li chráněni před bakteriálnírni parogeny a paraz'i- .

ty a následrrě před př_ípadným onemocněr:íni z potrav'in,

- poLržiite při grilor,áni. pro kontrolu ilostatečnébo tepelnó-
ho qršetřerrí masa. vpicho,'rct:í tepIonrěr'
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