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BARBECUE

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ Σ. 99BBQΨήνουμε στα κάρβουνα Είναι γεγονός ότι το φαγητό αποκτά καλύτερη γεύση  
όταν ψήνεται στα κάρβουνα. Ετοιμάστε λοιπόν τη θράκα, 
καλέστε καλούς φίλους, σερβίρετε δροσερά ποτά, βάλτε 

μουσική και ακολουθήστε τις συνταγές μας για θρυλικά bbq 
που θα μείνουν στην Iστορία.

ΠΙΚΆΝΙΆ 
Το αγαπημένο κομμάτι κρέας των 

Βραζιλιάνων με πικάντικη κρούστα 
από μουστάρδα.
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BURGER ΜΕ ΨΗΤΌ 
ΧΆΛΌΎΜΙ ΚΆΙ ΆΒΌΚΆΝΤΌ
Καλό είναι να υπάρχει μια 

επιλογή χωρίς κρέας σε 
κάθε μενού και αυτά τα 

απλά, εύκολα αλλά πεντα-
νόστιμα burgers με χαλούμι 

θα αγαπηθούν εξίσου από 
χορτοφάγους και μη.

ΠΙΚΆΝΤΙΚΆ ΜΌΣΧΆΡΙΣΙΆ 
ΣΌΎΒΛΆΚΙΆ ΜΕ ΛΆΧΆΝΙΚΆ  
Χρησιμοποιήστε όποια 
λαχανικά έχετε στο 
ψυγείο σας. Η μαρινάδα με 
πάπρικα, σκόρδο και θυμάρι 
θα τους δώσει ακαταμάχητη 
γεύση.
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«Μισό-μισό»
Πρόκειται για μια εύκολη 
και γρήγορη τεχνική, που 
είναι πολύ δημοφιλής. 
Oταν ανάψουν τα 
κάρβουνα, τα στρώνετε 
στη μισή ψησταριά 
αφήνοντας την άλλη μισή 
άδεια. Αυτή η διάταξη 
σας παρέχει μια ζώνη 
με μέτρια προς δυνατή 
φωτιά στη μία πλευρά, 
πάνω από τα κάρβουνα, 
και μια μεγάλη ζώνη 
έμμεσης θερμότητας 
στην άλλη πλευρά, για 
τις περιπτώσεις που 
θέλετε να μετακινήσετε 
τα τρόφιμα για να μην 
παραψηθούν. 

«Eνα τέταρτο»
Μία μέθοδος ιδανική για 
αργό ψήσιμο σε σιγανή 
φωτιά. Σχηματίζετε ένα 
βουναλάκι από κάρ-
βουνα σε μια άκρη της 
ψησταριάς καλύπτοντας 
περίπου το ¼ της βάσης 
της. Ψήνετε το κρέας 
στην άλλη άκρη της 
ψησταριάς με έμμεση 
θερμότητα. Ξεκινάτε με 
8-12 ξυλοκάρβουνα και 
στη συνέχεια προσθέτετε 
δύο κομματάκια ξύλο στην 
κορυφή. Θα πρέπει να 
συμπληρώνετε με φρέσκα 
κάρβουνα κάθε 50-70 
λεπτά. Οταν σηκώνετε το 
καπάκι θα χάνετε αρκετή 
από τη θερμότητα, γι’ αυ-
τό προτιμήστε να ελέγχετε 
το φαγητό ξεσκεπάζοντάς 
το μόνο όταν είναι 
απολύτως απαραίτητο.

«Στο κέντρο»
Στρώνετε ομοιόμορφα τα 
κάρβουνα στο κέντρο της 
ψησταριάς σχηματίζοντας 
ένα δίσκο έτσι ώστε να 
αφήσετε την ψησταριά 
άδεια περιμετρικά. 
Με αυτή την τεχνική 
μπορείτε να ψήσετε 
μπιφτέκια και ψωμάκια 
πάνω από τα κάρβουνα 
και στη συνέχεια να 
τα μετακινήσετε στην 
περίμετρο για να 
συνεχίσουν να ψήνονται 
με έμμεση θερμότητα 
(χωρίς να καούν), ενώ 
ετοιμάζετε άλλη μια δόση 
στο κέντρο.

«Αντικριστά»
Αν η ψησταριά σας είναι 
κλασικό μοντέλο στρογγυ-
λής ψησταριάς με καπάκι, 
κατά πάσα πιθανότητα 
θα έχει μεταλλικά δοχεία 
ή διαχωριστικά για να 
μπορείτε να περιορίζετε με 
ευκολία τα κάρβουνα στη 
μία πλευρά. Οταν κάψουν 
τα κάρβουνά σας τοποθε-
τήστε τα αντικριστά στην 
ψησταριά χρησιμοποιώντας 
τα διαχωριστικά εξαρτήμα-
τα της συσκευής σας έτσι 
ώστε να αφήσετε αρκετό 
χώρο στη μέση για ένα 
σκεύος που θα συλλέγει το 
λίπος. Με αυτή τη μέθοδο 
μπορείτε να ψήσετε μεγάλα 
κομμάτια κρέατος, ολόκλη-
ρα ψάρια και λαχανικά. Και 
αν σκεπάσετε το φαγητό με 
το καπάκι μετατρέπεται την 
ψησταριά σας σε φούρνο.

«Δαχτυλίδι»
Αλλη μια εξαιρετική τε-
χνική έμμεσου ψησίματος. 
Τοποθετείτε τα κάρβουνα 
περιμετρικά σχηματίζοντας 
ένα δαχτυλίδι. Με αυτόν 
τον τρόπο μπορείτε να 
ψήσετε ομοιόμορφα 
μεγάλα κομμάτια κρέατος 
και μεγάλα λαχανικά 
που χρειάζονται σιγανό 
ψήσιμο. Ρυθμίζοντας τον 
εξαερισμό μπορείτε να 
έχετε μεγαλύτερο έλεγχο 
της θερμοκρασίας (για να 
χαμηλώσετε τη φωτιά, 
κλείνετε τον εξαερισμό και 
αντιστρόφως).

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: THE ULTIMATE 

BBQ COOKBOOK BY DJ BBQ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: DAVID LOFTUS 

(ΕΚΔΟΣΕΙΣ QUADRILLE). 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΤΣΙΜΑΚΗ

ΤΌ ΤΕΛΕΙΌ CHEESEBURGER
Με άψογο μπιφτέκι για 

τους λάτρεις των burgers 
και γαρνιτούρα από ψητά 

κρεμμύδια και μπέικον.

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ τη θράκα
Ο τρόπος που ρυθμίζετε την πηγή θερμότητας παίζει σπουδαίο ρόλο στο μπάρμπεκιου. Οι τεχνικές 
ψησίματος που ακολουθούν είναι κατάλληλες κυρίως για στρογγυλές ψησταριές. Ο στόχος είναι να 
δημιουργήσετε δύο ζώνες θερμότητας: μία για άμεσο και μία για έμμεσο ψήσιμο.
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