
 
 

Zdrowe grillowanie!  

Czy to w ogóle możliwe? Jak najbardziej, wystarczy wprowadzić kilka drobnych zmian, 

aby cieszyć się wspólnym czasem z przyjaciółmi i dobrym jedzeniem.  

 

1. Zacznijmy od początku - MIĘSO - najlepiej wybrać dobrej jakości, chude mięso:            

piersi z kurczaka, skrzydełka czy indyka, a z czerwonych mięs, wołowinę. Jeżeli            

bardzo chcesz grillować kiełbasę, szukaj tej dobrej jakości, coraz częściej są           

produkowane z piersi z kurczaka. Dobrą opcją będą też wszelkiego rodzaju RYBY            

jak pstrąg, dorsz, halibut czy łosoś. Mięso ryb jest delikatne, a dodatkowo zawiera             

kwasy omega-3, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdego organizmu.        

Na ruszt przygotowuj małe kawałki mięsa, grillują się one stosunkowo szybko i            

równomiernie, a wartość odżywcza będzie możliwie najwyższa. 

Jeśli jednak na grillu będzie karkówka, boczek i kiszka to nie trzeba z niej              

rezygnować jeśli mamy ochotę lub nie mamy innej alternatywy. Można sobie           

pozwolić na kawałek (kwestia umiaru jest na pewno istotna) ale w pierwszej            

kolejności warto połowę talerza wypełnić warzywami zarówno w formie surowej jak           

i grillowanej, gdyż sprawi to, że będzie odczuwalna większa sytość po zjedzeniu            

takiego posiłku. 

 

2. Ciekawą możliwością jest grillowanie WARZYW, tutaj poleca się między innymi          

paprykę, cukinię, bakłażana, pomidory, szparagi czy pieczarki. Warzywa grillują się          

stosunkowo szybko, są tanie, zdrowe i sprawią, że niedzielny grill nie będzie nudny.             

Nie tylko warzywa można grillować, owoce również świetnie się do tego nadają.            

Grillowane OWOCE będą świetnym deserem np. podane z jogurtem i cynamonem           

lub jako dodatek do mięs. Możliwości jest wiele, dla przykładu: gruszka, jabłko,            

banan, śliwka czy brzoskwinia, ale możesz próbować z każdym przez siebie           

wybranym. 

 

3. Gdy mówimy już o mięsach oraz warzywach i owocach to nie możemy zapomnieć o              

SZASZŁYKACH. Z pewnością zadziwisz gości, podając im szaszłyka z piersi z           

kurczaka i ananasa posypanego curry, niemniej jednak gwarantuję, że będę równie           

zadowoleni. Do szaszłyków używaj dobrych, chudych mięs i jakich tylko chcesz           

warzyw, cukinia, bakłażan, cebula wszystko jest dozwolone. Z szaszłyków         

skropionych oliwą z oliwek, wydobędziesz ciekawy aromat i smak. 
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4. Podstawą dobrego grilla są MARYNATY. Nie kupuj ich w sklepach, często są wręcz 

naładowane niepotrzebnymi dodatkami w postaci konserwantów np. benzoesanu        

sodu. Do oliwy z oliwek dodaj ulubione przyprawy i tak zamarynuj mięso, najlepiej             

przez noc, aby nabrało aromatu. Aby mięso było kruche, warto zamarynować je w             

maślance. 

 

5. Grillowanie często kojarzy się z tłustymi potrawami, jednak bardzo często to sosy            

są najbardziej kaloryczne. Majonez i sosy na jego bazie stanowią wręcz bombę            

kaloryczną, dlatego zachęcamy do zrobienia DOMOWYCH SOSÓW na bazie         

jogurtów, na przykład: jogurt + kilka ząbków czosnku, pieprz i sól i masz gotowy              

sos czosnkowy. Sos tzatziki powstanie na bazie jogurtu greckiego, który jest           

gęsty, ogórka, ulubionych przypraw, koperku i opcjonalnie na wierzch, oliwy.          

Majonez w wersji fit też jest możliwy - wystarczy zmiksować serek wiejski z             

ugotowanym jajkiem, odrobiną musztardy, soku z cytryny, soli i pieprzu. 

 

6. Bardzo ważnym elementem każdego grillowego stołu są SURÓWKI, dostarczają         

mała ilość kilokalorii, a są bogactwem witamin i składników mineralnych.          

Dodatkowo dobrze komponują się z grillowanymi produktami. Warto pamiętać o          

nakładaniu ich w pierwszej kolejności na talerz i niech zajmują minimum jego            

połowę. 

 

7. Kolejnym źródłem nadprogramowych kilokalorii będzie ALKOHOL. Przez alkohol        

posiłek staje się ciężkostrawny, kaloryczny, takie połączenie w rezultacie może          

powodować zgagę, wzdęcia i zaparcia. Znacznie lepszym wyborem będzie woda z           

sokiem z cytryny i miętą. W małych ilościach, 1-2 lampki, poleca się czerwone             

wytrawne wino, ze względu na zawartość polifenoli, które inaktywują niebezpieczne          

substancje powstające na grillu. 

 

8. Mówiąc o niebezpiecznych substancjach należy powiedzieć o benzo(a)pirenie,        

substancji o działaniu rakotwórczym. Wytwarza się gdy tłuszcz wytapiający się z           

mięs, kiełbasy spada na rozżarzone węgle. Dlatego tak ważne jest to, aby używać             

tacek do pieczenia lub folii aluminiowej. Nie poleca się również grillowania           

produktów peklowanych, ponieważ wytwarzają się wówczas substancje podobne w         

działaniu do benzo(a)pirenu.  
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Pamiętaj żeby rozpałkę umieścić zanim zostanie rozłożone jedzenie na ruszcie,          

unikaj także kolorowych gazet jako rozpałki. 

 

9. Pamiętaj, by przed grillem się nie głodzić! Wilczy apetyt może spowodować, że            

zjesz dużo więcej na raz niż jeśli będziesz spożywać regularne posiłki w ciągu             

całego dnia. Dodatkowo wypicie alkoholu przy pustym żołądku będzie skutkowało          

tym, że szybciej zostanie on wchłonięty, szybciej przedostanie się do krwi, a Ty             

szybciej odczujesz skutki upojenia alkoholowego. 

 

10.Jeśli obawiasz się ulegania namowom otoczenia do zjedzenia kolejnej porcji          

smakowitej karkóweczki, kurczaka lub kiełbasy, zostaw odrobinę jedzenia na         

talerzu. Warto też zrobić plan na grilla - czyli spisanie co masz zamiar zjeść, ułatwi               

to tabela zamieszczona na dole strony. Zapytaj dietetyka ile kalorii dostarcza Twój            

np. obiad byś mógł go zamienić na swoje ulubione i samodzielnie skomponowane            

danie z grilla i mógł je zjeść bez wyrzutów sumienia. 

 

11.Do nakładania dań używaj mniejszych sztućców a także wybierz mniejszy talerz do            

nakładania sobie potraw. 

 

12.Pamiętaj, by dobrze się bawić - im więcej się ruszasz, tym szybciej spalisz kalorie              

dostarczone wraz z alkoholem oraz imprezowymi przysmakami. Jeśli w dniu, w           

którym zaplanowane jest grillowanie zostanie wykonana większa aktywność        

fizyczna niż zwykle to można więcej zjeść. 

 

13.Zachowaj umiar i rozwagę, a Twoje starania w drodze do osiągnięcia wymarzonej            

sylwetki, nie pozostaną bezowocne. 
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Zaplanuj własne menu na grilla wybierając produkty z różnych grup - pamiętaj by             

zaplanować w swoim menu min. 200g warzyw! 

 

Grupa produktów Produkty Ilość kalorii w 

porcji produktu 

Zaplanuj własne 

menu (wpisz 

wybrane produkty 

oraz ich kcal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mięso i ryby 

Pierś z kurczaka 

(100g - pół 

pojedynczej piersi) 

100 kcal  

Skrzydełka z 

kurczaka (100g - 2 

szt) 

190 kcal 

Karkówka (100g - 1 

plaster) 

190 kcal 

Kiełbasa drobiowa 

(100g - 1 szt.) 

160 kcal 

Kiełbasa wieprzowa 

(100g - 1 szt.) 

210 kcal 

Kaszanka (100g - 1 

szt.) 

200 kcal 

Łosoś (100g) 200 kcal 

Dorsz (100g) 80 kcal 

Pstrąg (100g) 140 kcal 

Krewetki (100g - 10 

szt.) 

100 kcal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warzywa 

 

 

 

 

 

Papryka (200 g - 1 

szt.) 

60 kcal  

Pieczarki (100g - 5 

szt.) 

20 kcal 

Cukinia (200g - 1 

mała sztuka lub 7 

plastrów) 

35 kcal 

Bakłażan (200g - 1 

sztuka) 

50 kcal 

Surówka typu 

colesław (150g - 

mała miseczka) 

100 kcal 

Ogórek małosolny 

(100g - 2 szt. 

średniej wielkości) 

20 kcal 
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Owoce 

Jabłko (200g - 1 szt.) 100 kcal  

Gruszka (150 g - 1 

szt.) 

90 kcal 

Banan (120 g - 1 szt. 

mała) 

120 kcal 

Ananas (100g - 3 

plastry) 

50 kcal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoje 

Woda (1 szkl.) 0 kcal  

Coca cola/pepsi lub 

inne gazowane (1 

szkl.) 

100 kcal 

Sok pomarańczowy 

(1 szkl.) 

100 kcal 

Sok jabłkowy (1 

szkl.) 

100 kcal 

Piwo jasne (1 butelka 

500 ml) 

250 kcal 

Piwo ciemne (1 

butelka 500 ml) 

350 kcal 

Kieliszek wina 

wytrawnego (150g) 

100 kcal 

Kieliszek wina 

słodkiego (150g) 

150 kcal 

Whisky (50 ml) 110 kcal 

Wódka ( kieliszek 25 

ml) 

55 kcal 

Podsumuj kcal własnego menu 
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