
 
 

Zdrowe grillowanie - przepisy 
 

Kolorowe szaszłyki z kurczakiem (370 kcal) 
Składniki: 
100 g Papryka czerwona i żółta 

100 g Cukinia 

50 g Bakłażan 

30 g Cebula 

100 g Pierś z kurczaka 

10 g Oliwa z oliwek 

50 g Bułki grahamki 

Sok z cytryny, majeranek, 

tymianek, ostra papryka 

Przygotowanie: 
Piersi z kurczaka zamarynować w połowie oliwie z oliwek, soku z cytryny, majeranku, tymianku i 

ostrej papryce. Warzywa pokroić w dużą kostkę lub talarki. Na patyczek do szaszłyków nadziewać 

kolejno wszystkie składniki. Skropić resztą oliwy z oliwek przed grillowaniem i zgrillować. 

 

Sałatka z mozzarellą i oliwkami (300 kcal) 
Składniki: 
100 g Pomidorki koktajlowe 

40 g Mozzarella 

20 g Oliwki zielone lub czarne 

10 g Dynia, pestki 

10 g Oliwa z oliwek 

Rukola, sok z cytryny 

Przygotowanie: 
Pomidorki i oliwki poprzecinać na pół, wszystkie składniki dodać do miski i wymieszać.  
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Cytrynowa ryba z grilla (300 kcal): 
Składniki: 
100 g Łosoś/Pstrąg 

10 g Olej rzepakowy uniwersalny 

Sok z cytryny, rozmaryn, sól, 

pieprz 

Przygotowanie: 
Rybę ułożyć na folii aluminiowej, kolejno polać 

sokiem z połówki cytryny, drugą połowę pokroić 

w talarki i ułożyć na rybie, przyprawić i ułożyć 

gałązkę rozmarynu. Całość zawinąć i grillować 

około 20-25 minut do miękkości.  

 

Pieczone jabłka z grilla (260 kcal) 
Składniki: 
200 g Jabłko 

50 g Jogurt grecki 

15 g Orzechy włoskie 

Cynamon, kardamon 

Przygotowanie: 
Jabłka przekroić na pół i wydrążyć środek, posypać cynamonem i opcjonalnie kardamonem. 

Ułożyć na folii i zawinąć i grillować do miękkości. Upieczone jabłka podawać z jogurtem i 

orzechami. 
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Faszerowane kolorowe papryczki (500 kcal) 
Składniki: 
150 g Papryka żółta 

150 g Papryka czerwona 

150 g Papryka zielona 

50 g Ryż 

Szczypiorek do woli 

150 g Pomidor 

50 g Ser Feta 

20 g Orzechy włoskie 

Sól, pieprz, natka pietruszki, 

sznurek kuchenny, folia aluminiowa 

Przygotowanie: 
Papryki umyj i osusz, nożem odetnij górną część strąka(ale nie do końca).Natnij paprykę wzdłuż, 

rozchyl i usuń pestki .Ryż ugotuj i wymieszaj z posiekanym szczypiorkiem, natką i dodaj pokrojone 

w kostkę pomidory oraz pokruszoną fetę. Wsyp orzechy i przypraw solą i pieprzem. Nafaszeruj 

papryki i obwiąż je sznurkiem. Grilluj w folii aluminiowej 15-20 min. aż skórka zacznie brązowieć. 

 

Pieczarki grillowane z serem (250 kcal) 
Składniki: 
150 g Pieczarki 

75 g Serek  twarożkowy chudy 

30 g Ser żółty 

Tacka aluminiowa 

 

Przygotowanie: 
Pieczarki obrać i zostawić kapelusiki. Dobrze żeby pieczarka była dość duża i miała głęboki 

kapelusik. Do kapelusza włóż serek i na to ser żółty, tak aby przykrył kapelusz. Grillować na 

tackach aluminiowych ok. 10 min. 
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Grillowane krewetki z ziołowym dressingiem w limonkach (250 kcal) 
Składniki: 
200 g Krewetki 

50 g Jogurt naturalny 

5 g Oliwa z oliwek 

150 g Cukinia 

40 g Limonka 

Liść laurowy, ząbek 

czosnku, sól, pieprz, 

kminek, bazylia świeża, 

patyki do szaszłyków 

Przygotowanie: 
Krewetki umyć i osuszyć. Cukinię pokroić w krążki. Bazylię posiekać, zmiażdżyć ząbek czosnku. 

Limonki przekroić, wyjąć miąższ, zachować połówki owoców. Z miąższu wycisnąć sok, połowę 

wymieszać z czosnkiem, kminkiem i oliwą. Marynatą polać krewetki. Nabijać krewetki na patyki, 

przekładając je liśćmi laurowymi i cukinią. Piec na średnim ruszcie po 4 min. z każdej strony. 

Jogurt wymieszać z pozostałym sokiem i posiekaną bazylią, przyprawić solą i pieprzem i tak 

przygotowany dressing przełożyć  do wydrążonych limonek. 

 

Banany grillowane z czekoladą (250 kcal) 
Składniki: 
150 g Banan 

20 g Czekolada gorzka (1 linijka) 

Folia aluminiowa  

Przygotowanie: 
Nieobrane banany naciąć trzy lub cztery razy w 

poprzek. Do nacięć włożyć po kostce 

czekolady. Owinąć folią aluminiową i położyć 

na grillu. Grillować ok. 10 minut. Następnie 

zdjąć z owoców folię i skórkę. Banany są 

gotowe do zjedzenia. 
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Grillowane roladki z drobiu z pomidorami (500 kcal) 
Składniki: 
150 g Pierś z kurczaka 

150 g Papryka czerwona 

100 g Cebula 

100 g Polędwica z indyka 

200 g Ogórek kiszony 

10 g Musztarda 

200 g Pomidor 

150 g Jogurt naturalny 

Sól, pieprz, 

przyprawa do drobiu, 

natka pietruszki, patyki do szaszłyków 

Przygotowanie: 
Piersi kurczaka pokroić na plastry natrzeć przyprawami. Paprykę obrać z nasion i pokroić w paski. 

Ogórki i cebulę pokroić w paski. Każdy plaster kurczaka posmarować musztardą i położyć na nim 

plaster polędwicy, kawałek ogórka, pasek papryki i pasek cebuli. Zwinąć w roladki i przekłuć 

szpikulcem. Posmarować pozostałą marynatą. Ułożyć na tacce do grillowania. W czasie pieczenia 

na grillu obracać roladki tak, żeby zrumieniły się ładnie dookoła. Podawać można z sałatką z 

pomidorów i jogurtem wymieszanym z natką pietruszki. 
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