
GOTOWE
NA GRILLA!

SPRAWDZONYCH PRZEPISÓW
− na gotowe do spożycia małe ziemniaczki −



1. Przygotuj pesto 2-3 łyżki oliwy z oliwek wymieszaj dokładnie z drobno 

 posiekaną pietruszką i dopraw do smaku.

2. W osuszone ręcznikiem papierowym steki wmasuj sól i pieprz i odstaw na  

 15-20 minut w temperaturze pokojowej.

3. Przełam szparagi oddzielając zdrewniałe, łykowate części i skrop delikatnie  

 oliwą.

4. Ziemniaczki wyjmij z opakowania. Większe sztuki możesz pokroić w połówki.

5. Steki umieść na rozgrzanym grillu i dostosuj stopień wysmażenia do swoich  

 preferencji podpowiadamy 3- 6 minut z każdej strony powinno wystarczyć.

6. Przełóż 3-4 łyżeczki chrzanu do małej miseczki. Wyjmij ser z opakowania.

7. Zdejmij mięso z grilla i daj mu odpocząć kilka minut. W tym czasie umieść  

 szparagi i ziemniaczki na rozgrzanym grillu na aluminiowej tacce.  

 Smaż warzywa po 3-4 minuty zkażdej strony tak, aby się zarumieniły.

8. Na desce rozłóż pokrojone w cienkie plastry steki, porcję szparagów,  

 ziemniaczki, ser, chrzan i pietruszkowe pesto. Dopraw do smaku solą  

 i pieprzem, udekoruj listkami pietruszki. Wszystko na koniecskrop delikatnie  

 oliwą z oliwek.Eksperymentuj! Możesz dodatkowo umieścić ser na grillu lub  

 owinąć szparagi plasterkami boczku! 

2 opakowania ziemniaczków ze skórką Aviko

2 steki z antrykotu (około 150-200 g każdy)

2 pęczki pietruszki

oliwa z oliwek

300 g zielonych szparagów

ser typu Camembert

3-4 łyżeczki tartego chrzanu (gotowego, ze słoika)

pieprz, sól, przyprawy

SMACZNEGO!

Ziemniaczana 
     deska gr i llowa



opakowanie ziemniaczków bez skórki Aviko

4-5 cienkich, białych kiełbasek grillowych

gałązka świeżego rozmarynu

sól, pieprz, przyprawy

ketchup, musztarda lub inny ulubiony sos

1. Usmaż kiełbaski na grillu - 5-7 minut z każdej strony wystarczy :)

2. Ziemniaczki wyjmij z opakowania i pokrój wzdłuż na połówki - przypiekaj  

 na rozgrzanym grillu na aluminiowej tacce, przewracając raz na jakiś czas  

 żeby się przyrumieniły.

3. Przełóż kiełbasę i ziemniaczki na talerz, dopraw do smaku i podawaj  

 gorące!

Ziemniaczki będą idealnie pasować także do tradycyjnej kiełbaski z rusztu 

oraz do kaszanki!

  Zieminaczki
 z kie l/basa‚ z gr i ll a

SMACZNEGO!



opakowanie ziemniaczków ze skórką Aviko

puszka zielonego groszku 

(lub świeży groszek łuskany jeśli jest dostępny)

kilka pomidorków cherry

3-4 rzodkiewki

oliwa z oliwek

sos winegret (gotowy do spożycia)

kilka młodych pędów groszku cukrowego lub innego 

ulubionego zioła do dekoracji np. rukwi wodnej

pieprz, sól, przyprawy

1. Wyjmij ziemniaczki z opakowania - większe sztuki pokrój na pół.

2. Umyj warzywa - pomidorki pokrój w połówki lub ćwiartki, rzodkiewki  

 w cienkie plasterki. Odcedź groszek z zalewy i opłucz wodą.

3. Przełóż połowę groszku i pozostałe składniki do miski, dopraw do smaku

 przyprawami i odrobiną oliwy z oliwek delikatnie wymieszaj.

4. Na wierzchu umieść kilka pędów groszku. Obok miski podaj sos winegret  

 oraz pozostałą porcję groszku, tak aby Twoi goście sami mogli doprawić  

 i wzbogacić swoją porcję sałatki.

Sałatka może stanowić samodzielne danie lub być uzupełnieniem Twojej 

grillowej uczty!

Wiosenna sa l/atka 
z ziemniaczkami

SMACZNEGO!



opakowanie ziemniaczków ze skórką Aviko

2 umyte cytryny

kilka gałązek świeżego rozmarynu

opakowanie przyprawy do kurczaka

2 świeże udka z kurczaka

pieprz, sól, przyprawy

oliwa z oliwek

1. Wyciśnij do miseczki sok z jednej cytryny, dodaj przyprawę do kurczaka,  

 dużo listków rozmarynu, nieco oliwy z oliwek - wymieszaj i dopraw do  

 smaku. Przekrój drugą cytrynę wzdłuż na pół, a następnie połówki pokrój  

 w plasterki i dodaj do marynaty.

2. Do miski włóż udka i dokładnie obtocz marynatą - przykryj i odstaw  

 na 15-20 minut.

3. Wyjmij udka z marynaty i umieść na grillu razem z plasterkami cytryny  

 - smaż po około 10-15 minut z każdej strony aż kawałki ładnie się przyrumienią.

4. Około 10 minut przed końcem smażenia ułóż na grillu wyjęte z opakowania 

 ziemniaczki i także smaż często je obracając, aż będą złociste z każdej  

 strony.

Zwiększaj proporcjonalnie ilość składników jeśli planujesz zaprosić więcej 

gości. Podawaj gorące!

Udka z gr i ll a 
z ziemniaczkami ze skórka‚

SMACZNEGO!



1-2 opakowania ziemniaczków ze skórką 

lub bez skórki Aviko

kilka gałązek świeżego rozmarynu

pieprz, sól, przyprawy

1. Wyjmij ziemniaczki z opakowania i pokrój na połówki.

2. Ziemniaczki, ułożone płaską powierzchnią na rozgrzanym grillu, smaż przez  

 kilka minut aż się smakowicie zarumienią.

3. Ułóż porcję gorących ziemniaczków na desce, dopraw do smaku i ustrój  

 listkami i gałązkami rozmarynu.

4. Możesz skropić porcję delikatnie odrobiną dobrej oliwy z oliwek (może być

 aromatyzowana rozmarynem).

Łatwiej być nie może ;) W kilka chwil gotowa idealna przekąska na grilla!

Pieczone ziemniaczki 
z rozmarynem

SMACZNEGO!



1 opakowanie ziemniaczków ze skórką lub bez skórki Aviko

kilka listków pietruszki

kilka kolorowych pomidorków cherry

300 g mielonego mięsa (oryginalna kofta jest z jagnięciny lub baraniny, 

ale polecamy również kofty drobiowe)

1 drobno posiekana cebula

2 wyciśnięte ząbki czosnku

po 1 łyżeczce: ostrej papryki w proszku, pieprzu cayenne, 

kminu rzymskiego, suszonej kolendry, oraz cynamonu 

łyżka posiekanej natki pietruszki oraz cukru

świeży rozmaryn, pieprz, sól

4 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki wody

patyczki do szaszłyków

1. Mięso i przyprawy wrzuć do miski, dodaj 1 łyżkę oliwy i wodę.  

 Dobrze wymieszaj szystkie składniki.

2. Z powstałej masy uformuj kofty (czyli małe wałki mięsa) i nadziej je na  

 patyczki. Aby zapobiec paleniu się patyczków do szaszłyków, wcześniej  

 namocz je na godzinę w lodowatej wodzie.

3. Kofty skrop resztą oliwy i smaż na grillu lub patelni grillowej przez kilka  

 minut, stale przekręcając, tak by ładnie się zarumieniły z każdej strony.

4. Wyjmij ziemniaczki z opakowania i pokrój na połówki i także usmaż na  

 grillu płaską powierzchnią do dołu, aż będą chrupiące i rumiane.

5. Pokrój pomidorki na połówki lub ćwiartki. Ułóż je na desce lub talerzu,  

 dodaj ziemniaczki oraz kofty. Dopraw do smaku i ustrój listkami pietruszki.

Kofty idealnie komponują się z letnimi dipami przygotowanymi na bazie 

jogurtu bałkańskiego: ostrym czosnkowym z koperkiem lub orzeźwiającym 

kolendrowym z sokiem z limonki . 

Kofta z ziemniaczkami 
z gr i ll a

SMACZNEGO!



opakowanie ziemniaczków z koperkiem Aviko

3 wyczyszczone i osuszone pstrągi

kilka listków rozmarynu i kolendry

1-2 cytryny

przyprawa do ryb

6 małych, obranych ząbków czosnku

3 łyżeczki lub małe kostki zimnego masła

pieprz, sól

sznurek do związania ryby

1. Pokrój jedną cytrynę w plasterki.

2. Dopraw ryby od środka solą i pieprzem oraz przyprawą do ryb. Do każdej  

 ryby włóż 2 ząbki rozgniecionego czosnku, 2 plasterki cytryny, łyżeczkę  

 masła oraz nieco rozmarynu i kolendry - zwiąż ryby sznurkiem aby  

 składniki nie wypadły.

3. Ziemniaczki wyjmij z opakowania i odsącz z zalewy.

4. Umieść ryby i ziemniaczki na rozgrzanym grillu i smaż po kilka minut  

 z każdej strony.

5. Podawaj gorące, doprawione solą i przybrane listkami rozmarynu  

 i kolendry.

Ryba wyjdzie idealnie także jeśli umieścisz ją na grillu zawiniętą w folię 

aluminiową.

Gri llowany pstr a‚g 
z ziemniaczkami z koperkiem

SMACZNEGO!


