Trumpa Primo naudojimo instrukcija
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Viršutinė vėdinimo anga
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Kepimo konfigūracijos

Primo keraminiai griliai gali būti naudojmi kaip griliai, orkaitės, kepsninės ar rūkyklos.

Kepimas grilyje ir skrudinimas

Kepimas grilyje ir kepsnio kepimas

Naudokite šią konfigūraciją kepdami
tokią mėsą kaip didkepsnius,
vištienos krūtinėlę ar kitą maistą,
tinkamą kepti ant tiesioginės
anglimi kūrenamos ugnies.

Naudokite tiesioginio ir netiesioginio
kepimo zonas kepdami mėsą ant tiesioginio
kepimo dalies, o trapesnius produktus
(jūros gėrybes ir daržoves) and
netiesioginio kepimo dalies.

Kepinių, kepsnių kepimas ir rūkymas
Naudokite šią konfigūraciją netiesioginiam
kepimui – orkaitei ar rūkyklai. Ruošdami
picą ar rūkydami mėsą kepkite žemose ar
vidutinėse temperatūrose.
(Reikalingi karščio deflektoriai/laikikliai).

Kepimo instrukcijos
Uždegimas
1. Sukraukite natūralios anglies gabaliukus į krūvelę. Rūkymo ir kepsnių kepimo

temperatūroms pripildykite pilną uždegimo dėžutę (paveiksėlis 1), o kepdami dviejose
zonose pripildykite uždegimo dėžutę pusiau (paveikslėlis 2).

2. Uždekite anglį vienu ar dviem uždegimo kubeliais. Taip pat galite naudoti uždegimo indą

Paveikslėls 1

ar elektrinį uždegiklį. Palikite kupolą atvirą.

3. Palaukite 5-10 minučių, kol anglyse atsiras šiek tiek žarijų.
4. Užverkite kupolą, tuomet visiškai atidarykite vėdinimo dureles (paveikslėlis 3) ir

viršutinę vėdinimo angą (paveikslėlis 4) paslinkdami viršutinį diską į dešinę. Reguliuokite
oro srovę temperatūrai kylant iki pageidaujamos. Kepdami grilyje galite palikti vėdinimo
dureles atidarytas ir temperatūrą reguliuoti viršutinės vėdinimo angos pagalba. Kepdami
kepsnį atverkite vėdinimo dureles trečdaliu.

Paveikslėls 2

Patarimas: Anglis gali būti pakartotinai uždegta 2-3 kartus ir panaudota keletui kepimų.
Specialiu įrankiu pamaišykite panaudotą anglį, leisdami pelenams išbyrėti per degimo
groteles. Pridėkite 30% naujos anglies prie jau esamos ir suformuokite naują krūvelę. Šis
būdas puikiai tinka kepsnių kepimui ir kepimui žemose grilio temperatūrose.
Patarimas: Per daug anglies nebus, tačiau gali būti per mažai.
NIEKADA nenaudokite degių skysčių anglims uždegti. Keraminės dalys sugers skystį ir
suteiks „benzino“ prieskonį jūsų maistui.

Paveikslėls 3

Temperatūros kontroliavimas
1. Peržiūrėkite aukščiau esančias uždegimo instrukcijas
2. Likus 4°C iki norimos temperatūros užverkite viršutinę vėdinimo angą, kad atviras

liktų trečdalis.

3. Palaukę 1-2 minutes padidinkite ar sumažinkite oro patekimą per viršutinę vėdinimo
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angą po pusę centimetro taip reguliuodami temperatūrą. Pusė centimetro gali
pakeisti temperatūrą net 4°C.

Kepimas žemose temperatūrose (rūkymas)
1. Kepimui tokiose žemose temperatūrose kaip 107°C pradėkite nuo labai mažos ugnies

vienoje anglių dalyje (paveikslėlis 5).

2. Užverkite kupolą po 5 min, palikdami vėdinimo dureles ir viršutinę vėdinimo angą
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visiškai atviras. Leiskite temperatūrai kilti pamažu ir jai pasiekus 93°C atverkite
vėdinimo dureles 2,5 cm (paveikslėlis 6). Nustatykite viršutinę vėdinimo angą taip, kad
jos gaubto skylutės būtų visiškai atviros. Reguliuokite viršutinės vėdinimo angos diską ir
gaubtą taip, kad išlaikytumėte pageidaujamą temperatūrą.
Patarimas: Pasiekti aukštą temperatūrą lengva, tačiau sunku ją sumažinti.
Paveikslėls 6

Vidinės temperatūros nurodymai
Jautiena, Veršiena, Aviena (kepsniai/didkepsniai)
Iškepimo laipsnis

Temperatūros °F

Temperatūros°C

Labai žalias/su krauju

115–120°F

46–49°C

Žalias/su krauju

125–130°F

52–55°C

Vidutiniškai žalias

130–140°F

55–60°C

Vidutiniškai iškeptas

140–150°F

60–65°C

Vidutiniškai/gerai iškeptas

150–155°F

65–69°C

160°F+

71°C+

140–160°F

60–71°C+

160°F+

71°C+

140–160°F

60–71°C+

Gerai iškeptas
Jautiena, Veršiena, Aviena (malta)
Vidutiniškai/gerai iškepta
Vištiena, Antiena, Žąsiena, Kalakutiena (visa/gabaliukais)
Gerai iškepta
Kiauliena (mentė/malta/kepsniai/didkepsniai)
Vidutiniškai/gerai iškepta
Jūros gėrybės (žuvis/krabai/omarai/krevetės)
- Kepkite, kol mėsa tampa neskaidri ir tvirta.

* USDA rekomenduojama temperatūra mentėms, kepsniams ir didkepsniams yra 63°C, o maltai mėsai 71°C.

Kodėl svarbu leisti mėsai „pailsėti“ po kepimo
Kepimo procesų metu natūralios mėsos sultys suteka į kepsnio vidurį. Mėsai „ilsintis“ išėmus ją iš grilio sultys gali lygiau
pasiskirstyti mėsoje, todėl ją prapjovus neišbėga skystis. Leiskite jautienai, avienai, paukštienai ir kiaulienai pabūti ant lėkštės,
pridengus kepsnį aliuminio folija. Kuo kepsnys didesnis, tuo daugiau laiko jam reikia. Pavyzdžiui, didkepsniui reikia 3-5 minučių, o
visam kalakutui – 20-30 minučių.

