
1.  2.  
Hurá! Budeme grilovat. 
Pro čtyři středně hladové čerty budeme 
potřebovat zhruba 800gr lososa. 
Nezapomeneme, že u grilování záleží nejen 
na kvalitě uhlí, ale také na kvalitě surovin. 

Filety z lososa osolíme, pokapeme 
citronem a necháme tak 10 minut odležet 

Potom filety zastříkneme kvalitním bílým 
vínem, přikryjeme alobalem nebo igelitem a 
necháme 1,5 až 2 hodinky odpočinout 
v ledničce. 
Tento relativně volný čas samozřejmě 
využijeme k přípravě brambor, roztopení grilu a 
samozřejmě i ochutnávce vína :-) 
 

3.  4.  
Brambory ve slupce předvaříme. 
Budeme je vařit zhruba 12 – 15 minut. 
Potom je slejeme a necháme v hrnci pod 
pokličkou ještě tak 5 minut odstát.. 
Na velikosti opět záleží! i u brambor, 
menší brambory budeme vařit pouze 10 
minut, ale pod pokličkou je necháme 
stejnou dobu. 
 
 

Připravíme si mladou cibulku, anglickou 
slaninu, sůl, kmín a dvě až tři lžíce zakysané 
smetany. 

 

5.  6.  
Cibulku a slaninu si samozřejmě 
nakrájíme. Kolik cibulky? No přece 
přiměřeně, nějakou můžeme nechat na 
ozdobu talíře. Brambory můžeme připravit 
i bez anglické slaniny, je to také dobré. 

Oloupané brambory si nakrájíme na kolečka a 
skládáme na alobal. Solíme, kmínujeme, 
portíráme zakysanou smetanou a prokládáme 
cibulkou a slaninou. 

 



7.  8.  
Připravíme si gril, abychom mohli 
nerušeně grilovat. 

Brambory zabalené do alobalu vložíme do 
grilovacích kleští, bude se nám s nimi lépe 
manipulovat.. A grilujeme, pěkně z každé 
strany asi 7-10 minutek. 

 

9.  
10.  

Před grilováním necháme lososa okapat a 
ještě ho lehce přisolíme 

 

A šup s ním na gril. Použitím grilovacích kleští 
si opět usnadníme život. Opékáme nejdříve ze 
strany s kůží, zhruba 5 minut. Pokud se kůže 
trochu připálí nezoufáme, zoufají pouze naši 
čtyřnozí miláčci. 

 

11.  12.  
Otočíme a grilujeme 3 -5 minut. Tady už 
musíme opatrně, abychom si šťavnaté 
masíčko nepřipálili. Grilované brambory 
uchováváme na grilu na teplém místě, aby 
nebyly při podávání studené. 

 

Pokud se kůže připálila, před podáváním ji 
odstraníme. Servírujeme buď na jeden velký 
talíř 

 

13.  

...nebo porce rozdělíme. 

 

A nezbývá než popřát pekelně Dobrou chuť! 

 

 


