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Grill gazowy, elektryczny, czy węglowy? 
Jak wybrać najlepszy? 

Opublikowany  paździer ika  przez MG Projekt Pracownia Architektoniczna 

 

Jak wy rać ajlepszy grill 

Peł e zdrowia da ia z grilla są jed y i z ajlepszy h. 

Uważa e za prawdziwy ajstersztyk świata kuli ar ego, ś iało wkra zają do aszego ogrodu. 

Trud o wyo razić so ie gród ez grilla: ył y iewspół zes y i ało przyjaz y. 

Powstaje jed ak pyta ie, zy a każdy  grillu ędzie y w sta ie stworzyć s a z e ar ydzieło i jaki 
odel wy rać – grill tradycyjny zy oże grill gazowy? 

Świat grillem stoi 

Uważa y za uoso ie ie radoś i dla pod ie ie ia jest pożąda y zarów o przez oso y posiadają e 
spory ogród, jak i ty h ieszkają y h w loka h. 

Do rodziejstwo pły ą e z jego posiada ia za yka się po prostu w słowa h: „s a z ie i zdrowo”. 
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Grillowa ie to jede  z ajpopular iejszy h sposo ów przyrządza ia potraw 

Grill ie jest odkry ie  współ zes y h, ho iaż rze zywiś ie potrafi y z iego korzystać a wiele 

sposo ów. 

W rysie history z y  grill pojawia się już w Starożyt y  Rzy ie. Ów zes y pisarz i istrz kuli ar y, 
Marek Gawiusz stworzył kilkadziesiąt wy it y h przepisów potraw przyrządza y h a rusz ie z 
za k ię ie . 

Co iekawe, te  prosty wy alazek ył popular y a ały  świe ie – a Karai a h używa o w ty  
elu rusztu z udowa ego z gałęzi oraz koś i i azywa o go barbacoa. 

To grillowa ie, o który  y yśli y, upowsze h iło się dopiero po zakoń ze iu II woj y światowej. 

O zywiś ie prekursora i yli A eryka ie, którzy asowo kupowali płaskie grille ez przykry ia. 

Odkrywają  jego iedosko ałoś i, a erykański spawa z George Stephe , sko struował 
pierwszy grill z półkulistą przykrywą i trzema nogami. Te  u ikatowy odel okazał się strzałe  w 
przysłowiową dziesiątkę i do d ia dzisiejszego z powodze ie  zdo ywa kolej e rzesze zwole ików. 

Idziemy po grilla 

Wy ór grilla wydaje się prosty, ty zase  po przekro ze iu spe jalisty z ego i profesjo al ego 
salo u oż a dostać prawdziwego o zopląsu  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sos_barbecue
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Jaki grill wy rać? 

Na ry ku ist ieją trzy rodzaje grilla: 

 grill gazowy, 

 grill elektryczny, 

 doskonale wszystkim znany, grill węglowy. 

O zywiś ie oż a jesz ze wy ie ić grill murowany, który ardzo zęsto jest ele e te  zew ętrz ej 
zęś i do u, lu  zęś ią altany ogrodowej. 

Ile kosztuje grill węglowy? 

Ce y urządzeń są ardzo róż e – po ząwszy od kilkudziesię iu złoty h po kilka tysię y. 

Najpopular iejszy wśród Polaków grill węglowy kosztuje od  złoty h do około  złoty h, ale 

oż a także spotkać odele z tzw. wyższej półki, za które trze a zapła ić od  złoty h do ponad 1 

tysią a. 

 

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/altany-ogrodowe/
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Grill węglowy 

W ty  przypadku lepiej zai westować w droższy odel, który rze zywiś ie jest wyko a y z wysokiej 
jakoś i ateriałów i zawiera w so ie owo zes e rozwiąza ia, które przekładają się a ko fort 
samego grillowania, jak i smak potraw. 

Ile kosztuje grill elektryczny? 

Kolej y  jest grill elektry z y, hęt ie kupowa y przez iłoś ików zdrowej ku h i, jak i iłoś ików 
grillowy h kąsków o każdej porze roku. 

To dosko ałe rozwiąza ie także dla osó  iedyspo ują y h włas y  ogrode . 

Koszt zakupu grilla elektrycznego waha się w gra i a h od  złoty h do  złoty h. 

Podo ie, jak w przypadku grillów węglowy h oże y także spotkać droższe odele. 
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Grill elektryczny 
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Ile kosztuje grill gazowy? 

Grill gazowy 

Ostatnim w grupie jest grill gazowy, który od kilku lat suk esyw ie zdo ywa nasz rynek. 

Pola y pod hodzą do iego z pew ą dozą iedowierza ia, jako y ógł o  speł iać swoje rzeczywiste 

zada ie w sposó  perfek yj y. 

Ty zase  w szeroki  świe ie grill gazowy uważa y jest za najlepszy. 

Dla zego? Wyjaś i y to w dalszej zęś i artykułu. 

Wspo ieć ato iast ależy o kosz ie jego zakupu: jest to wydatek rzędu od  złoty h do 
kilku astu tysię y złoty h. 

Zanim kupisz grill  

Czytaj cały artykuł na http://www.mgprojekt.com.pl/blog/jak-wybrac-najlepszy-grill/ 
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