
 

GRILL DIETETYCZNY 
Na początek kilka praktycznych wskazówek dotyczących dietetycznych  

i zdrowszych wersji potraw na grilla: 
 

 Odpowiednie mięso i nie tylko 
Wieprzowina jest smaczna, ale niestety bardzo tłusta.  Zwłaszcza karkówka  
i  mięso mielone w postaci hamburgerów lub kiełbasek. To produkty również 
ciężkostrawne. Dlatego polecam pierś z kurczaka, indyka lub chudą wołowinę. Bardzo 
dobra jest również ryba, np. pstrąg lub łosoś. Nie zapominajćie również o 
wegeteriańskiej wersji grilla np. pieczarki, sery czy warzywne burgery. 
 

 Marynowanie 
Natarcie mięsa/ryby przyprawami czy zamarynowanie warzyw poprawia nie tylko 
smak, ale również obniża ilość powstających podczas grillowania szkodliwych 
substancji. Ponadto poprawia strawność mięsa. Warto również pokroić mięso na 
mniejsze kawałki by przyrządzało się krócej na grillu. Koniecznie należy odkroić 
widoczny tłuszcz.  

 

 Warzywa 
Można zrobić smaczne, sycące szaszłyki. Wystarczy pokroić pieczarki, cebulę, paprykę, 
cukinię. Grillowane smakują doskonale. Dodatkowo do każdej z potrawy z grilla 
świetnie psują sałaty z ulubionych warzyw, są lekkostrawne, sycące i bogate w 
witaminy. 
 

 Uwaga na przyprawy 

Gotowe mieszanki zawierają dużo soli.  Do mięs polecam zioła prowansalskie, curry, 
mieloną paprykę, pieprz ziołowy, świeże zioła bazylia, estragon, tymianek, szałwię, 
czosnek, sos sojowy. 
 

 Sosy  
Należy unikać sosów na bazie majonezu, dużo lepsze są te które zrobimy sami np. z 
jogurtem naturalnym i chrzanem bądź czosnkiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Jeden posiłek grillowy składaja się  

z dania głównego i przystawki, ulubionej 
mieszanki sałat i warzyw. 



 

Dania główne 

Szaszłyki z piersi kurczaka, kukurydzy i cukinii (440 kcal)  
 100 g Filet z kurczaka/ indyka(1/2 pojedynczej piersi) 
 400 g Cukinia (1 mała) 
 90 g Kukurydza (1/2 kolby) 
 100 g Papryka czerwona (1/2 szt.) 
 100 g Papryka zielona (1/2 szt.) 
 100 g Cebula (1szt.) 
Marynata: 
 20 g Oliwa z oliwek (2 łyżki) 
 12 g Sok cytrynowy (2 łyżki) 
 10 g Czosnek (2 ząbki) 
   Oregano, pieprz, sól 
    

Umyte mięso pokrój w dużą kostkę. Przygotuj marynatę: wymieszaj olej z sokiem z cytryny, czosnkiem, 
oregano, solą i pieprzem, zanurz w niej mięso i odstaw na minimum pół godziny. Cukinię pokrój na kawałki, 
włóż do naczynia, osól i wymieszaj, odstaw na min. 15 minut, po czym osącz z wody. Pokrój na większe kawałki 
paprykę i cebulę. Kukurydzę podgotuj na półtwardo przez około 10-15 minut, wyciągnij, ostudź, pokrój na 
kawałki. Na namoczone wcześniej (lub metalowe) patyki nabijaj na przemian mięso i warzywa. Kładź szaszłyki 
na rozgrzany grill ogrodowy, grilluj przez około 10-15 minut często obracając. 

 

Grillowany pstrąg z masłem rozmarynowym (441 kcal)  
 230 g Pstrąg strumieniowy, świeży (1 szt.) 
Marynata: 
 12 g Pietruszka, liście (2 łyżki) 
 15 g Masło ekstra (1,5 łyżki) 
 10 g Czosnek (2 ząbki) 
 10 g Oliwa z oliwek (1 łyżka) 
   Gałązki świeżego rozmarynu 
   Pieprz, sól 
    

Sprawionego pstrąga umyj i osusz. Za pomocą blendera zmiksuj czosnek, igiełki rozmarynu (bez gałązek) i 
oliwę, dopraw solą i pieprzem. Dwie łyżki zmiksowanej mieszanki wymieszaj z masłem i drobno posiekaną 
pietruszką. Do wnętrza ryby nałóż masło rozmarynowe, a skórę ponacinaj i natrzyj mieszanką z oliwą i 
czosnkiem. Odstaw pstrąga na godzinę do lodówki. Rozgrzej grill ogrodowy, nasmaruj ruszt olejem, ułóż na 
nim pstrąga. Grilluj przez około 15 minut obracając i smarując pozostałą mieszanką. 

 

 

 

 

 

 



 

Karkówka z grilla w marynacie curry (441 kcal)  
 60 g Wieprzowina, karkówka  
Marynata: 
 30 g Oliwa z oliwek (3 łyżki) 
 5 g Sos sojowy (1 łyżeczka) 
 5 g Ocet balsamiczny (1 łyżeczka) 
 5 g Czosnek (1 ząbek) 
 12 g Pietruszka, liście (2 łyżki) 
   curry (1 łyżeczka), szczypta chilli, pieprz, sól 
 

Obierz czosnek i posiekaj go drobno, wymieszaj z oliwą, curry, sosem sojowym, octem i posiekaną natką, 
dopraw chili, solą i pieprzem. Umyj i osusz mięso, pokrój je na plastry i lekko rozbij. Zalej karkówkę marynatą 
i odstaw do lodówki na 12 godzin. Rozgrzej grill ogrodowy, osącz plastry karkówki i ułóż je na ruszcie. Grilluj 
po około 10 minut z każdej strony, aż mięso będzie miękkie i rumiane. 

 

 Burgery z pieczarkami i porem (401kcal)  
 30 g Kaszy jaglanej  
 20 g Kaszy owsianej lub jęczmiennej 
 50 g Wędzonego tofu 
 100 g Pieczarek (4 szt) 
 50 g Cebula (1/3 szt) 
 50 g Jajko (1 szt) 
 12 g Oliwa (1 łyżka) 
Sól, pieprz, pietruszka, koperek, curry, papryk ostra/ harissa, czosnke 
    

Kasze gotujemy i studzimy, pieczarki z porem i czosnkiem podsmażamy z przyprawami na oliwie i miksujemy. 
Dodajemy do kaszy całość łączymy jajkiem. Formujemy kotleciki, jeśli będą zbyt rzadkie można dodać troszkę 
bułki tartej. 

 

Hawajskie skrzydełka z grilla (403 kcal)  
 120 g Skrzydło kurczaka (2 szt.) 
Sos: 
 100 g Szalotka (2 szt.) lub cebula (1 szt.) 
 5 g Czosnek (1 ząbek) 
 20 g Musztarda (1 łyżka) 
 5 g Cukier brązowy (1 łyżeczka) 
 10 g Olej rzepakowy  (1 łyżka) 
 6 g Sok z limonki lub cytryny (1 łyżka) 
   Imbir (3/4 łyżeczki), cynamon (3/4 łyżeczki), szczypta chilli, pieprz, sól 
     

Skrzydełka umyj i osusz papierowym ręcznikiem. Ostrożnie oddziel skórę od mięsa. Pokrojone dymki i czosnek 
zmiksuj w blenderze z musztardą, cukrem, przyprawami, olejem, sokiem, dopraw solą i pieprzem. Podziel sos 
na dwie części, jedną odstaw do lodówki. Pozostałego sosu użyj do nasmarowania mięsa, także pod skórką. 
Odstaw nasmarowanego kurczaka do lodówki na 4-6 godzin. Rozgrzej grill ogrodowy, ruszt nasmaruj olejem. 
Opiekaj udka po około 15-20 minut z każdej strony, podawaj z resztą sosu. 



 

Pomysł na sałatki 

Sałatka z grillowanego bakłażana i pomidora (153 kcal)  
 100 g Bakłażan (1/2 szt.) 
 200 g Pomidor (1 duży) 
Sos cytrynowo-miętowy: 
 10 g Oliwa z oliwek (1 łyżka) 
 6 g Sok z cytryny (1 łyżka) 
 5 g Czosnek (1 ząbek) 
 3 g Musztarda (1/4 łyżeczki) 
   Liście mięty (kilka listków), pieprz, sól 
    

W misce rozpuść 2 łyżki soli w około 3l wody. Umyj bakłażana i pokrój go w poprzek na plastry, a następnie 
umieść je w osolonej wodzie na pół godziny. Pomidora umyj, osusz i pokrój w plastry.  Przygotuj sos miksując 
w blenderze oliwę, sok z cytryny, liście świeżej mięty, czosnek, musztardę, pieprz i sól. Rozgrzej grill ogrodowy. 
Osącz bakłażany i osusz je papierowymi ręcznikami. Plastry bakłażana i pomidora ułóż na ruszcie, posmaruj 
oliwą. Pomidory grilluj przez 2-3 minuty z obu stron, ostrożnie przełóż je na talerz. Bakłażana grilluj przez  5-8 
minut z każdej strony aż zbrązowieje. Wyłóż plastry na duży półmisek .Posmaruj plastry bakłażana połową 
sosu, ułóż na nich plastry pomidora i posmaruj drugą częścią sosu. Posyp całość pozostałymi listkami mięty. 
Przed podaniem dopraw do smaku solą i pieprzem. 

 

Sałatka z pieczonymi brzoskwiniami i serem feta (155 kcal) 
 85 g Brzoskwinia (1 szt.) 
 20 g Ser typu "Feta" 
 25 g Cebula czerwona (1/4 szt.) 
 100 g Mieszanka sałat (2/3 opakowania) 
 3 g Sok z cytryny (1 łyżeczka) 
Miodowy sos winegret: 
 3 g Oliwa z oliwek (3/4 łyżeczki) 
 5 g Musztarda (1/2 łyżeczki) 
 5 g Miód pszczeli (1/2 łyżeczki) 
 3 g Sok z cytryny (1 łyżeczka) 
   Mięta (1 łyżeczka drobno posiekanych listków) 
   Świeżo zmielony pieprz 

Pokrój w ćwiartki brzoskwinie i pokrop z sosem z cytryny. Rozgrzej grill ogrodowy i piecz je na aluminiowej 
tacce przez 2-3 minuty. Przygotuj miodowy sos winegret (dokładnie mieszając wszystkie składniki), wymieszaj 
go z miętą. Do salaterki włóż poszarpane liście sałaty, dodaj cebulę pokrojoną w cienkie plastry, fetę oraz 
brzoskwinie. Całość polej sosem, posyp świeżo zmielonym pieprzem. 

 
 
 
 
 
 



 

Sałatka ze szparagami (138 kcal)  
 100 g Szparagi lub zielona fasolka szparagowa (ok 4 szt.) 
 100 g Młoda botwina (1/2 pęczka) 
 75 g Rzodkiewka (5 szt.) 
Sos: 
 10 g Oliwa z oliwek (1 łyżka) 
 5 g Sos sojowy (1 łyżeczka) 
 3 g Ocet ryżowy (1 łyżeczka) lub balsamiczny 
 3 g Sok cytrynowy (1 łyżeczka) 

 

Szparagi opłucz pod bieżącą chłodną wodą. Osusz i odłam zdrewniałe części. Rozgrzej grill ogrodowy. Szparagi 
wysmaruj odrobiną oliwy i połóż na rozgrzanym ruszcie. Sos:wymieszaj oliwę z sosem sojowym, octem 
ryżowym, sokiem z cytryny. Botwinkę opłucz i osusz, odetnij twarde łodyżki. Listki włóż do salaterki. 
Rzodkiewkę opłucz i pokrój  na plasterki, włóż do salaterki z botwinką. Szparagi grilluj do czasu aż zmiękną. 
Pokrój na mniejsze kawałki, dodaj do salaterki z botwinką i rzodkiewką, polej sosem. 

 

Sałatka ze szpinaku i pomarańczy (141 kcal)  
 80 g Szpinak, młode liście  
 150 g Pomidor (1 szt.) 
 35 g Cebula czerwona(1/3 szt.) 
 80 g Pomarańcza (1/3 szt.) 
Dressing: 
 12 g Sok ze świeżo wyciśniętej pomarańczy (2 łyżki) 
 5 g Oliwa z oliwek (1 łyżeczka) 
 3 g Sok cytrynowy (1 łyżeczka) 
 3 g Miód pszczeli (3/4 łyżeczki) 
 5 g Musztarda z całymi ziarnami gorczycy (1/2 łyżeczki) 
   Pieprz, sól 
    

Liście szpinaku opłucz pod strumieniem bieżącej zimniej wody i osusz papierowymi ręcznikami kuchennymi. 
Porwij liście na mniejsze kawałki. Pomarańczę obierz, podziel na mniejsze kawałki. Obierz i posiekaj cebulę. 
Wymieszaj liście szpinaku z kawałkami pomarańczy. Posyp posiekaną cebulą.Przygotuj dressing. W małej misce 
wymieszaj oliwę, sok z pomarańczy i cytryny, miód, musztardę, sól i pieprz. Polej sałatkę tuż przed podaniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pomysł na przystawki 

Cukinia z grilla z mozarellą (148 kcal)  
 100 g Cukinia (1/4 szt.) 
 35 g Mozzarella 
 5 g Oliwa z oliwek (1 łyżeczka) 
Dodatki: 
 Świeża bazylia 
 Zioła prowansalskie 
 Pieprz, sól 

 

Cukinię umyj, wysusz i pokrój w cienkie plastry. Bazylię drobno posiekaj. Mozzarellę pokrój w cienkie plastry. 
Wymieszaj w miseczce oliwę z ziołami i przyprawami. Posmaruj plastry cukinii z jednej strony. Rozpal grill 
ogrodowy i piecz przez 5 minut na 1 stronie. Po obróceniu upieczonych krążków nałóż na każdy po plasterku 
mozzarelli, posyp bazylią i piecz jeszcze ok 5-10 minut. 

 

Wachlarze z grillowanych ziemniaków (157 kcal)  
 140 g Ziemniaki (najlepiej podłużne) lub batat (2 szt.) 
 5 g Czosnek (1 ząbek) 
 5 g Oliwa z oliwek (1 łyżeczka) 
 24 g Pietruszka, liście (2 łyżki) 
Dodatki: 
 Pieprz, sól 

 

Umyj i delikatnie oskrob ziemniaki, ponacinaj je ostrym nożem w poprzek. Wymieszaj oliwę i wyciśnięty 
czosnek, użyj do posmarowania ziemniaków. Rozgrzej grill ogrodowy do wysokiej temperatury, przygotuj 6 
kwadratów z folii aluminiowej. Dopraw ziemniaki solą i pieprzem, zawiń każdy ziemniak w kawałek folii. Grilluj 
owinięte folią ziemniaki co 5 minut obracając przez 30-35 minut (najlepiej pod przykrywą). Przed podaniem 
posyp wachlarze posiekaną pietruszką. 

 

Grillowany bakłażan na ostro (142 kcal)  
 250 g Bakłażan lub cukinia (1 szt.) 
 10 g Oliwa z oliwek (1 łyżka) 
 8 g Koper ogrodowy (2 łyżki) 
Dodatki: 
 Płatki chilli 
 Sól 

 

Umyj bakłażana, osusz i pokrój w plastry grube na około 2cm, oprósz solą i odstaw. Po upływie 30minut, opłucz 
plastry i osusz je. Rozgrzej grill ogrodowy, plastry bakłażana posmaruj z obu stron oliwą i posyp platkami chilli. 
Grilluj bakłażana przez 10 minut z każdej strony. Podawaj plastry posypane koperkiem. 

 
 



 

Młode ziemniaki z grilla (163 kcal)  
 140 g Ziemniaki młode (3 szt.) 
 35 g Cebula (1/3 szt.) 
 5 g Oliwa z oliwek (1 łyżeczka) 
 5 g Czosnek (1 ząbek) 
 3 g Musztarda (1/2 łyżeczki) 
Dodatki: 
 Oregano, rozmaryn, bazylia 
 Pieprz, sól 
 

Ziemniaki umyj, gotuj w mundurkach przez 20 minut, ostudź. Posiekaj drobno cebulę, wyciśnij czosnek, 
wymieszaj z oliwą, ziołami, musztardą, dopraw do smaku solą i pieprzem. Przygotowaną bejcą zalej ziemniaki 
i odstaw na około pół godziny. Rozgrzej grill ogrodowy, przygotuj kwadraty z folii aluminiowej. Każdego 
ziemniaka posmarowanego bejcą zawiń szczelnie w folię, ułóż na ruszcie i grilluj przez około godzinę. 

 

Pomysł na sosy 

Miętowo-bazyliowy  
 Jogurt naturalny, mięta, bazylia, majonez, odrobina cukru, curry, sól, pieprz 

 
Koperkowy 

 Jogurt naturalny, koperek, sól niskosodowa, pieprz ziołowy 
 

Koperkowo czosnkowy 
 Jogurt naturalny, koperek, czosnek, 1 łyżeczka majonezu, sól niskosodowa, pieprz 

 

Chrzanowy  
 Jogurt naturalny, łyżeczka chrzanu, łyżeczka majonezu, sól niskosodowa, pieprz 

 

Musztardowy z pietruszką 

 Jogurt naturalny, 2 łyżki musztardy, posiekana natka z pietruszki, pieprz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przykładowe zestawy grillowe 

Grillowany pstrąg z masłem rozmarynowym (441 kcal) 

+ 
Sałatka ze szparagami (138 kcal) 

+ 
Młode ziemniaki z grilla (163 kcal) 

= 

742 kcal  
 

 
Karkówka z grilla w marynacie curry (441 kcal) 

+ 
Sałatka z pieczonymi brzoskwiniami i serem feta (155 kcal) 

+ 
Grillowany bakłażan na ostro (142 kcal) 

= 
738 kcal  

 

 

 
 

Hawajskie skrzydełka z grilla (403 kcal) 
+ 

Sałatka z grillowanego bakłażana i pomidora (153 kcal) 
+ 

Wachlarze z grillowanych ziemniaków (157 kcal) 
= 

713 kcal 

 

 
Smacznego! 

Dr n. med. Paulina Borek 
 



 

Dodatkowo coś na słodko 
 

Letnie kruche ciasto z rabarbarem i truskawkami 
Ciasto: 
¾ szklanki mąki orkiszowej 
¾ szklanki mąki razowej 
150g masła 
3 łyżki zmielonego erytrytolu 
4 żółtka 
Szczypta soli 
Pianka budyniowa: 
4 białka 
¼ szklanki oleju 
¾ szklanki ksylitolu lub 1 szklanka erytrytolu 
1 cukier waniliowy 
60g suchego budyniu śmietankowego bez cukru 
Owoce: 
450g truskawek 
300g rabarbaru + 1 łyżka cukru 
 
Wymieszać składniki na ciasto w razie gdyby było zbyt sypkie dodać 1-2 łyżki letniej wody. Podzielić ciasto na 
2 części (60% i 40%). Włożyć do zamrażarki na 2 godziny. Tortownicę wyłożyć papierem do pieczenia, następnie 

wyłożyć na nią ciasto- większą część. Podpiec na złoty kolor około 15 minut w temperaturze 190◦C. Następnie 
wyjąć i wystudzić spód. 
W między czasie zrobić masę piankową, ubić białka na sztywno, następnie dodawać łyżkami erytytol z cukrem 
wanilinowym cały czas miksując na dużych obrotach, następnie dodać budyń również stopniowo łyżkami, na 
koniec wlać strużką olej i miksować do całkowitego połączenia.  
Na wystudzony spód ułożyć masą piankową oraz owoce (truskawki pokrojone na połówki, rabarbar w 
kosteczkę). Rabarbar wcześniej wymieszać z 1 łyżką ksylitolu. Owoce przyklepać łyżką i wbić bardziej  

w piankę. Na wierzch starkować drugą zamrożoną część ciasta. Piec 35-40 minut w temperaturze 190◦C. 
 

1 kawałek ciasta około 200kcal 

 


