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SÜTÉSRE KÉSZÍTVE



Ejtse ámulatba vendégeit különleges 
ínyencségekkel!

A PAKOLE Multi Grillel egy 
olyan innovatív megoldást kí-
nálunk Önnek, mellyel egyet-
len eszközön piríthat húst, 
valamint süthet zöldséget 
egyszerre, egy időben. Mind-
ezek mellett a termék multi-
funkciós, hiszen használhatja 
grillezésre,  főzésre, gázégő-
vel és/vagy szabadtűzön egy-
aránt.

A PAKOLE Multi Grill az osz-
tott öntött vasból készült 
sütési felületnek köszönhe-
tően visszahozza Önnek a 
nagyanyáinktól örökölt ősi 
konyhaművészetet, hogy fe-
lejthetetlen ízvilággal aján-
dékozhassa meg vendége-
it. Egy kis gondoskodással 
akár évtizedekig élvezheti 
eme időtálló anyag csodáit, 
melynek visszaköszönnek az 
ételek gusztusos színeiben, 

ropogós, karamellizált falat-
jaiban. A sima és bordázott 
rostlap, valamint a magas 
sütési hőmérséklet segítsé-
gével egy időben több alap-
anyagot is süthet rajta.

A tárcsázásnak egyetlen titka 
van: tartsa karban a sütőfelü-
letet, hogy évek múltán is hű 
társa lehessen! Első használat 
előtt mossa el forró vízben, 
semleges folyékony moso-
gatószerrel, majd törölje szá-
razra. Ezután kenje ki zsírral 
vagy szalonnával és alapo-
san hevítse fel. Majd minden 
sütés, valamint kihűlés után 
mossa el a meleg mosószeres 
vízzel, szárítsa meg és kenje 
be zsírral a rozsdásodás elke-
rülése végett. Ne használjon 
súrolószert, vagy kefét.
   

Felejtse el a sütögetéssel járó gondokat!



A gyártóról

A PAKOLE cégcsoport több mint 25 
éve meghatározó szereplője az euró-
pai ipari fűtéstechnikai piacnak. Ter-
mékeinket Európa szerte a minőség 
szinonimájaként említik. Saját gyár-
tású termékeinket Európa és Ázsia 18 
országába exportáljuk. Három külföl-
di és két hazai leányvállalatunk segít-
ségével biztosítjuk ügyfeleink színvo-
nalas kiszolgálását.

Innováció

Innovatív megoldásaink és kuta-
tó-fejlesztő tevékenységünk révén 
szeretnénk már ma felelni a holnap 
kihívásaira. Sokéves szervizelési és 
telepítési területen szerzett tapaszta-
latunkat kiaknázva a legújabb tech-
nológiákkal ellátott saját fejlesztésű 
és gyártású termékeket kínáljuk part-
nereink számára. A 90-es évek ele-
jén cégünk Európában az elsők közt 
kezdte meg aláfúvatásos rendszerű
sötétsugárzó berendezések gyártá-
sát. Mára számos termékkategóri-
ában több száz modellt készítünk. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a folyama-
tos gyártástechnológiai és termék 

innovációra, új termékeink bevezeté-
sét minden esetben hosszas kísérle-
ti kutatások és alapos minőségügyi 
tesztek előzik meg, garantálva ezáltal 
a hosszan tartó, kiváló működést.
Így jött létre a PAKOLE Multi Grill ter-
mékünk is, mely a grillsütők sorában 
olyan innovatív megoldást hoz a grill 
ételek kedvelői körében, mely ké-
nyelmével és eleganciájával könnyen 
elvarázsolja és gyors sikerélményhez 
juttatja felhasználóját. Intelligens 
megoldásaival akár főzési tudás nél-
kül is kiváló ételeket készíthet vele.

Minőség és szakértelem

Készülékeink tervezésénél és gyártá-
sánál a legfontosabb szempont szá-
munkra, hogy termékeink hosszútá-
von, megbízhatóan és teljes körűen 
tudják kielégíteni ügyfeleink igényeit. 
Cégünk egyaránt szigorú követel-
ményeket állít beszállítóival és saját 
gyártásával szemben, kiváló alap-
anyagok használata és több pontos 
ellenőrző folyamat szavatolja a vég-
termékek magas minőségét.

PAKOLE 
cégalapítás

Új 
termékcsoportok

 fejlesztése

PAKOLE cégcsoport
új, nagyobb

 telephelyre költözése

Egyedi automatizált 
gyártóállomások 

kialakítása, 
tovább fejlesztése

30 éves 
a PAKOLE

Jelentős 
export piac bővítés, 

több mint 18 külpiaci 
jelenlét

Új termékkategóriák 
gyártásba helyezése
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Alaptulajdonságok

Méretek [mm]
Készülék 470x900x470mm

Sütési felület 470

Súly [kg] 21kg

Teljesítmény [kWh] 10

Anyag
Készülék Rozsdamentes acél és alu

Sütési felület Öntöttvas

Bután
gázpatron

Fokozatmentes 
szabályozhatóság

Gyors 
felmelegedés

2 féle sütési
felület



Legyen tél, vagy nyár a PAKOLE Multi Grill 
mindig hű társa lesz az ételek 
elkészítésében!

A fatüzeléses kerti sütögetésnek 
van egy különös, megmagyaráz-
hatatlan bája. Sajnos azonban egy 
viharos szél könnyen elronthatja az 
ígéretesen kezdődő összejövetele-

ket, hogy Önnek ne kelljen ezt át-
élnie, termékünket úgy alakítottuk 
ki, hogy azt akár viharbiztos gázé-
gővel is használhassa. 

Sík talajon vagy 
asztalon is felállítható

Eltérő méretű sütő 
edények alkalmazhatósága

10 db fúvóka

Grill- és rostlap funkció

Hőfokok [°C] Kézi állítás max. 260

Több étel egyszerre Grill- és rostlap

Felmelegedési idő 6-8 perc

Felhasználási terület Kert/kirándulás, szabadtér

Hőleadó típusa Atmoszferikus jet gázégő



7+1 funkció 
az unalommentes kerti partikért
Multi Grill készülékünket 7+1 funk-
cióval láttuk el, hogy Ön kedve 
szerint készíthesse el vele kedvenc 
ételeit. Süthet vele tárcsán húsokat 
és zöldségeket, igény szerint akár 

párolhat is, vagy ha bográcsozni 
támad kedve, azt is megteheti vele. 
Használhatja talajon vagy asztalon, 
fatüzeléssel vagy gázégőn. 

Bármely módozatot is válassza, a felhaszná-
lásnak csakis az Ön igénye és képzelete szab 
határt!

Bután palackkal 
üzemeltethető

*nem tartozéka a készüléknek

Beépített 
gázpalack tartó

Öntöttvas sütő felület

Rozsdamentes acél 
tartókonzol



Funkciók

Tárcsás Grillezés

Tárcsa fatüzelésű használata

Bogrács használata

Párolás

Fokozatmentes szabályozhatóság

Viharbiztos gázégő

Sík talajon vagy asztalon is felállítható

Kompakt gyöngyvászon hordtáska

Multifunkcionális Könnyű
kezelhetőség

Könnyen
tisztítható

Kültéri
felhasználásra



A grillezés és a kerti sütögetés évről évre egy-
re népszerűbb a családok körében. Nem csoda, 
hogy ezzel párhuzamosan a grill sütés techno-
lógiája is kimagasló fejlődésnek indult. Cégünk 
nagy hangsúlyt fektet a folyamatos gyártástech-
nológiai és termék innovációra, igyekszik lépést 
tartani a legújabb trendekkel. Az új termékek 
bevezetését mindig hosszas kísérleti kutatások 
és alapos minőségügyi tesztek előzik meg, ezzel 

garantálva új termékeink hosszan tartó, kiváló 
működését. Ennek köszönhetően hoztuk létre a 
PAKOLE Multi Grill termékünket, mely a grillsü-
tők sorában olyan innovatív megoldást hoz a 
kerti sütögetések kedvelői körében. Kényelmé-
vel és eleganciájával egy szempillantás alatt el-
varázsolja felhasználóját, intelligens megoldása-
ival pedig grillezési tapasztalatok nélkül is kiváló 
ételeket készíthet vele. 

Tegye próbára Ön is ajánlott ételeinkkel és lássa meg 
benne a csodát!



Csirkemell hagymás 
krumplival
Különösen nagy népszerűségnek 
örvend ez az étel, hiszen egyszerre 
sül össze a hús és a zöldség. Köny-
nyedén elkészíthető és rendkívül 
esztétikusan tálalható. Mellé külö-
nösebben köretre sincs szükség, 
de ha mégis igénylik, egy kis salá-
tával feldobható.

Hozzávalók:

• 1 kg csirkemellfilé
• 1 evőkanál pirospaprika
• kevés őrölt kömény
• frissen őrölt feketebors
• só
• 3 gerezd fokhagyma
• 1 kg krumpli
• 10 dkg zsírszalonna
• 2 fej vöröshagyma

Elkészítés:

A húst vágja vékonyabb szeletekre. 
Keverje össze a paprikát a kömény-
nyel, borssal és kis sóval. 

Ezután adja hozzá a fokhagymap-
résen áttört fokhagymát, majd az 
egészet keverje össze és szórja a 
húsra. A húst alaposan forgassa át 
ebben a fűszerkeverékben, majd 
fedje le és néhány órán át hagyja 
állni.

Kockázza fel a szalonnát és a meg-
tisztított krumplit, szeletelje vé-
konyra a hagymákat, majd tegye 
félre. 

Dobja a szalonnakockákat a fel-
melegített tárcsába, majd miután 
minden zsír kisült belőle a pörcö-
ket szedje ki a tárcsából. Finoman 
kenje át a tárcsa felületét egy lúd-
toll vagy egy szilikon ecset segít-
ségével a tárcsa alján összegyűlt 
zsírral, majd tegye a szélére a be-
pácolt húsokat. A krumplikockákat 
helyezze a tárcsa közepére. Ami-
kor a krumpli már majdnem puha, 
akkor tegye hozzá a finomra szelt 
vöröshagymát is. A húst forgassa 
meg időnként, hogy minden ol-
dalról átsüljön. Ha jól időzít, akkor 
nagyjából egy időben készül el a 
krumplival.



PAKOLE Trade Kft. 
mail@pakole.hu
+36 (22) 316 484
www.pakole.hu


