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ProQ® BBQ töltényszmóker használati utasítás
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A ProQ® töltényszmóker részei és összeállítása
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A ProQ® töltényszmóker összeszerelése
Csomagolja ki a doboz teljes tartalmát,
és rendezze el maga előtt egy tiszta,
vízszintes felületen.
Válassza ki az az alsó szmókeregységet
(amelynek 3 szellőzőnyílása van).
Helyezze az alsó szmókeregységet a
vízszintes felületre, a nyílással lefelé, és
rögzítse a lábakat a szmókeregységhez.
Ehhez egy csillagcsavarhúzóra és egy
megfelelő méretű csavarkulcsra lesz
szüksége.
Figyelem: mindkét csavaralátét a sütő
belső részébe kerül, a piros színű
csavaralátét kerüljön alulra, a sütő belső
felületéhez közvetlenül érintkezve (lásd
a lenti1 ábrát!).
Ne húzza túl a csavarokat, mert az
károsíthatja a lemez borítását.
Ha a lábakat rögzítette, fordítsa meg a
sütőt, és állítsa össze az ábrának
megfelelően. A gyárilag, csavarral
rögzített részeket időnként ellenőrizze,
ha szükséges, fixálja újra. Ugyanígy
járjon el az Ön által rögzített lábakkal.
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A Pro Q® töltényszmóker összeállítása
1. Helyezze a töltényszmóker alsó egységét stabil, kemény, vízszintes, nem
gyúlékony felületre.
2. Helyezze az alsó egység belső részébe a faszénkosarat. A faszénkosár az alsó
szmókertest belső részére, részben a lábakat rögzítő csavarokra ül rá.
3. Helyezze fel az első becsatolható szmókertestet. Az oldalsó csatokkal rögzítse
azt, ha szükséges, finom kézmozdulattal mozgassa pontos helyére.
4. Helyezze be a vizesedényt. A belső fémtartók alsó részére értelemszerűen
beilleszthető. Ügyeljen arra, hogy vízszintesen, stabilan feküdjön az edény!
5. Helyezze fel az első grillrácsot. A belső fémtartók felső részére értelemszerűen
beilleszthető. Ügyeljen arra, hogy vízszintesen, stabilan feküdjön a grillrács!
6. Helyezze fel a második becsatolható szmókertestet. Az oldalsó csatokkal
rögzítse azt, ha szükséges, finom kézmozdulattal mozgassa pontos helyére.
7. Helyezze fel a második grillrácsot. A belső fémtartók felső részére
értelemszerűen beilleszthető. Ügyeljen arra, hogy vízszintesen, stabilan
feküdjön a grillrács!
8. Helyezze fel a töltényszmóker tetejét, a kupolás részt. Az oldalsó csatokkal
rögzítse azt, ha szükséges, finom kézmozdulattal mozgassa pontos helyére.

A ProQ® töltényszmókerekől






A ProQ töltényszmókerek (a továbbiakban töltényszmókerek, szmókerek, sütők)
szabadtéri használatra készült faszenes sütők.
Kiválóan alkalmasak barbecue típusú ételkészítésre, vagyis hosszú órákon át,
alacsony hőtartományban (100-140°C) történő sütésre.
Használatuk türelmet és tapasztalatot egyaránt igényel. Amennyiben Önnek kevés
tapasztalata van a barbecue ételkészítési technikával kapcsolatban, javasoljuk,
hogy olvasson szakirodalmat, és kis lépésekben, türelemmel, átgondoltan fogjon
neki a sütéseknek.
Javasolt források:
http://nyarspolgar-bbq.blog.hu/
www.macsbbq.com
www.thesmokering.com
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Előírások a biztonságos használathoz
 Az alábbi instrukciókat feltétlenül olvassa el,
mielőtt használni kezdi ProQ sütőjét!
 A sütés veszélyes üzem, és a sütő helytelen használata
tüzet, sérüléseket, balesetet, halált okozhat!


A ProQ sütők kültéri sütők, csak kinti használatra alkalmasak. Ne használja belső,
zárt térben, csakis szabadtéren!



Ne használjon instant begyúló faszenet vagy gyújtófolyadékot!



A sütő használatához faszenet, vagy faszénbrikettet ajánlunk. Felhívjuk figyelmét,
hogy ezek minősége rendkívül különböző lehet! Faszén vagy faszénbrikett
vásárlás előtt alaposan olvassa el azok leírását a csomagoláson, különös
tekintettel az összetevőkre. Rendszeresen tájékozódjon a célból, hogy a lehető
legjobb minőségű faszenet használja majd sütései során.



Egyéb tüzelőanyagok használatát (pl. fa) nem javasoljuk.



A faszén vagy brikettek begyújtásához faszén-begyújtó kéményt javasolunk.



A sütőt minden esetben körültekintően, józan állapotban, türelmesen használja.



A sütőt ne hevítse túl! 200°C feletti üzemeltetés erősen ellenjavallt.



A sütőt kizárólag kemény, vízszintes és nem éghető felületen alkalmazza.



A sütő faborítású vagy egyéb gyúlékony, instabil felületen nem használható.



A sütés megkezdése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a sütő stabilan áll, és
lábai nincsenek kilazulva.



A sütő akkor van összeállítva, és akkor működéskész, ha az oldalsó csatokkal az
egyes elemek stabil rögzítésre kerültek!



Győződjön meg arról, hogy gyúlékony anyagok (fa, szövet, papír, stb.) legalább
10 méter távolságban vannak az üzemelő sütőtől.



Működés közben soha ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül! Gyerekeket és
háziállatokat tartson távol az üzemelő sütőtől!



A működő sütőt ne mozgassa!



A sütő mozgatásakor azt az oldalsó fogantyúkkal emelje meg. A kupola
fogantyúját akkor használja, amikor csak azt veszi le a sütőről.



Fokozottan ügyeljen akkor, amikor az üzemelő sütőhöz további faszenet vagy
füstölőfát adagol!
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Viseljen zárt cipőt a sütő használata során, különöse, ha forró faszénnel dolgozik!



A sütő felülete üzemelés közben forró. Csak megfelelő kesztyűvel vagy
konyharuhával érintse azt, állítsa szellőzőit, stb.



A vizesedénybe vizet úgy töltsön, hogy a vizesedénye már a helyére került a
sütőben! Semmiképpen nem úgy, hogy teletölti, és aztán próbálja a helyére
illeszteni. A víz rálöttyenhet az izzó faszénre, lángnyelv felcsapódást okozva.



Amikor a töltényszmókert a vizesedény nélkül, direkt grillezésre használja, tartsa
szem előtt, hogy az izzó faszénre lecsöpögő zsír felcsapódó lángokat okozhat.



Fémanyagú dörzsölő szivaccsal, vagy más éles anyagokkal tisztítva a sütőt annak
porcelánborítása megsérülhet.



A faszén kihűtése céljából soha ne öntsünk vizet a készülékbe! Ehelyett várjuk
meg, amíg az elég, vagy más, tűzrakásra alkalmas helyre öntsük ki.



A használatot követően, mielőtt kiüríti sütőjét, győződjön meg arról, hogy a
faszénparázs és a hamu teljesen kihűlt. Csak ezt követően hagyja sütőjét
felügyelet nélkül.



A sütő külsejét és a grillrácsokat langyos-meleg, szappanos vagy mosogatószeres
vízzel tisztítsa.



Takarítsa ki a kihűlt szenet és a hamut a használat után és mielőtt őrizetlenül
hagyná a készüléket.



Használatot követően győződjön meg arról, hogy a sütő külseje és belseje
egyaránt száraz. A sütőt száraz, fedett helyen tárolja.



Kiemelten ajánljuk takaróponyva használatát, a sütő megóvásáért, élettartamának
növeléséért. Csak akkor tegye sütőjére a takaróponyvát, ha meggyőződött róla,
hogy a sütő teljesen kihűlt állapotban van!

Alapvető információk és instrukciók a ProQ®
töltényszmókereken történő sütéshez


Szellőzőnyílások – a ProQ® töltényszmókerek alsó részén három szellőzőnyílás
található, míg a felső részén, a kupolában egy.
o A felső szellőzőnyílást a sütés teljes időtartalma alatt teljesen nyissa ki.
o Az alsó szellőzőkkel szabályozható a sütő belső hőmérséklete. Minél jobban
nyitva vannak, annál több oxigén áramlik a tűztérbe, így a hőmérséklet így
lesz a legmagasabb.
o Az alsó szellőzőket egyszerre állítsa. Az alsó szellőzők nyitva állásának
csökkentésével a belső hőmérséklet is csökkenthető.
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Barbecue sütés – ez csak indirekt módon történhet, azaz a vizes edény
használatra kerül. A barbecue típusú sütés jellemzően 3-8 órán zajlik, alacsony
hőtartományban (110-120°C). Ilyenkor a 2 grillrács hőmérséklete közel
kiegyenlítődik, így mindkét rácson süthetünk.
Vizes edény – A vizes edény az étel és az izzó faszénparázs között kerül
elhelyezésre, így védi és óvja az ételt attól, hogy megégjen. Ezenkívül stabilizálja
a sütési hőmérsékletet, hűti a füstöt, és párás sütési környezetet biztosít.
o A vizesedényt ajánlott alufóliával kibélelni, mielőtt beleöntjük a vizet. ez
nagyban megkönnyíti a vizesedény sütést követő kitakarítását.
o A vizesedénybe töltött víz mennyisége szintén hatással van a
végeredményre. Amennyiben a vizesedényt majdnem teletölti, a belső
hőmérséklet alacsonyabb lesz, mintha csak félig tölti meg vízzel azt.
Direkt grillezés – Mivel a sütő többféleképpen összeszerelhető, a barbecue
típusú sütések mellett direkt grillezésre is használhatja azt.
o Ha nem használja a vizesedényt, a hő direkt módon éri el a grillrácsot.
o Ilyenkor érdemes csak egy szmókertestet és grillrácsot felhelyezve
összeállítani a sütőt.
o Szintén lehetséges a direkt grillezés csak az alsó szmókertest és a kupola
használatával. Ilyenkor kevesebb faszén használata elegendő, viszont a hő
nem annyira moderált és kezelhető, mint amikor egy szmókertestet
behelyezve, az izzó parázstól távolabb kerül a grillrács.
Fa – A füstölésre szánt fa különböző formákban: darabokban, szeletekben,
forgácsban vagy golyócskában kapható, ezen felül rengeteg féle változatban
(aromában) kapható, az almától a dióig mind különféle ízeket ad. TippHasználjon csak olyan fát, amiről tudja, hogy nem kezelték vegyi úton, de még
jobb, ha megbízható szakforrásból vásárolja azt.
Húshőmérő – Alapvető eszköz annak megítélésre, hogy az étel kellőképpen
átsült-e. A húshőmérők széles választéka elérhető Magyarországon is.
Szúrja bele a hús-maghőmérőt az étel legvastagabb részébe (ügyeljen arra, hogy
ne érjen a csonthoz, mert az hamis adathoz vezethet), ezután leolvashatja a
kijelzőről hogy az étel elérte-e a kívánt hőmérsékletet. Ehhez különféle irányadó
táblázatokat könnyen találhat az Interneten.
o Fontos: A füstölési, füstön sütési folyamat néhány húst rózsaszínné
változtat, emiatt ne gondolja azt, hogy még nyers.
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Beavatás
A sütő fém-alkatrészekből készült. Nagyon fontos az első „üres” sütés, és ezáltal a
sütő beavatása, a nem kívánatos gyári anyagok kiégetése. Ennek lépései


A vizesedényt és a rácsokat mossa el langyos, enyhén mosószeres vízzel, és
tegye félre őket.



A sütőt készítse elő. Nagyjából egy begyújtó kémény mennyiségű izzó faszenet
töltsön a faszenes kosárba.



Állítsa össze a sütőt, és nyissa ki a szellőzőnyílásokat teljesen!



Figyelje a hőmérőt a kupolában. Amikor az stabilan eléri a 180°C-ot, az alsó
szellőzőnyílásokat félig elzárhatja. Cél, hogy a sütő 170-180°C-os hőmérsékleten
üzemeljen, legalább 2 órán át.



Hagyja a faszenet teljesen elégni, aztán pedig a sütőt kihűlni. Ezután sütője
készen áll majd az első tényleges sütésre.

Barbecue típusú sütések


A megfelelő tűz- és hőmérsékletmenedzsment sok egyéni tapasztalatot igényel!
Ahhoz, hogy a parázs hosszan és egyenletesen dolgozzon a tűztérben, az egyik
legjobb ajánlott módszer a következő:
1. Töltsük fel a faszénkosarat begyújtatlan faszénnel (néhány darab füstölőfát
is helyezhetünk közé).
2. Izzítsunk be egy adag faszenet a faszénbegyújtó kéményben, és szórjuk rá
egyenletesen a hideg faszénre. A begyújtatlan/ izzó faszén aránya 2:1
legyen.
3. Állítsuk össze a készüléket. Várjuk meg, amíg a hő átjárja a készüléket, és
stabilizálódik. A vizesedény nélkül ez 140-180°C tartományban történik
meg.
4. Ezután a vizesedényt illesszük a helyére, ezután töltsük fel félig vagy
háromnegyedig forró vízzel.
5. Amikor a hőmérséklet eléri a kívánt hőfokot – ami jellemzően a barbecuehoz ideális 110-120°C (230-250 F) – és stabilizálódik, helyezzük a sütnivaló
húsokat a rácsokra, majd újra fixáljuk a készüléket.
6. Figyeljük sütés közben a hőmérsékletet. Ha a kupolában mért hőmérséklet
esik, adagoljunk faszenet az alsó oldalsó nyíláson át a tűztérbe. Szükség
esetén lecsatolhatjuk az összes részt az alsó szmókertestről, és
közvetlenül, több, és akár izzó faszenet is adhatunk a faszénkosárba.
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Ízesítés


A töltényszmókerek minden egyes sütés során ízesednek, belső faluk hordozza
magában a korábbi főzések aromáit.



Az első néhány alkalommal érdemes egyszerű dolgokat sütni benne, úgymint
grillkolbász, szalonna, hagyma, stb.



A harmadik-negyedik alkalomra sütőnek már lesz „ízkaraktere”, ha pl.
megszagoljuk a kupola belsejét, annak illata étvágygerjesztő, kellemesen füstös.

Karbantartás


A rácsokat és a vizesedényt minden sütés után tisztítsuk ki.



A sütő külső felületét langyos-meleg mosogatószeres vízzel takarítsuk, és töröljük
szárazra.



A sütő belső felületét is érdemes évente néhányszor takarítani. Lehetőleg
szárazon, dörzsöljük le a rárakódott kormot (megfelelő használat esetén nem
képződik ilyen réteg jelentős mértékben).

Fontos tanácsok és tippek


Amennyiben a vizes edénybe forró vizet tölt, elősegíti, hogy az egység sokkal
hamarabb elérje a kívánt hőmérsékletet.



Bizonyosodjon meg, hogy a légnyílás a fedőn teljesen nyitva van a használat
alatt, amennyiben nem így tesz, az megszakítja a légáramlást és a tűz elalváshoz
vezethet.



„Ha nézel, ételt nem főzöl!” Minden alkalommal, amikor a fedőt felemeli, hogy
megnézze az ételt, akár 10-30 percet is igénybe vehet, amíg a szmóker belső
hőmérséklete újra stabilizálódik.



Kis mennyiségű fával kezdjen a füst képzéséhez az első kísérletnél, mivel az ételt
nagyon könnyű “túlfüstölni”.



A megfelelő minőségű tüzelőanyag (faszén) és a füstöléshez használt fa minősége
nagy hatással van a sütési végeredményre. Ezek beszerzéséhez és használatához
egyaránt komoly tapasztalatra lesz szüksége.



Vásároljon jó minőségű alapanyagokat, húsokat, mivel ez jelenti a különbséget a
3végeredmény tekintetében.
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Csak füstölésre alkalmas és ajánlott faféléket használjon. A túlzott
csersavtartalom ártalmas lehet az egészségre. Csakis keményfákat alkalmazzon, a
puhafafélék, fenyőfélék, stb. füstölésre alkalmatlanok.



Próbáljon olyan fát beszerezni, amin nincs kéreg, mivel az bogarakat és egyéb
olyan anyagokat (pl. gyanta) tartalmazhat, amelyek az egészségre károsak
lehetnek.



A legfontosabb, hogy gyakoroljon, kísérletezzen! Próbáljon ki különböző fákat,
pácokat és szószokat, amíg meg nem találja a tökéletes kombinációt, ami
megfelel az ízlelőbimbóinak.

Grill, barbecue és egészség


A grillezéssel járó első számú veszély az égett felületű húsokon keletkezett
elszenesedett réteg. Ez a veszély inkább a direkt grillezésnél áll fenn, mintsem a
barbecue technika alkalmazása során.



A húsok ne legyenek túlfüstölve!



A szósz ne legyen túl édes!



Ha cukrot használ a fűszerezéshez, azt csak a sütés végső szakaszában adja az
ételekhez. A szósszal ugyanígy járjon el. ellenkező esetben az étel felülete túlzott
mértékben karamellizálódhat.



A füstöléshez használt fát gondosan válogassa meg. Lehetőleg kéreg nélkül
használja, győződjön meg arról, hogy a fa teljesen kiszáradt.

10

www.macsbbq.com  www.proq-bbq.hu  info@proq-bbq.hu

Garanciális feltételek
Amennyiben bármilyen panasza, használattal kapcsolatos észrevétele van,
lépjen velünk kapcsolatba:
 info@proq-bbq.hu
 +36 70 429 2173
A vásárlástól számított 12 hónapon belül, a gyártási hibákból vagy hibás alkatrészekből
adódó problémákat orvosoljuk.
 A garancia nem terjed ki az alábbi esetekre: rozsdásodás, ütődések, horpadások,
helytelen használatból származó sérülések, alkatrészek elvesztése, helytelen
felszerelése, felületi karcolások, és magas hő hatására keletkezett elváltozások.
 Továbbá, ezen garancia nem vonatkozik azon füstölőkre, amelyek házilag
bármilyen módon átalakításra kerültek.
 A BBQ Expedition Kft./ ProQ Magyarország saját hatáskörében dönti el, hogy
megjavítja vagy kicseréli a sérült részeket, melyekre jelen jótállás vonatkozik.
 A garancia csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, nem átadható vagy átírható a
következő tulajdonosra.
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ProQ® Hideg füst generátor használati utasítás
A ProQ Hideg Füst Generátor mintegy 10 órán át alkalmas hideg füst képzésére.
Használatát 3-25°C közötti külső hőmérsékleti tartományban javasoljuk. A használat
során a füstölőszekrény/ kamra belső hőmérsékletét a hideg füst generátor néhány
fokkal megemelheti, de a füstölés hőmérsékletét alapvetően a külső hőmérséklet
határozza meg.

A hidegfüstölés ősi mesterség, elődeink elsősorban élelmiszertartósítási célokból
alkalmazták ezt a technikát. Napjainkban a hidegfüstöléssel a cél az egyedi,
különleges ízélmények megteremtése. Attól, hogy rendelkezünk a hideg füst
generátorral, még nem jelenti azt, hogy automatikusan magas szinten alkalmazzuk a
hidegfüstölés művészetét.
A hideg füstölés speciális szakterület, amely szakértelmet igényel. A hideg
füstölés nem megfelelő alkalmazása az egészségre különösen veszélyes
lehet. Próbáljon szakirodalomból tájékozódni, tapasztalt hidegfüstölő
szakemberekkel konzultálni, mielőtt önállóan hideg füstölésbe kezd!

12

www.macsbbq.com  www.proq-bbq.hu  info@proq-bbq.hu
A ProQ® Hideg füst generátort mindenki csak saját felelősségére
használhatja füstölt élelmiszerek készítéséhez!
A hidegfüstölés eredendően egy tartósítási eljárás volt, napjainkban otthon, kis
adagokkal hódolni a műfajnak inkább szabadidős gourmet-aktivitás. Páratlan
ínyencfalatokat eredményezhet ez a módszer! Mindez előtt viszont érdemes az
esetleges árnyoldalakat is végigvenni.
A húsok (és halak) hidegfüstölésének fő rizikófaktorai:



a húsban tenyésző baktériumok esetleges elszaporodása/ a hús megromlása
a rossz minőségű, káros füst (a füstöléshez használt faanyag tulajdonságai)

A hidegfüstölés során a hús abban az értelemben nyers marad, hogy a
maghőmérséklete meg sem közelíti az eljárás során azt a pontot, amelynél az adott
húsra jellemző baktériumok garantáltan elpusztulnak. Nem véletlen, hogy a
hidegfüstölés műfaját hagyományosan télen műveljük.







30°C-os közegben hidegfüstölni húsokat már kifejezetten
kockázatos, a baktériumok szaporodásának veszélye miatt. A 30°C-os,
gyakran emlegetett határérték másik oka, hogy ezen a ponton a zsírok már
kezdenek megolvadni.
Ahogy alacsonyabb a hőmérséklet, úgy csökken a kockázat is. A hideg
füst 10°C alatt is, akár 3-4°C-on is kiválóan penetrálja a füstölendő húst,
viszont 0°C körüli hőmérsékletnél már nem ajánlott a hidegfüstölés, hiszen a
füstölendő étel ilyenkor részben vagy egészben átfagyhat.
Összességében, húsok, halak, sajtok füstölésénél az 5-15°C-os közeg
ideális. Ezt a tevékenységet csak olyan hónapokban ajánljuk, amikor ez a
hőmérséklet biztosított (októbertől márciusig).
Zöldségek, só stb. hideg füstöléshez magasabb hőmérsékletű közeg (így a
nyári időszak is) megfelelő, de 30°C felett definíciószerűen már nem
hidegfüstölésről beszélünk.

A füst szintén komoly kockázatot hordoz. A hidegfüstölés során sokkalta
töményebb, intenzívebb füst éri a húst, és jellemzően hosszabb időn át, mint a
barbecue-technika esetében. Csak kiváló minőségű, lehetőleg kéregmentes, hosszan
kiszárított keményfa füstjében szabad megbízni – ez természetesen a barbecue-ra is
igaz!
A hidegfüstölésről tehát kijelenthető: nagy felelősséggel járó, összetett,
szakértelmet és elhivatottságot kívánó tevékenység.
A ProQ kitűnő hidegfüst-generátora használható kevésbé kockázatos
dolgokhoz is, úgymint só, paprika, sajtok, stb. füstölése.
13
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Használatához töltsük meg a hideg füst generátort kb. 100 grammnyi fűrészpor
finomságú faporral, úgy, hogy a fémlabirintus útvonal még látható legyen, vagyis azt
ne takarja el a fapor. Ha kevesebb, mint 10 órát füstölünk, kevesebb faport elegendő
betölteni az égési útvonal mentén. Ha pl. csak félútig töltjük fel az eszközt, akkor az
kb. 5 órán át fog füstölni.

Gyújtsuk meg a mécsest, és helyezzük az erre kialakított résbe, a labirintus alá. 30
másodperc elteltével vegyük ki. Ennyi idő általában elegendő ahhoz, hogy a fapor
begyulladjon, és kezdetét vegye a füstölés.
Fontos: habár ez egy hideg füst generátor, a kisméretű egység közvetlen közelében
forró, hiszen izzó fapor képzi a füstöt! Ezért a sütők használatához hasonlóan a
hidegfüstölés is veszélyes üzem!
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Hasznos tanácsok és tippek














A leginkább megfelelő alkalmatosság a ProQ Hideg füst generátor
használatához egy szellőzőnyílásokkal ellátott, függőleges fémszekrény,
berendezés, amelynek ideális űrtartalma 50-120 liter között van.
A ProQ töltényszmókerek ideális módon használhatók hidegfüstölő
szekrényként is (a ProQ Frontier űrtartalma 105 liter).

Használható klasszikus, kisebb méretű kerti füstölőszekrényekben/ kamrákban
is.
A ProQ hidegfüstölő használatához elsődlegesen a ProQ faporait
ajánljuk. Más fűrészporok használata esetén előfordulhat, hogy a
végeredmény gyengébb minőségű lesz.
A hideg füst generátor kerül legalulra, fölé pedig, akár több szinten is a
rácsok, amelyekre a füstölendő élelmiszer kerül.
A Hideg füst generátor fölé közvetlenül ne helyezzünk füstölendő élelmiszert,
hiszen az a füstölési folyamat során veszít nedvességéből, amely a hideg füst
generátorra csöpöghet.
Ha meg tudjuk oldani, akkor a hideg füst generátor és a legalsó szintű rács
közé applikáljunk egy csepegtetőtálcát. A folyamatot nem hátráltatja, ha a füst
indirekt úton érkezik meg az élelmiszer felületére.
A füstölési aktus végeztével a füstölt élelmiszert száraz, hideg levegőjű helyen
engedjük szellőzni, optimális esetben legalább annyi ideig, ameddig a füstölés
tartott.
15
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Kezdjük a füstölés felfedezését kisebb kaliberű alapanyagokkal, úgymint lágy
vagy félkemény natúr sajtok, zöldségek vagy akár jó minőségű só.



Türelmesen végezzük a hidegfüstölést, és szerezzünk mérvadó saját
tapasztalatot. Az átütő sikerélményekig gyakorlásra lesz szükségünk.

Figyelmeztetés
1. Soha ne használjon ismeretlen forrásból származó faport, fűrészport. Ezek
használata az egészségre különösen veszélyes lehet!
2. A hideg füstölés jellemzően 30°C alatt történik. A külső hőmérséklete
befolyásolhatja a hideg füstölés időtartamát és sikerességét. Szélsőségesen
hideg és meleg időjárási körülmények között használata kevésbé sikeres.
3. Kizárólag szabadtéren (erkélyen, teraszon, szélvédett helyen, nyitott, külső
melléképületekben) ajánlott használni!
4. A hidegfüstölőt minden esetben körültekintően, józan állapotban, türelmesen
használja.
5. A túlfüstölt élelmiszer a hidegfüstölés esetében különösen veszélyes. Mértékkel
használja a készüléket!
6. A hidegfüstölőt faborítású vagy egyéb gyúlékony, instabil felületen nem
használható.
7. Győződjön meg arról, hogy gyúlékony anyagok (fa, szövet, papír, stb.) kellő
távolságban vannak az üzemelő hidegfüstölőtől.
8. Működés közben soha ne hagyja a hidegfüstölőt felügyelet nélkül! Gyerekeket és
háziállatokat tartson távol az üzemelő sütőtől!
9. A működő hidegfüstölőt ne mozgassa!
10. Bizonyos ételek (pl. a sajtok) fogyaszthatók a füstölést követően, míg másokat
(pl. nyers szalonna) a füstölést követően érlelni/ hőkezelni is szükséges.
16
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ProQ faforgácsok és faporok
A ProQ füstölőfák szinte teljes választéka az Egyesült Államokból származik, a tölgy
és a bükk kivételével, amelyek Németországból származnak. Az összes fajtánál az
eljárás ugyanaz: hosszú, természetes úton történő szárítás, majd kéregtelenítés, és
feldolgozás faporrá/ faforgáccsá.
Kiváló minőségűek, tiszta füstöt képeznek, amelyet ajánlunk mind hidegfüstöléshez
(faporok), mind barbecue-záshoz (faforgácsok).


BBQ-típusú sütésekhez a füstaroma létrehozásáért ajánljuk a ProQ kiváló
minőségű faforgácsait. Használatuk során a faforgács beáztatása részünkről
kifejezetten ellenjavallt! A beáztatásos módszermelletti fő érv: mivel nedvesek,
nem tudnak gyorsan elégni, és sokáig egyenletesen füstölnek. Viszont pont
nedvességük révén gyengítik a tüzet, megváltoztatják és destabilizálják annak
természetes működési mechanizmusát. Ráadásul, az izzó faszénre kerülő
nedvesség olyan égési melléktermékeket eredményez, amelyek nemkívánatos ízhatással bírnak.



Ezért a faforgácsok használatát mindig száraz állapotban javasoljuk.



Egy technikai tipp: készítsünk dupla alufóliából, a szélein légmentesen zárt
tasakokat a száraz faforgácsnak, majd a tetejére szúrjunk néhány lyukat.
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Ha ilyen kis tasakokban helyezzük a faforgácsot az izzó parázs közelébe, az
lassabban, egyenletesen fog füstölni, így ízesítve húsunkat. Egy oldalas sütésénél
3-4 ilyen kis tasak elegendő mennyiségű tiszta füstaromát biztosít a húsnak.

Fontos tanácsok és tippek


Kis mennyiségű fával kezdjen a füst képzéséhez az első kísérletnél, mivel az ételt
nagyon könnyű “túlfüstölni”.



A megfelelő minőségű tüzelőanyag (faszén) és a füstöléshez használt fa minősége
nagy hatással van a sütési végeredményre. Ezek beszerzéséhez és használatához
egyaránt komoly tapasztalatra lesz szüksége.



Vásároljon jó minőségű alapanyagokat, húsokat, mivel ez jelenti a különbséget a
végeredmény tekintetében.



Csak füstölésre alkalmas és ajánlott faféléket használjon. A túlzott
csersavtartalom ártalmas lehet az egészségre. Csakis keményfákat alkalmazzon, a
puhafafélék, fenyőfélék, stb. füstölésre alkalmatlanok.



Próbáljon olyan fát beszerezni, amin nincs kéreg, mivel az bogarakat és egyéb
olyan anyagokat (pl. gyanta) tartalmazhat, amelyek az egészségre károsak
lehetnek.



A legfontosabb, hogy gyakoroljon, kísérletezzen! Próbáljon ki különböző fákat,
pácokat és szószokat, amíg meg nem találja a tökéletes kombinációt, ami
megfelel az ízlelőbimbóinak.
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ProQ faporok
A ProQ faporok használatával kapcsolatban lásd. a ProQ hidegfüst generátor
használati utasítását!
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ProQ® Faszénbegyújtó kémény használati
utasítás
A faszénbegyújtó kémény használata különösen veszélyes üzem! Csak megfelelő
védőkesztyűvel szabad a kéményt megfogni, mozgatni.
A kéményt csak szilárd, nem gyúlékony felületen szabad begyújtani!
Alkalmazása: a faszénbegyújtó kémény aljába, a rács alá tegyünk lazán összegyűrt
újságpapírt, és a rács feletti részét töltsük meg faszénnel. A kéményt helyezzük
szilárd, nem gyúlékony felületre (akár a grill faszénkosarába), majd gyújtsuk meg az
alsó részében lévő újságpapírt. Mire a papír elég, a faszén alsó része begyullad.
Mintegy 15-20 perc elteltével a kéményben lévő faszén megfelelően izzani fog.
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