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Grilované kuřecí kebaby v řeckém stylu 
• doba přípravy: 15 minut • doba marinování: 1 až 2 noci • doba grilování: 15 minut • počet porcí: 4 

 

INGREDIENCE 

na 8 kuřecích špízů  
• 500 g kuřecích stehenních řízků 
• 1 velká žlutá paprika 
• 1 menší cuketa 
• 1 velká červená cibule 
• grilovací jehly nebo špejle namočené ve vodě 

na marinádu 
• 4 lžíce olivového oleje 
• šťáva z 1 citronu 
• 1 lžíce tmavého balsamikového octa 
• 4 stroužky česneku 
• 2 lžíce sušeného oregana 
• 1/2 lžíce sušené bazalky 
• 1/2 lžíce sušeného tymiánu 
• 1/2 lžíce mletého koriandru 
• sůl 
• čerstvě mletý pepř 

POSTUP 

1. připravíme si kuřecí maso 

Kuřecí maso omyjeme, očistíme a nakrájíme na menší kousky. Já okrajuji větší blanky a nečistoty, takže ve výsledku 

mi zbude asi 400 g čistého masa. 

2. jdeme na marinádu 

Smícháme olivový olej, šťávu z citronu, balsamikový ocet, prolisované stroužky česneku, sušené oregano, bazalku 

i tymián, mletý koriandr a čerstvě mletý pepř. Vše promícháme a NEPŘIDÁVÁME SŮL. Maso solíme až hodinu před 

grilováním, protože jinak pustí šťávu. 

3. marinujeme 

Maso dáme do uzavíratelné mísy, ve které jej budeme uchovávat a pořádně ho promícháme s marinádou. Podle 

potřeby zakápneme olivovým olejem, kterým nemusíme šetřit. Maso uložíme do lednice a necháme marinovat 

přes nejméně přes 1 noc. V průběhu marinování maso několikrát promícháme, aby se marináda dostala opravdu 

všude. 

4. před grilováním maso vyndáme z lednice 

Hodinu před grilováním vyndáme maso z lednice a nasolíme jej podle chuti (cca 1 lžička soli na 400 g). Osolené maso 

opět promícháme a uzavřeme, ale už jej nevracíme do lednice. Je důležité, aby maso před tepelnou úpravou získalo 

pokojovou teplotu. 

http://korenizivota.cz/krehke-kureci-kebaby-v-reckem-stylu/


 

celý článek najdete na http://korenizivota.cz/krehke-kureci-kebaby-v-reckem-stylu/   

5. připravíme si špízy 

Papriku si nakrájíme na větší kousky, cuketu na kolečka a cibuli na osminky, které si rozdělíme na menší kousky. 

Střídavě napichujeme kousky masa a všechny druhy zeleniny. Hotové špízy potřeme zbylou marinádou a máme 

hotovo. 

6. grilujeme 

Špízy grilujeme ze všech stran do zlatova cca 10 až 15 minut, ale záleží na grilu a větru. 

7. servírujeme 

Řecké kuřecí kebaby podáváme s bílou bagetkou a tzaziky nebo oblíbeným jogurtovým dipem. 
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