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CACTUS JACK – GRILL ÉS FÜSTÖLŐ

GARANCIA, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Cégünk által biztosított garancia kizárólag a  rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekre terjed ki.
Kizárólag otthoni, normál használat esetén érvényesek – idegenforgalomban, vendéglátásban vagy
más hasonló  területen történő használat esetén nem érvényes.  Kérjük, minden esetben kövesse a
használati útmutatóban foglaltakat illetve a karbantartási és tisztítási utasításokat.

Üdvözöljük a Cactus Jack világában!

Gratulálunk! A Cactus Jackkel a világ valószínűleg legjobb alacsony hőmérsékletű sütőrendszerét
vásárolta meg. Ez nem egy hagyományos értelemben vett barbecue készülék, hanem inkább
kiemelkedő kulináris élmény, a „slow food” ünnepe, mely segít lelassulnunk és páratlan élményeket
hoz rohanó hétköznapjainkba. Ez a használati útmutató arra szolgál, hogy Önnek, mint új Cactus
Jack-tulajdonosnak, lépésről lépésre elmagyarázza új készüléke működését és használatát. Sok
örömet és kulináris élvezetet kívánunk az új Cactus Jack készülékével.

Gyártó és forgalmazó: Cactus Jack, www.cactus-jack.com, email: info@cactus-jack.com
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A CACTUS JACK FÜSTÖLŐ ALKATRÉSZEI

Kémény szellőzőnyílását szabályozó elem

Kémény szellőzőnyílásának nagyságát szabályozó elem segítségével nyithatja ki vagy zárhatja be a
kémény nyílását, így szabályozhatja a füst intenzitását a füstölőtérben.

Kémény
Itt távozik a füst és a meleg levegő.

Füstölőtorony rostélyokkal
Füstöléshez és melegen tartáshoz.

Hőmérő
A füstölőtorony hőmérsékletének ellenőrzéséhez.

Hőmérő
A fő sütőkamra hőmérsékletének ellenőrzéséhez.

Bluetooth kapcsolattal rendelkező hőmérő csatlakoztatási helye

Polc (füstölőtorony)

Zsírkivezető a zsírfelfogó edény a számára kialakított akasztóval

Zsírfelfogó edény
Minden használat után ürítse ki.

Elülső polc
Grillezett ételek, szószos tál, vágódeszka elhelyezésére

Fatároló polc
Tárolja a farönköket vagy a brikettet elérhető távolságban.

Fő sütőkamra
BBQ, közvetett grillezés, sütés

Tűztér szellőzőnyílását szabályozó elem
A felső- és alsó hőfokszabályozására szolgál

Extra kémény csatlakoztatási hely
Ide tudja csatlakoztatni a fordított áramlást biztosító készletben található kiegészítő kéményt. (16”
Special Edition és 16”-20” Longhorn modellek esetében)

Sütő- és melegen tartó felület

Állítható magasságú grillrács rendszer külső tokja

Forgókar rögzítésére szolgáló elem

2

http://www.spatrend.hu
mailto:info@spatrend.hu


SpaTend – a masszázsmedencék háza
SpaTrend Kft. | 2096 Üröm, Kőbányai út 16.

www.spatrend.hu | info@spatrend.hu

Tűztér
Itt kell begyújtania a Cactus Jack füstölőt. Itt főzhet és grillezhet közvetlen módon. Főzéshez illessze
be a forgókart.

Szellőzőnyílás szabályozó
A tűztér oxigénellátásának szabályozására szolgál.

Tároló polc (tűztér)
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TÖBB, MINT EGY EGYSZERŰ GRILL

A Cactus Jack készülékek különböző hőforrásokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az ételek
különböző módon történő elkészítését.

Barbecue (100-150 °C)
Barbecue ételkészítés közben a tűztér fedele mindig nyitva van. A kívánt füst intenzitásától függően
kissé lezárhatja a fedelet (használja erre a mellékelt a távtartót). Barbecuezás során az ételt a fő
sütőkamrában alacsony hőmérsékleten, hosszú időn keresztül készítheti el. Barbecue ételkészítéshez
az ideális hőmérséklet körülbelül 120 °C fok. A grillezés során a faanyag kiválasztása döntő szerepet
játszik az elkészült étel ízében. A hosszú főzési időnek köszönhetően még a sok kötőszövetet
tartalmazó húsdarabok vagy erősebb izomrészek is, amelyek más sütési módszerekkel rágóssá és
szárazzá válnának, puhák és omlósak lesznek. Néhány óra elteltével még a sertéslapocka, a borda és
a marhaszegy is csodálatosan puha és szaftos lesz.

Közvetlen grillezés (150-300 °C)
A tűztérben ugyanúgy grillezhet közvetlenül a tűz felett, mint egy hagyományos faszenes grillen vagy
egy otthoni tűzrakóhelyen. A parázs közvetlenül az elkészíteni kívánt étel alatt helyezkedik el a
tűztérben. A közvetlen grillezési ételkészítési mód tökéletes a rövid sütési idejű ételek esetén, ilyen
például a steak vagy a grill kolbász.

Közvetett grillezés (150-230 °C)
Begyújtás után a tűztér fedele nyitva marad. Az ételkészítés a fő sütőtérben történik. A közvetett
grillezési módszer hasonlít a légkeveréses sütőben való sütéshez. Bármilyen ételt elkészíthet
közvetett grillezéssel, amelynek legalább 20 perc a sütési időtartama. Alkalmazható olyan grill
ételekhez is, melyek gyorsan odaégnek vagy kiszáradnak, mint például egészben sült kisebb csirke,
sültek vagy hal.

Sütés (220-300 °C)
A közvetett grillezéshez hasonló módon süthet is a Cactus Jack készülékben. Ideális kenyerek,
felfújtak vagy pizza sütéshez.

Főzés (150-300 °C)
A tűztér feletti kar lehetővé teszi, hogy főzőedényeket akasszon közvetlenül a tűz fölé. Holland sütővel
(vastag falú öntöttvas sütőedény) is tökéletesen működik. A Cactus Jack készüléken könnyedén
főzhet leveseket vagy egytálételeket.

Főzőlap (150-200 °C)
A tűztér fedele beépített főzőlapként is funkcionál. Az öntöttvas serpenyőben nagyszerű serpenyős
ételeket vagy akár palacsintát is készíthet.

Füstölés (Hidegfüstölés – maximum 30 °C; meleg füstölés – 30-50 °C)
Füstölés során csukja le a tűztér fedelét és zárjon be minden szellőzőnyílást. A füstölni kívánt ételeket
akassza fel a füstölőtoronyba vagy helyezze azokat a rácsokra. A füstöléshez használt fafajta vagy a
füstölőfa chips kiválasztásával tudja szabályozni a füst intenzitását, illetve így tudja meghatározni a
füst aromáját is. A meleg füstölés során az étel füstölési ideje jóval rövidebb, mint hideg füstölés
esetén. Ebben az esetben a füstölt ételek nem tarthatóak el olyan sokáig, de páratlanul finom, intenzív
ízekkel gazdagodnak.
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ÜZEMBEHELYEZÉS

A kiégetés 2-3 órát vesz igénybe. A kívánt hőmérsékleti tartomány 90-160 °C. A tűztér fedele
maradjon nyitott állapotban. A kiégetés ideje alatt ne helyezzen ételt a Cactus Jack készülékbe!

FONTOS! AZ ELSŐ HASZNÁLAT – ÜZEMBE HELYEZÉS!

Mielőtt először használná Új Cactus Jack készülékét, a grill kiégetése szükséges. Eközben még ne
helyezzen be ételt a Cactus Jack grillbe.

Mielőtt nekiállna az első ínycsiklandó ételei elkészítésének, ki kell égetnie a Cactus Jack füstölőt. Ez
kívülről és belülről is megvédi a készüléket a környezeti hatásoktól.

Ne várjon vele túl sokáig
A Cactus Jack készülék egy speciális, nyíltpórusú fémből, úgy nevezett szénacélból készül. A
kiégetés során a fém felületen korom védőréteg képződik, mely megvédi a grill készülék belsejét. A
grill külső felületére felvitt szilikon alapú festék a kiégetés során úgymond „felszívódik” az acélba. A
füstölő ezek után teljes mértékben időjárásállóvá válik.

A kiégetés előtt
A kiégetés előtt helyezze be a hőmérőt és távolítsa el az összes grill rácsot (főkamra, füstölő torony,
tűztér) a készülékből. Kizárólag a tűztérben található parázs-rostély maradjon a készülékben. A fő
sütőkamra és a füstölőtorony ajtaját és fedelét zárja be.
A mellékelt, különálló grill követ (16” modellek esetében) a kiégetés után helyezze az erre a célra
kialakított tartó elembe.

Ügyeljen a hőmérsékletre!
A füstölő a későbbi használat során nagyon magas hőmérsékletet is kibír, de ez az első használat
során kifejezetten káros lehet. Túl magas hőmérséklet esetén fennáll annak a veszélye, hogy a
festékréteg leválik az acélról. Akárcsak amikor régen egy új autót vásárolt, egy új füstölőt is lassan és
szeretettel kell bejáratni. Az első pár használat során az ideális hőmérséklet tartomány 90 és 160 °C
között található.
Azt ajánljuk, hogy a tűztér fedelét hagyja nyitva, mivel a tűz felett közvetlenül akár 800 °C is lehet a
hőmérséklet, így ezen a területen a festék nem beleégne a fémfelületbe, hanem leégne róla. A tűztér
fedelét kizárólag a kiégetési folyamat végén csukja be, körülbelül 5 percre, így ott is megtörténik a
festékanyag fémfelületbe való beégetése.

Időtartam
Amikor a Cactus Jack készülék belső felülete teljesen feketévé válik, akkor tekinthető befejezettnek a
kiégetési folyamat. Ez körülbelül 2-3 órát vesz igénybe.

FONTOS! A kiégetés ideje alatt ne helyezzen ételt a Cactus Jack készülékbe! Ezt a folyamatot
egyszer kell végrehajtani, ezután Cactus Jack grillje már bevetésre készen áll!
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A MEGFELELŐ HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA

A munka hőse, a grill partik sztárja

Dióhéjban:
1. Begyújtás előtt válassza ki a megfelelő helyet.
2. A kerekeknek köszönhetően a Catus Jack könnyedén áthelyezhető.
3. A Cactus Jack hosszú távú vagy állandó kültéri elhelyezésre is alkalmas.

Mindannyian tudjuk, hogy egy buli sztárjának a rivaldafényben a helye - de nem a Cactus Jacknek. Ő
szeret egy kicsit háttérbe vonulni.

A helyszín kiválasztása
A Cactus Jack helyét úgy válassza meg, hogy a forró tűztér mellett mindig legyen elegendő hely,
biztonságosan lehessen közlekedni a füstölő környékén. Ügyeljen arra, hogy a készülék közvetlen
közelében (1 méteren belül) ne legyenek hőérzékeny, éghető vagy gyúlékony tárgyak (pl.: abroszok,
függönyök, kerti bútorok, stb.). Minden begyújtás előtt ellenőrizze a grill készülék környezetét.

A helyszín kiválasztásakor bizonyosodjon meg arról, hogy a terület jól és megfelelően szellőzik. Egy
tetővel is rendelkező terasz például nagy valószínűséggel nem a megfelelő hely a Cactus Jack füstölő
számára.

A gumi réteggel ellátott kerekeknek köszönhetően a Cactus Jack készüléket szükség esetén
könnyedén áthelyezheti, ezáltal a grill könnyen alkalmazkodik az egyes rendezvények különböző
igényeihez. Mindazonáltal a megfelelő helyet érdemes még begyújtás előtt kiválasztani, mivel
begyújtás után már csak kizárólag hőálló grillkesztyű használatával és kiemelt körültekintéssel
mozgatható a Cactus Jack készülék.

Nagy vendéglétszám esetén ajánlatos egy külön előkészítő- és tálalóasztal telepítése a grill készülék
közelébe, melyen könnyebben és biztonságosabban tudja tálalni az ételeket. Ne felejtsen el megfelelő
helyet hagyni a fent említett asztalnak, egy széknek a grillezést felügyelő számára, továbbá
gondoskodjon a tűzifa elérhető távolságban való elhelyezéséről is.

Grillezés esős időben
Az esős idő alapvetően egyáltalán nem zavarja a Cactus Jack működését – nem úgy, mint a
grillszakácsot, aki biztosan nem lesz boldog, ha zuhogó esőben, esernyő alatt kuporogva kell a grill
mellett ülnie. Esős időben a kívánt hőfok fenntartása is egy kicsit problematikusabb. Bizonytalan
időjárási viszonyok esetén célszerű előzetesen egy száraz, de jól szellőző helyet keresni, ahova át
tudja költöztetni a grillt, ha szükséges.

Grillezés télen
A Cactus Jack füstölő masszív és ellenáll az időjárás viszontagságainak. Két grillezés között is
nyugodtan kint hagyhatja a szabadban. Nem szükséges fedett helyet kialakítania a Cactus Jack
számára, mivel 6,5 mm-es falvastagságnak köszönhetően minden évszakban dacol az időjárással. Ha
mégis meg szeretné óvni Cactus Jack füstölőjét a téli időjárástól, akkor válasszon jól szellőző, a
termékpalettánkon megtalálható takaróponyváink közül. Amennyiben nem ilyen terméket választ, a
takaróponyva alatt a párás levegőből származó nedvesség lecsapódhat a grillre.

A Cactus Jack füstölő kifejezetten jól érzi magát a szabadban. Ennek ellenére pár tényezőre érdemes
odafigyelnie a grill helyének megválasztása során. Ha a talaj sarassá válik egy felhőszakadás után, az
a legkevésbé sem zavarja a Cactus Jacket, de a grillszakácsnak nem sok öröme lesz abban, ha sütés
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közben bokáig süllyed a sárban. A Cactus Jacket ne helyezze annak az ajtónak a közvetlen közelébe,
amelyen keresztül a grillparti során folyamatosan ki-be közlekednek a vendégek. Bár a Cactus Jack
helyes működtetés és megfelelő faanyag használata mellett nem füstöl rendkívül erősen, nyitott ajtó
mellett otthonában hamar olyan szag lehet, mint a füstölőkamrában.
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HAGYJON IDŐT MINDENRE – ÜTEMEZÉS, TERVEZÉS

Stresszmentes grillparti? A Cactus Jackkel és gondos tervezéssel ez nem lehetetlen többé!

A Cactus Jack alacsony hőmérsékletű sütőrendszerének óriási előnye, hogy az étel már el is készült,
mire a vendégek megérkeznek. A grillszakácsnak már csak a hús vagy a hal felszeletelése és a köret
tálalása a feladat, így több idő marad a szórakozásra és a vendégekre.

Tervezés, ütemezés
Fontos, hogy a grillezést időben elkezdjük, hogy az ételek már elkészüljenek, amikor a vendégek
összegyűlnek az asztalnál. Ha különböző ételek, például hús, hal vagy zöldség szerepelnek az
étlapon, célszerű jegyzetet készíteni magunknak, hogy az egyes ételeket mikor kell betenni a Cactus
Jack grillbe, illetve mikor kell azokat kivenni. A profi Cactus Jack tulajdonosok fehér krétával írják fel
ezeket az információkat a fő sütőkamra külső burkolatára, így mindig szem előtt vannak a
legfontosabb információk, ráadásul nagyon vagány kinézetet kölcsönöz a grillnek.

Melegen tartás
Ha a vendégek késve érkeznek, vagy a hosszú grillparti során újra megéheznek, akkor eljött az ideje,
hogy a Cactus Jack bemutassa, hogy mi van még a tarsolyában. Az alacsony hőmérsékleten történő
ételkészítés lehetővé teszi, hogy az étel a hús minőségének károsodása nélkül meleg maradjon, adott
esetben hosszú órákon keresztül. Sőt! Minél tovább marad bent a sütőben egy-egy nagyobb darab
hús, általában annál ízletesebb lesz. Amennyiben a házigazda úgy látja jónak, az ételt áthelyezheti a
sütőkamrák vagy a füstölő egy alacsony hőmérsékletű területére, ahol az étel csupán megtartja
hőmérsékletét, de nem sül túl vagy szárad ki.

Alig van valami, amit a Cactus Jack ne tudna ízletesen megcsinálni – feltéve, hogy elég időt adsz neki.
Hűen a "fél kiló alatt minden csak felvágott" mottóhoz, a tapasztalt BBQ-mester legszívesebben
nagyobb darab húsokat készít a Cactus Jack készülékében. A tapasztalat azt mutatja, hogy a Cactus
Jackben készített hús úgy fogy, mint a cukros kalács, és ritkán kell gondoskodni a maradékok
elcsomagolásáról.
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A HELYES BEGYÚJTÁS

A megfelelő begyújtás megalapozza a grillezés sikerét

Dióhéjban:
1. Nyissa ki a tűztér oldalán és a füstölőtornyon található szellőzőnyílásokat és

légáramlás-szabályozókat.
2. A fő sütőkamra ajtaját (Chuckwagon modellek esetén a füstölőtorony ajtaját is) csukja be.
3. A zsírfelfogó edényt akassza fel az arra kialakított akasztóra.
4. Gyújtsa be a grillt, és várja meg, amíg a tűz el nem éri a megfelelő intenzitást.
5. Csukja be a tűztér oldalán található szellőzőnyílásokat és a légáramlás-szabályozókat állítsa

be a használatnak megfelelően.

Ha a parázs egyszer csak elkezd pislákolni és a tűz kialszik, az sajnos megnehezíti kicsit az életét és
lassítja az ételkészítési folyamatot. Ezért kell elég időt és figyelmet fordítania a Cactus Jack
begyújtására.

A füstölő előkészítése
Begyújtás előtt teljesen nyissa ki a tűztér oldalán és a füstölőtornyon található szellőzőnyílásokat és
légáramlás-szabályozókat. A fő sütőkamrák szellőzőit azonban zárja be, illetve a Chuckwagon
modellek esetében füstölőtorony ajtaját is.

Begyújtás előtt akassza fel zsírfelfogó edényt a fő sütőkamra alatt található, arra kialakított akasztóra.
Ez az edény összegyűjti a grillezett ételekből a sütési folyamat során távozó zsiradékot és nedveket.

Begyújtás
Építsen a tűztér közepén vékony puhafa rönkökből (fenyő vagy lucfenyő) egy kb. 20 cm-es tornyot.
Helyezzen a torony belsejébe fa begyújtó tekercset, amelyet előzőleg egy hagyományos öngyújtóval
meggyújtott. Ezeket a tekercseket speciális viaszba mártják, és teljesen veszélytelenek az emberi
szervezetre, mivel nem tartalmaznak vegyi anyagokat, ellentétben a kőolajszármazékokon alapuló
begyújtást segítő termékekkel. A fából készült begyújtó tekercsek különböző márkanevek alatt
kaphatók a nagykereskedésekben és a grill kiegészítőkkel foglalkozó üzletekben. Használatukat
kifejezetten ajánljuk, mivel a begyújtás után nem hagynak maguk után semmilyen nem kívánt ízt vagy
illatot. Ha mégis vegyszert vagy kőolajszármazékot tartalmazó begyújtást segítő terméket használ,
ügyeljen arra, hogy azok teljes mértékben elégjenek, mielőtt bármilyen ételt helyezne a Cactus Jack
készülékbe. A fenyő fadarabok helyett használhat összegyűrt újságpapírt is. Ha a fadarabok vagy az
újságpapír megfelelően begyulladt, akkor helyezzen kisebb száraz farönköket a tűztérbe a tűz
táplálásához. Majd az első egy-két nagyobb rönköt óvatosan helyezze a tűzre. A farönkök tűztérbe
helyezéséhez használjon bőr vagy szilikon hőálló kesztyűt, hogy megvédje kezeit az esetleges égési
sérülésektől.

Csak akkor helyezzen további tűzifa darabokat a tűztérbe, ha az első nagyobb fahasábok már lángra
kaptak. Ezzel megelőzheti, hogy a még éppen meggyulladt tüzet eloltsa a túl sok fa hozzáadása. Ha
ez mégis megtörténik, akkor elölről kell kezdeni a begyújtási folyamatot, mely komoly időveszteséget
jelent. A nem megfelelően begyulladt, „befulladóban lévő” tűz egyértelmű jele a túl nagy mértékű
füstképződés – míg egy jól megrakott, megfelelően égő tűz szinte alig bocsát ki füstöt magából a
begyújtási folyamat során. Egy 16”-os Cactus Jack begyújtásához átlagosan, normál időjárási
körülmények között körülbelül 4-5 közepes fahasáb szükséges.

A tűz már ég. Hogyan tovább?
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Zárja be a tűztér oldalán található ajtókat, ha a tűz már elérte a kívánt intenzitást. A többi
szellőzőnyílást a használatnak megfelelően állítsa be.

A legjobb, ha a begyújtáshoz használt vékony fahasábokat a tűztér bal hátsó sarkába helyezi, mivel
így kap a tűz megfelelő mennyiségű oxigént, ezáltal kevesebb tűzifára lesz szüksége és a
füstképződés is minimális lesz.

A természetes viasszal átitatott fa begyújtó tekercs gondoskodik a tűz gyors és hatékony
begyújtásáról.

10

http://www.spatrend.hu
mailto:info@spatrend.hu


SpaTend – a masszázsmedencék háza
SpaTrend Kft. | 2096 Üröm, Kőbányai út 16.

www.spatrend.hu | info@spatrend.hu

ÖSSZPONTOSÍTSON A PARÁZSRA!

A megfelelő hőszabályozás állandó jelenlétet kíván meg

Dióhéjban:
1. Rendszeres időközönként nyissa ki a tűztér fedelét és ellenőrizze a parazsat.
2. Gyakran ellenőrizze a hőmérsékletet a beépített hőmérő segítségével.

Ha már rendelkezik egy kis tapasztalattal, akkor most kezdődik a grillezés hangulatos része. Ha a tűz
már ég, már csak annyi a teendő, hogy a kívánt hőmérsékletet egyenletesen megtartsa.

A kémény-effektus
A Cactus Jackben a fizika törvényei és a tűztérben keletkező hő miatt egyre nő a hőmérséklet. A fő
sütőkamrán keresztül átáramló forró levegő hideg levegőt áramoltat be a kültérből, mely oxigénnel
látja el a tűztérben lévő parazsat. Ez az úgy nevezett kémény-effektus. A főkamra bemeneti nyílásánál
lévő fix légáramlást szabályozó elem optimálisan szabályozza a beáramló levegő mennyiségét.

Tűzkezelés, hőszabályozás
Amint a Cactus Jack eléri a kívánt hőmérsékletet csak kevés tüzelőanyagra van szüksége ahhoz,
hogy hosszú órákon keresztül fenntartsa azt. Ez a Cactus Jack páratlan kialakítása és szerkezete
miatt lehetséges: a készülék 6,5 mm vastag hegesztett fémlemezből készült, mely rendkívül sokáig
képes megtartani a hőt, és ezáltal páratlan és hibátlan BBQ élményt garantál. Ha már felmelegedett a
készülék, a grill szakácsnak csak a tüzet kell ellenőriznie. Ehhez időnként rá kell pillantania a
hőmérőre, illetve a tűztér fedelének kinyitása után ellenőriznie kell a tüzet a tűztérben. Ehhez mindig
használjon bőr vagy szilikon hőálló kesztyűt, hogy megvédje kezeit az esetleges égési sérülésektől.

Amennyiben mégis megégette a kezét kövesse az alábbi utasításokat: hűtse a sérült bőrfelületet
15-20 percen keresztül 12-15 °C fokos folyó víz alatt. Ne hűtse a sérült bőrfelületet jéggel vagy jeges
vízzel, mivel a túl alacsony hőfok akár fagyási sérüléseket is okozhat. A bőrfelület lehűtése után
mindenképpen fertőtlenítse a sérült területet.

Hogyan tegyen fahasábot a tűzre az első alkalommal?
Körülbelül egy óra működés után, ajánlatos további fahasábot tenni a tűztérbe. A tűz táplálásakor az
alábbiakra ügyeljen: mindig fokozatosan adagolja a tűzifát, egyszerre egy fahasábot tegyen a tűzre így
elkerülheti, hogy a hőmérséklet hirtelen megugorjon – a hirtelen bekövetkező, nagymértékű
hőmérsékletingadozás egyértelműen negatívan hat a grillezett étel minőségére.

Hőmérsékletszabályozás
A parázs rendszeres ellenőrzése mellett, fontos, hogy a hőmérőre is gyakran vessen egy pillantást –
ne hagyja, hogy a grill parti csevegései elvonják a figyelmét erről a két igen fontos dologról.
Normál időjárási körülmények között körülbelül egy óra működés után szükséges újabb fahasáb
hozzáadása. A hideg és szeles időjárás negatív módon befolyásolhatja a füstölő teljesítményét. Esős,
kifejezetten hideg időben több odafigyelést igényel a grill készülék és nehezebb az állandó sütési
hőmérséklet fenntartása.
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FAFAJTÁK

Milyen fafajtákat használhat BBQ ételkészítéshez és mit használjon füstöléshez?

Dióhéjban
1. A tűzifa mindig legyen száraz és tárolja azt megfelelően.
2. Nem alkalmasak a Cactus Jackben való használatra a magas gyantatartalmú, magas

olajtartalmú fafajták, továbbá a még nedves, zöld fa, korhadt fa és hulladék fa.
3. Faszénnel való működtetés esetén nagyobb felületen nyissa meg a szellőzőnyílásokat.

A fafajta kiválasztása igazán fontos mozzanata a Cactus Jackben való ételkészítésnek, mivel a fa
típusa nagyban meghatározza a grill ételek ízvilágát.

Tűzifavásárlás
Az olyan fahasábok, melyeket a kandallókhoz ajánlanak, ideálisak a Cactus Jackhez is. Készre vágott
fahasábokat nagyobb tételben is vásárolhat helyi tüzelőanyag kereskedőjénél. A Cactus Jack
működtetéséhez mindig használjon száraz, megfelelően tárolt tűzifát, mivel ezek a fahasábok tisztán
égnek és megfelelő faszenet, parazsat adnak, ezáltal kellemes, karakteres füstízt kölcsönöznek
készülő ételének.

A fafajta kiválasztása
Minden fafajta egyedi aromával rendelkezik. A gyümölcsfák kifejezetten alkalmasak tűzifának vagy
füstölőfának. Az almafa füstje kellemes, enyhe ízt ad, míg a cseresznyefáé intenzívebb és
markánsabb. A szőlőtőkék fája pedig kifejezetten aromás. A bükkfa hosszú ideig képes egyenletes hő
biztosítására. Égése közben kevés füst képződik, melynek illata semleges, csak enyhe füstízt
kölcsönöz a grill ételeknek. A tölgyfa ugyancsak hosszú ideig képes egyenletes hő kifejtésére, emiatt
ideális hosszú órákon keresztül tartó füstöléshez, sütéshez.

Nem ajánlott fafajták
A különböző fenyőfajták faanyaga nem ajánlott füstöléshez, grillezéshez, mivel erősen kesernyés ízt
kölcsönöznek az ételnek. Emiatt kizárólag begyújtáshoz használja ezeket a fafajtákat. A magas
olajtartalmú fafajták, mint például a cédrus, eukaliptusz, tuja használata egészségre ártalmas lehet,
füstjük könnyedén szédülést, hányingert okozhat. Ne helyezzen frissen kivágott, zöld fát vagy korhadt,
elrohadt faanyagot a Cactus Jack készülékbe. Nem ajánlott továbbá hulladékfa eltüzelése sem (pl.:
régi bútorokból, kerítésből, felszedett parkettából származó faanyag). Még ha az ilyen faanyag
kezeletlennek is tűnik, előfordulhat, hogy felületkezelő anyagokkal vagy vegyszerekkel vannak
bevonva, így az elégésük során képződő füst és pernye egészségkárosító anyagokat tartalmazhat.

Kéreggel vagy anélkül?
A tapasztalatok azt mutatják, hogy mindkét változattal ugyanolyan jó eredményt érhet el. Amennyiben
kérges tűzifát szeretne használni, ügyeljen arra, hogy a fa kérgén ne legyen moha, penész vagy
gomba. A tölgyfa az egyetlen kivétel, mivel kérgében nagyon magas a csersav tartalom, ezért azt
kizárólag kéreg nélkül helyezze azt a tűztérbe.

Faszén
Tűzifa helyett használhat jó minőségű faszenet (de semmiképpen sem brikettet) is a Cactus Jack
fűtésére, mivel a faszénnel való működtetés tulajdonképpen nem ad eltérő ízeket készülő ételeihez. A
faszénnek megfelelő légáramlásra van szüksége így azt ajánljuk, hogy faszenes használat mellett
jobban nyissa meg a szellőzőnyílásokat. A faszén használata különösen hosszú sütési idő esetén
ajánlott, amikor a grillezett ételnek jól át kell sülnie, de nem szabad túl intenzív füstös ízűnek lennie.
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Fachips és füstölőfa darabok
A gyümölcsfa tűzifa beszerzése nem mindig egyszerű, emiatt a grillkiegészítőket árusító üzletekben
kapható vagy akár az interneten megrendelhető füstölőfa chipsek és füstölőfák jó alternatívát
biztosítanak. A piacon elérhető füstölőfa fajták és keverékek száma szinte végtelen, így akár olyan
egzotikus fafajtákat is kipróbálhat, melyek nem őshonosak Európában – ilyen például a hickory vagy a
mesquite.

Tipp: Az utóbbi években megjelentek a füstölőfa piacon a rumos, whiskys vagy boros hordókból
készült füstölőfák. Ezekkel vigyázzon, mivel a grill ételnek igen intenzív – whisky, bor vagy rum - ízt
kölcsönöz. Hasonló végeredményt kaphat, ha a füstölőfát használat előtt körülbelül fél órára whiskybe,
borba, rumba vagy sörbe áztatja. Megéri kísérletezni!

Fafajták – Íz és felhasználás

Alma: könnyed, édes és gyümölcsös ízt kölcsönöz a grill ételnek. Tökéletesen illik sertéshez,
szárnyasokhoz, halakhoz (főleg lazachoz) és zöldségekhez.

Cseresznye: könnyed, és kifejezette gyümölcsös ízt kölcsönöz a grill ételnek. Tökéletesen illik szinte
minden húshoz és zöldséghez, kifejezetten ajánljuk „pulled pork” és oldalas készítéséhez.

Körte: könnyed, enyhén édes, nem intenzíven füstös gyümölcsös ízt kölcsönöz a grill ételnek.
Semleges íze és enyhe füstje miatt minden ételhez ajánlott.

Szilva: édes, gyümölcsös, erőteljes és fűszeres ízt kölcsönöz a grill ételnek. Tökéletesen illik minden
halételhez és mindenféle zöldséghez.

Bükk: a nagy klasszikus. Tökéletesen illik mindenféle húshoz, szárnyasokhoz, halakhoz, sonkához és
zöldségekhez.

Éger: könnyed, virágos, enyhén édes ízt kölcsönöz a grill ételnek. Tökéletesen illik minden halételhez,
tenger gyümölcseihez, vadhúshoz és zöldségekhez.

Tölgy: kifejezetten erős füstízt kölcsönöz a grill ételeknek. Tökéletesen illik bárányhoz, marhához,
sertéshez és a különféle grill kolbászokhoz.

Nyírfa (kéreg nélkül): könnyed, enyhén édes ízt kölcsönöz a grill ételnek. Tökéletesen illik sertéshez,
szárnyasokhoz, halakhoz.

Juhar: könnyed, enyhén édes ízt kölcsönöz a grill ételnek. Tökéletesen illik sertéshez, szárnyasokhoz,
vad szárnyasokhoz és halakhoz.

Hickory: baconös aromát kölcsönöz az ételeknek. Tökéletesen illik bárányhoz, marhához, sertéshez,
csirkéhez, „pulled porkhoz”, oldalashoz és marhaszegyhez.

A fenti lista csak a leggyakoribb füstölőfákat tartalmazzák, még sok féle füstölőfa és keverék áll
rendelkezésére! Próbáljon ki új ízeket, kísérletezzen új fafajtákkal!
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SZELLŐZŐNYÍLÁSOK

A hőmérsékletet a szellőzőnyílások segítségével szabályozhatja.

Dióhéjban:
1. Füstöléskor teljesen zárja be a kémény tetején illetve a tűztér oldalán található

szellőzőnyílásokat.
2. Főzés, BBQ-zás vagy grillezés közben a szellőzőnyílásokat hagyja nyitva.
3. Begyújtáskor a tűztér oldalán található ajtókat hagyja nyitva, hogy a tűz elegendő oxigénhez

jusson.

A Cactus Jack szabályozható szellőzőnyílásai biztosítják a megfelelő légáramlást, és oxigénnel látják
el a tüzet. A szellőzőnyílások segítségével a grill-szakács nem csak a Cactus Jack hőmérsékletét
tudja szabályozni, de az ételek füstízének intenzitását is.

A szellőzőnyílások nagyságának szabályozása
A tűztér hátsó oldalán illetve a kéményen is található egy-egy szellőzőnyílás, melyeket használat
közben egyformán, szinkronban kell szabályozni. A finomhangoláshoz a tűztér végébe egy
egyszerűen szabályozható szellőzőnyílás került beépítésre.

Begyújtás és hőszabályozás
A begyújtás alatt teljesen nyissa ki mindkét szellőzőnyílást. Ha a tűz már elérte a kívánt intenzitást,
bezárhatja a szellőzőnyílásokat és/vagy a használatnak megfelelően állítsa be azokat (ezzel
szabályozhatja a tűztérbe jutó levegő mennyiségét, azaz a légáramlást).
Fontos, hogy minden alkalommal, amikor megváltoztatja a szellőzőnyílás nagyságát ellenőrizze a
Cactus Jack készülék hőmérsékletét is. Ha a Cactus Jack elérte a kívánt hőmérsékletet, hagyja
változatlanul a szellőzőnyílások beállítását az ételkészítés hátralévő idejére.

Füstíz intenzitása
Minél nagyobb mértékben és minél hosszabb ideig vannak zárva a készülék szellőzőnyílásai, annál
erőteljesebb füstízt kapnak a készülő ételek. Ha csak enyhe füstízt szeretne elérni, akkor azt
javasoljuk, hogy nyissa ki a szellőzőnyílásokat. Szinte teljesen füstízmentes fogásokhoz használjon
faszenet tűzifa helyett, illetve hagyja nyitva a szellőzőnyílásokat az ételkészítés egész időtartama
alatt. Amennyiben erőteljes füstaromájú ételeket szeretne tálalni (melyek például az USA területén
igazán közkedveltek) szinte teljesen vagy teljesen zárja be a szellőzőnyílásokat. Némi gyakorlás és
némi kézügyesség kell ahhoz, hogy a grillszakács tökéletesen elsajátítsa a Cactus Jack
szellőzőnyílásainak kezelését, használatát.

Begyújtás közben hasznos, ha a tűztér ajtaját teljesen kinyitja (nem csak a szellőzőnyílásokat) –
ahogy a fenti képen is látható. Ebbe az ajtóba egy állítható szabályozó elemet építettek be a
légáramlás finomszabályozáshoz. BBQ ételkészítés közben ezeket és a kéményen található
szellőzőnyílásokat teljesen nyissa ki, míg füstölés közben zárja be azokat.

Vigyázat: Nyitott szellőzőnyílások esetén megnő a hőmérséklet a készülékben, ezzel együtt pedig a
tüzelőanyag felhasználás is.
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HASZNÁLAT UTÁNI TEENDŐK

Amit a Cactus Jack tulajdonosnak meg kell tennie minden bevetés után

Dióhéjban:
1. Tisztítsa meg a sütőteret a hamukaparóval.
2. Távolítsa el a hamut a tűztérből is.
3. Az eltávolított hamut tetővel rendelkező fémvödörben tárolja.
4. Grillkefével tisztítsa meg a grill rácsokat.
5. Minden ajtót és szellőzőnyílást hagyjon nyitva, a tűztér két szellőzőajtaján kívül, míg a

készülék teljesen ki nem hűl.

Miután az utolsó vendég is elégedetten távozott, a házigazda és grillszakács legszívesebben leülne a
jól megérdemelt semmittevés örömét élvezni. Azonban van pár dolog, amit mindenképpen ajánlott
megtennie, mielőtt hátradől a fotelban és felteszi a lábát.

Közvetlenül a használat után
Ajánlatos minden grillrácsot egy erős grillkefével átkefélni addig, amíg még meleg a készülék, mivel
így könnyebben el tudja távolítani a maradékokat és szennyeződéseket, mint kihűlt állapotában.

Ürítse ki és tisztítsa meg a zsírfelfogó edényt. Ezt is egyszerűbb megtenni, amíg még meleg a
kicsöpögött zsiradék, mivel a kihűlt zsír könnyen megdermed és ragadóssá, nehezen eltávolíthatóvá
válik. Ha elfelejti kiüríteni a zsírfelfogó edényt és a zsír megdermed az edényben, akkor helyezze forró
vízzel teli edénybe és várja meg, amíg a zsiradék újra cseppfolyóssá nem válik. Távolítson el minden
ételmaradékot a fő sütőkamrából is. Ezt is egyszerűbb addig megtennie, amíg még nem hűlt ki a
füstölő.

A használat után a tűztérben maradó hamut mindig teljes mértékben távolítsa el. Az esetlegesen a
tűztérben maradt hamu megköti a nedvességet és így a készülék rozsdásodását okozhatja. A
következő használatot is megkönnyíti, ha a hamut teljesen eltávolítja a tűztérből. Csak így tud
megfelelően beáramlani a levegő a szellőzőnyílásokon, és így tudja gyorsan és hatékonyan begyújtani
a tüzet.

Tűzveszély!
A hamuban lévő faszén darabok akár napokig is észrevétlenül izzásban lehetnek, még ha a felületük
már ki is hűlt. Ez bizonyos esetekben a tűz újra feléledéséhez vezethet. A legbiztonságosabb
megoldás, ha a készülékből eltávolított hamut egy fém vödörben (a Cactus Jack termékpalettáján
elérhető kiegészítő) a kertben vagy a teraszon hagyja, amíg az teljesen ki nem hűl. Ezután már
biztonságosan kidobhatja a hamut.

Mit nyissak ki? Mit csukjak be?
A füstölőtornyon (a Chuckwagon modellek estében) és a fő sütőkamrán található ajtókat hagyja nyitva,
hogy amíg a Cactus Jack teljesen ki nem hűl, ne gyűljön fel a nedvesség a készülék belsejében. A
füstölőkamra szellőzőnyílását ugyancsak hagyja nyitva. Ezzel szemben a tűztéren található ajtókat és
szellőzőnyílásokat mindenképpen csukja be, hogy elkerülje az esetlegesen kiszálló szikrák és izzó
pernyék által okozott baleseteket.

A következő napon
Ajánlatos a használatot követő napon – miután a készülék kihűlt – a Cactus Jacket áthelyezni oda,
ahol a következő bevetésére vár majd türelmesen. Tisztítsa meg a készülék külső felületét egy nedves
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törlőruhával, majd vigyen fel egy kevés olívaolajat, mely hatásosan ápolja és újjá varázsolja a füstölő
külsejét.
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A masszív acélszerkezettel rendelkező robosztus Cactus Jack füstölőt az örökkévalóságnak terveztük.
De egy kis ápolásra még neki is szüksége van…

A rozsda eltávolítása
Azt ajánljuk, hogy a készüléken esetlegesen megjelenő rozsdát egy acél grillkefe vagy acél
dörzsszivacs segítségével minél hamarabb távolítsa el és a keletkező port és szennyeződést egy
száraz törlőruhával törölje le. Ügyeljen arra, hogy a rozsda eltávolítása során ne karcolja vagy sértse
fel a Cactus Jack felületét. Ezt követően az érintett területeket fújja le tűzálló festékkel (csak kívülről).
A festeni kívánt felület előzetes csiszolása vagy alapozása nem szükséges. Ezeket a karbantartási
munkákat optimális esetben év elején végezze el, így egy igazán makulátlan és hibátlan Cactus Jack
készülékkel kezdheti a grillszezont.

Felületi rozsda megjelenésére főleg a tűztér falain számíthat. Teljesen természetes, hogy a 800 °C
fokos hőmérsékleten egy idő után leég a hőálló festék is, így a készülék rozsdamentességét biztosító
védőréteg is eltűnik. Emiatt előfordulhat, hogy rozsda jelenik meg a készüléken, mely a kifejezetten
vastag acél falú (6,5-7 mm) Cactus Jack esetében nem okozhat különösebb problémát, hiszen
teljesen soha nem tud elrozsdásodni a készülék fala.

A tűztér belső felületét ne kezelje festékkel, mivel az nem kívánatos ízeket kölcsönözhet grill ételeinek,
illetve a festékből származó anyagok egészségkárosító hatással is bírhatnak.

Fa fogantyúk cseréje
Idővel a tűztér fedelén, a fő sütőkamra ajtaján illetve a füstölőn található fa fogantyúk
elhasználódhatnak, beszennyeződhetnek. Új fa fogantyúkat egy gombnyomással rendelhet a hivatalos
Cactus Jack webshopból vagy beszerezheti Cactus Jack kereskedőjétől is. A fogantyúkat egyszerűen
és gyorsan, szakember segítsége nélkül is ki tudja cserélni.

Professzionális karbantartás
A régebbi modellek esetében, amelyek már jelentős korróziót mutatnak, cégünk, a Cactus Jack,
felújítás és tisztítási szolgáltatást kínál.

Egy hőálló festék segítségével könnyedén újra makulátlanná és újjá varázsolhatja Cactus Jack
készüléke külsejét.

Van, akinek tetszik, ha a Cactus Jack idővel egy kis patinát kap, és némi rozsda keletkezik a külső
felületén. Mások inkább a makulátlan kinézetet kedvelik, ezért rendszeresen rozsdátlanítják és kezelik
a Cactus Jack füstölőjüket.

Tippünk: Mindig foglalkozzon egy keveset Cactus Jack készüléke karbantartásával, így nem gyűlik fel
túl sok karbantartási munka, és Cactus Jack füstölője mindig szép lesz.
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Vigyázzon azokkal a receptekkel, melyek konyhai sütőkre vonatkoznak
A konyhai sütőben történő alacsony hőmérsékleten való sütéshez képest a Cactus Jack füstölővel
valamivel magasabb hőmérsékleten kell dolgoznia. Ez az állandó légáramlásnak, a levegő
páratartalmának és a tűzifából származó nedvességnek köszönhető. Ezek akár 40 °C fokos
hőmérsékletkülönbséget is okozhatnak. Ez azt jelenti, hogy ha egy bizonyos ételt 80 °C hőmérsékletű
sütőben sütne, akkor körülbelül 120 °C fokon kell elkészítenie azt a Cactus Jack füstölőben.

Ne idegeskedjen! Legyen türelmes!
A füstölőben való ételkészítés sokáig tarthat. Ha a hús hőmérséklete elérte a 74 fokot, előfordulhat,
hogy az étel maghőmérséklete hosszabb ideig stagnál. Ekkor egy tapasztalatlan – vagy zöldfülű -
BBQ szakács tanácstalanná válhat. De ebben a helyzetben egyszerűen csak türelmesnek kell lenni.
Akkor sincs oka aggodalomra, ha egy nagyobb darab hús 1-2 óra sütés után sem kapott színt és
finom sültillat sem terjeng még. Éppen ellenkezőleg – ha a hús ennyi idő után még nyersnek és
színtelennek tűnik, akkor jól csinált eddig mindent.
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BARBECUE

A BBQ ételek legfontosabb hozzávalója az idő és a türelem

Dióhéjban:
1. 100-160 °C közötti sütési hőmérséklet.
2. A készülő ételt nem szabad forgatni.
3. A fő sütőkamra fedelét a lehető legritkábban nyissa ki.

BBQ ételkészítés közben az ételt alacsony hőmérsékleten, hosszú ideig sütjük, sohasem gyorsan és
magas hőmérsékleten. Emiatt a BBQ ételek szaftosak maradnak, nem száradnak ki és még azok a
húsok is, amelyek általában rágósak, vagy rágóssá válhatnak, vajpuhán kerülnek a Cactus Jackből a
BBQ sütés után.

Barbecue ételkészítés közben tudja a Cactus Jack kijátszani az ütőkártyáit. A viszonylag alacsony
sütési hőmérsékleten (100-150 °C) garantáltan zaftos és omlós lesz minden hús, oldalas vagy akár
egy egészben sült hal is.

Kisebb húsdarabok
A kisebb húsokat az elülső, tűztérhez közelebb eső területen pirítsa meg, majd a fennmaradó időre
helyezze azokat a sütőtér középső vagy hátsó részére, ahol alacsonyabb hőmérsékletű légáramlás
uralkodik.

Nagyobb húsdarabok
Az egy kilogrammnál nagyobb súlyú húsdarabokat sohasem szabad sütés előtt megpirítani, mivel ez
lezárja a hús külső felületét, és a BBQ sütési technika kevesebb ízt és nedvességet tud a levegőből
magába szívni.

Előkészítés
Nem tesz jót az étel ízének, ha a hűtőből egyenesen a füstölőbe kerül a hús. A hús súlyát figyelembe
véve időben vegye ki azt a hűtőből, és hagyja, hogy lassan szobahőmérsékletűre melegedjen (ne
tegye ki a húst a napra, vagy ne melegítse azt mikrohullámú sütőben).
Vigyázat: higiéniai okok miatt ne hagyja a húst túl hosszú ideig elöl. Kisebb húsdarabok esetén 10-20
perc bőven elég ahhoz, hogy elérjék a szobahőmérsékletet, nagyobb húsok esetén ez az időtartam
körülbelül egy óra.

Barbecue ételkészítés közben ne forgassa a húst
A közvetlen tűzön való grillezéssel ellentétben barbecue ételkészítés közben nem szükséges forgatnia
a húst. Helyezze a húst, halat vagy köretet a Cactus Jackbe, majd a szükséges sütési idő letelte után
egyszerűen vegye azokat – közben ne forgassa, szurkálja, piszkálja az ételeket.
Kivétel: Csak igazán nagy húsdarabok esetén (például egy egész szopós malac vagy 10-15 kg súlyú
húsdarab készítésekor, melyek szinte teljesen kitölti az egész sütőkamrát) szükséges a sütési idő
felénél megfordítani a húst (ügyeljen arra, hogy ne csak az alsó része kerüljön felülre, hanem a tűztér
felőli oldalát is fordítsa át a távolabb eső oldalra).

Tartsa kordában a kíváncsiságát
A fő sütőkamra fedelét a lehető legritkábban nyissa ki, de az a legjobb, ha egyáltalán nem nyitogatja.
Az állandó kukucskálás és nyitogatás határozottan nem tesz jót a sülő húsnak. A fedél kinyitása
hirtelen és szükségtelen hőveszteséget okoz, mely meghosszabbítja a sütési időt és negatívan
befolyásolhatja a hús puhaságát és szaftosságát.
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A sütőkamrát csak azért nyissa ki, hogy sütés közben BBQ szósszal vagy más fűszeres mártással
ízesítse. Ezt legfeljebb óránként tegye meg. Arról megoszlanak a vélemények, hogy a hús szósszal
vagy mártással való fűszerezése szükséges-e egyáltalán.
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Elkészítési idő – BBQ ételek (az elkészítési idő és a sütési hőmérséklet függhet a hús minőségétől és a kívánt füstíz intenzitásától.

Hús/termék Hőmérséklet
(fő sütőkamra) Súly Elkészítési idő Maghőmérséklet

Marhahús

Filet mignon 100-120 °C 800 gr 2,5 óra 53-55 °C
Bélszín 100-120 °C 1-3 kg 4-5 óra 62 °C

Marhasült 120-140 °C 1-3 kg 5-7 óra 83 °C
Marhanyak 80-100 °C 1-3 kg 9-12 óra 90 °C

Borjúhús

Filet mignon 100-120 °C 700 gr 1,5 óra 58 °C
Felsál (rostélyos) 120 °C 1,5 kg 4 óra 68 °C

Bélszín 100-120 °C 1,5-2 kg 3 óra 70-75 °C
Borjúborda 120 °C 0,8-1,2 kg 4-5 óra 70-75 °C
Borjúsült 120-140 °C 1-3 kg 4-5 óra 75-80 °C

Sertéshús

Szűzérme 120 °C 600 gr 2-2,5 óra 68 °C
Tarja 140 °C 1-1,5 kg 4-5 óra 75 °C

Sertéskaraj 130 °C 1-2 kg 4 óra 70 °C
Sertéssült 140 °C 1-2 kg 5 óra 80-85 °C
Oldalas 100-120 °C 500 gr 4-6 óra -

Szopós malac 120 °C 9-12 kg 8-10 óra 75 °C

Szárnyas

Csirke (fiatal) 120 °C 300-500 gr 1,5 óra 85 °C
Csirke (egész) 120 °C 0,8-1,2 kg 3 óra 85 °C

Csirkecomb 120 °C 250 gr 1 óra 85 °C
Pulyka 100-120 °C 3-5 kg 6-8 óra 85 °C
Kacsa 100-120 °C 1,2 kg 3 óra 80 °C
Liba 120 °C 3-4 kg 4-5 óra 90 °C

Bárány Comb 100-140 °C 1,5-2 kg 3 óra 75 °C

Hal Lazac 100-120 °C 0,8-1 kg 1 óra 60 °C
Pisztráng 100-120 °C 400 gr 1 óra 60 °C
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CACTUS JACK HASZNÁLATA TÉLEN

Képzelje el a következőket: csillogó hótakaró borítja a tájat, a Cactus Jackből áradó hő melengeti a
kezét és páratlanul finom és ínycsiklandó sült hús illat száll. Nincs ennél tökéletesebb téli nap!

Dióhéjban:
1. Télen a hideg és nedves levegő miatt körülbelül harmadával több a Cactus Jack tüzelőanyag

felhasználása, mint nyáron.
2. A Cactus Jacket mindig szélvédett helyre állítsa.
3. Használat előtt távolítsa el a havat a készülék alatti területről.

A Cactus Jack még kifejezetten hideg időben is tökéletes és páratlanul finom ételeket készít. Ne
mondjon le a BBQ, grill vagy füstölt ételekről csak azért, mert nulla fok alá esett a hőmérséklet. A téli
grillezés felejthetetlen élmény! Amíg a többi grill készülék éppen téli álmát alussza a garázsban, vagy
a takaróponyvák alá csomagolva várja a tavaszt, addig a Cactus Jack bevetésre készen áll és alig
várja, hogy elkészíthesse Önnek a legkiválóbb fogásokat.

Elhelyezés
Télen mindig kiemelten ügyeljen arra, hogy használat közben szélvédett helyre állítsa Cactus Jack
füstölőjét. Ez egyrészt kellemesebb a grillszakács, a hozzá csatlakozók és a Cactus Jack körül állók
számára, másrészt a használat szempontjából is sokkal előnyösebb a szélvédett helyen való
elhelyezés. Ha a grill készüléket nem éri közvetlenül a hideg szél, akkor sokkal egyszerűbb fenntartani
a kívánt hőfokot és egyszerűbb a hőmérsékletszabályozás is.

Használat előtt távolítsa el a havat a Cactus Jack alól, mivel a magas hő miatt az gyorsan
megolvadna, feláztatná a földet és saras felületet hozna létre.

Tüzelőanyag felhasználás
Fagypont körüli hőmérséklet esetén a Cactus Jacknek körülbelül harmadával több tüzelőanyagra van
szüksége a kívánt hőfok eléréséhez és fenntartásához, mint meleg időben. Emiatt télen grillezés előtt
mindig jól gondolja át, hogy mennyi tűzifával rendelkezik, legyen egy kis extra tartaléka is.

Ügyeljen a füstölőtoronyra!
A hideg szél miatt a füstölőtorony felső részén (Chuckwagon modellek esetében) könnyedén és
hirtelen lecsökkenhet a hőmérséklet. A szél lecsendesedése után azonban ugyanilyen gyorsan újra
emelkedhet a hőmérséklet. Ha a füstölőtoronyban készít ételt, a szokásosnál gyakrabban ellenőrizze
a hőmérsékletet, és ha szükséges, helyezze át az ételt ideiglenesen a torony alsó részébe vagy a fő
sütőkamra hátsó részébe.

Mely ételeket ajánljuk télen?
Alapvetően télen is elkészítheti ugyanazokat az ételeket Cactus Jack füstölőjében, mint amiket nyáron
szokott készíteni. Közkedvelt téli, melengető étel a raclette (olvasztott sajtos mártogatós) melyet
kisebb alufólia formákban tud megolvasztani a grill készülékben. A raclettehez a tűztér fölé beépített
főzőlapon vagy a forgatható karra függesztett edényben forralt bort is készíthet.
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KÖZVETLEN GRILLEZÉS

A leggyorsabb grillezési módszer – igazi „gyorsételekhez”.

Az embernek nem mindig van ideje egy hosszadalmas BBQ sütögetéshez, de az is előfordul, hogy
egy egyszerű és gyors grill kolbászra támad kedvünk. A tűztérben történő közvetlen grillezési
módszerrel pillanatok alatt valami finom ételt varázsolhat az asztalra.

A grillrács
Közvetlen grillezéshez használja a Cactus Jackhez mellékelt grill rácsokat. Még több lehetőséget kínál
az állítható magasságú grillrendszer, amely a standard grillráccsal, inox sütőlappal vagy lávakővel is
használható (ezeket a tartozékokat mind megtalálja a Cactus Jack termékpalettáján).

Szellőzőnyílások
Közvetlen grillezés alatt nyissa ki a tűztér fedelén, végén és a kéményen található szellőzőnyílásokat.

Faszén
Közvetlen grillezéshez a tűzifa helyett használhat kereskedelmi forgalomban kapható, grillezéshez
ajánlott faszenet is. A faszenes használathoz speciális faszénrostély használatát ajánljuk (megtalálja a
Cactus Jack termékpalettáján), mely megakadályozza, hogy a faszéndarabok leessenek a tűztér
aljába.

Az étel
Közvetlen grillezéshez kizárólag kisebb húsdarabokat, vagy olyan ételeket ajánlunk, melyeket
gyorsan, magas hőmérsékleten lehet elkészíteni. Ilyenek például a saslikok, a steakek, grill kolbászok,
hamburger húsok vagy a chevapcici.

Az óriásgrill
Több speciális faszén rostéllyal a fő sütőkamrát átalakíthatja egy óriási grill felületté. Az adott Cactus
Jack modelltől függően ehhez 2-4 darab faszén rostélyra lesz szüksége.
Figyelem! Az ilyen használat után a fő sütőkamrát a lehető leghamarabb (amennyiben lehetséges
még a használat napján) teljes mértékben meg kell tisztítani!
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KÖZVETETT GRILLEZÉS

Steakek, nyársak, saslikok, sültek és társaik

Közvetett grillezés során a barbecue technikával készült ételekhez képest rövidebb sütési idővel
számolhatunk, így ezzel a technikával akár egy spontán grill vacsorát is adhatunk, ha éppen ahhoz
támad kedvünk.

Fő sütőkamra és magas hőmérséklet
A közvetett grillezéskor az ételt a fő sütőkamrába helyezzük, melynek ideális hőmérséklete 150-300
°C közötti tartományban van. A kifejezetten magas hőmérsékletet a tűztér fedelén, végén és a
kéményen található szellőzőnyílások teljes kinyitásával érheti el. Mindig ügyeljen arra, hogy a
tűztérben lévő lángok a nyitott szellőzőnyílásokon keresztül ne tudjanak a fő sütőtérbe bejutni, és
ezáltal ne tudják megégetni az éppen készülő ételeket. Emiatt azt ajánljuk, hogy az ételeket a sütőtér
tűztértől távolabb eső kétharmadába helyezze, így elkerülheti azok megégését.

Az étel
A közvetett grillezéshez kisebb húsdarabokat ajánlunk (pl.: steakek), de süthet így zöldségeket és
burgonyát is. A közvetett grillezés olyan ételekhez is ajánlott, amelyek hosszabb előkészítési időt
igényelnek, mint például a saslikok, hamburgerhúsok vagy a chevapcici.

A barbecue sütési technikával ellentétben közvetett grillezés során szükséges a készülő ételek sütés
közbeni megfordítása.

Ha leragad…
Teljesen normális jelenség, ha a hal közvetett grillezés közben hozzáragad a grill rácshoz. Ebben az
esetben is fontos a türelem. Körülbelül 15 perc után (nagyobb halszelet vagy egész hal esetében ez
több is lehet) a kicsapódó fehérje leválik a grill rácsról, így megszűnik a leragadás. Ekkor érdemes
megfordítania a halat.
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SÜTÉS

Sütő és BBQ füstölő egyben? Természetesen!

Istenien illatozó frissen sült kemencés cipót, ropogós pizzát, olasz fokhagymás kenyeret vagy akár
ízletes süteményt is süthet Cactus Jack grilljében. Szinte nincs olyan étel, amit a Cactus Jackben ne
tudna elkészíteni. Kizárólag a képzelőerő vagy a bátorság hiánya szabhat Önnek határt.

Hőmérséklet és az étel elhelyezése
A sütnivaló ételt a fő sütőkamrába helyezze, melynek ideális hőmérséklete 180-200 °C. A tökéletes
végeredményért az ételt a sütőtér közepére helyezze, mivel így minden oldalról egyformán éri a hő,
illetve ott a legjobb a légáramlás. Sütés közben nyissa ki a szellőzőnyílásokat, hogy a füstíz ne legyen
túl intenzív.

A tűzifa
Hagyja, hogy a fa teljesen leégjen, mielőtt a tésztát a főkamrába helyezi. A parázs bőven elegendő hőt
ad egy kenyér vagy pizza megsütéséhez. Használjon gyümölcsfából származó tűzifát, melynek
édeskés, enyhe füstje van (pl.: alma, cseresznye), de tölgy, éger vagy bükk tűzifa is jó választás lehet.
Édes sütemények esetés ügyeljen, hogy minél kevesebb füst (és minél enyhébb intenzitású) érje az
ételt, mivel édességek esetén az akár zavaró és kelletlen is lehet. Édes sütemények sütése esetén
faszén használatát is ajánljuk, mivel a faszén kölcsönzi a lehető legkevesebb füst ízt a készülő
ételnek.

Sütés a tűztérben
A kenyér vagy más pékáru tűztérben való sütése ugyancsak lehetséges. Ebben az esetben tolja a
tűztér szélére a parazsat. Ezt főleg pizza, kenyérlángos vagy lepények készítése esetén ajánljuk.
Nagyobb tészták, például egy vekni kenyér vagy egy nagyobb sütemény, sütése sokkal több
elővigyázatosságot követel.

Sütési idő és hőmérséklet:

Kenyér – 180 °C – kilogrammonként kb. 40 perccel számoljon

Focaccia és kenyérlángos – 180 °C – kb. 20 perc

Pizza – 260 °C – kb. 6 perc*

Lepény – 260 °C – kb. 6 perc*

Sütemény – 180 °C – kb. 45 perc

Fokhagymás kenyér – nyers kenyértésztából, vékonyan feltekerve – 260 °C – kb. 6 perc*

Fokhagymás kenyér - kenyérszeletekből – 200 °C – kb. 5-6 perc*

*A sütési idő függ a tészta vastagságától és a feltétek mennyiségétől.
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FŐZÉS

Egytálételek, levesek, raguk és társaik

Miért ne készíthetne néha egy rizottót vagy valamilyen keleties wok ételt? Rengeteg hasznos
kiegészítő közül választhat termékpalettánkról, melyekkel még sokoldalúbban és változatosabban
használhatja Cactus Jack füstölőjét.

A főzőlap
A tűztér tetejébe épített főzőlapon mindent ugyanúgy készíthet fazékban vagy serpenyőben, ahogy a
konyhájában lévő tűzhelyén tenné. Ehhez csak megfelelő mennyiségű parázsról kell gondoskodnia.
Annak érdekében, hogy elegendő levegő jusson a tűzhöz, az oldalsó ajtónak teljesen nyitva kell
maradnia (mivel a fedél csukott állapotban van a főzőlap használata miatt). Várja meg, amíg a főzőlap
egészen átforrósodik, csak ezután helyezze rá a főzőedényt. A főzőlapon való ételkészítés során
számoljon azzal, hogy a hőmérsékletet csak igen lassan lehet szabályozni a tűztérben lévő parázs
oldalra vagy középre való mozgatásával. A főzés még egyszerűbb a forgatható karra akasztható
főzőedények vagy az állítható magasságú rostélyrendszer segítségével.

A forgókar
A tűztér fölé forgatható kar a rozsdamentes acél és öntöttvas főzőedények biztonságos
felfüggesztésére szolgál. A forgókar segítségével könnyedén bográcsozhat vagy elkészítheti a
vacsora egyik fogását holland sütőben is. A forgókart tartó konzol minden Cactus Jack modellbe
gyárilag beszerelésre került. A forgókart kizárólag akkor használja, ha azt a helyére csavarta és
biztonságosan rögzítette. Bármit készíthet, ami egy fazékba belefér – legyen az leves, egytálétel, kávé
vagy forralt bor. (A forgókart megtalálja a Cactus Jack webshopunkban.)

Változtatható magasságú grillrács rendszer
Az új Cactus Jack grillrács rendszert minden Cactus Jack modell tűzterébe egyszerűen telepítheti.*
Készítsen a sütőlapon egy laktató reggeli szalonnás tojást! Vagy inkább egy ázsiai wok ételt szeretne
ebédre? Ezentúl csak a fantáziája szabhat határt gasztronómiai élvezeteinek. (A változtatható
magasságú grillrács rendszert megtalálja a Cactus Jack webshopunkban.)

*A változtatható magasságú grillrács rendszer a 2016-nál később gyártott modellekkel kompatibilis,
mivel ezek rendelkeznek a tűztér elülső oldalán található rögzítő elemmel, mely a grillrács rendszer
biztonságos telepítésére szolgál. A 2016-nál korábbi modellek esetén ez a rögzítő elem külön
vásárolható meg.

Ötletek kültéri főzéshez

Egytálételek:
- zöldséges egytálételek
- egytálételek lencsével
- raguk, pörköltek
- tartalmas levesek

Wok:
- ázsiai rizs- vagy tésztaételek
- curryk

Serpenyőben van sütőlapon:
- tükörtojás szalonnával
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- csíkokra vágott, kevergetve sült zöldségek
- és még sok más
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FÜSTÖLÉS

A füstölés legfontosabb tényezőjét kizárólag az idő adhatja meg: ez a tapasztalat.

Hidegfüstölés
A hideg füstölés az a füstölési mód, amellyel az ételek a leghosszabb ideig tartósíthatóak. Ahogy azt a
technika neve is mutatja, az ételeket viszonylag alacsony hőmérsékleten füstölik. A füstölőkamra
hőmérséklete maximum 25-30 °C lehet. Mindig ügyeljen a külső hőmérsékletre is: kizárólag akkor
tudja a hidegfüstölési technikát alkalmazni, ha a külső hőmérséklet nem éri el a 25 °C fokot.
Hidegfüstölés esetében az egész folyamat több napig vagy akár hetekig is eltarthat. A
hidegfüstöléshez ajánlott ételek: sonka, szalonna, nyers kolbász, szalámi, marha, pisztráng, de akár
kemény sajtokkal is próbálkozhat. Sóval és más fűszerekkel kifejezetten ízletes füstölt ételeket
készíthet. Mivel hidegfüstölés közben az étel nem esik át hőkezelésen, mindenképpen szükséges
alaposan besózni az ételeket. A só kiszívja az ételből a vizet és megakadályozza, hogy az
megromoljon. Érdemes ehhez speciális pácsót beszerezni.

A hidegfüstölés művészet. Rengeteg tényezőre kell odafigyelni, hogy valóban finom, ízletes és
természetes módon tartósított végeredményt kapjunk. A Cactus Jack egyik szerződött partnere
segítségével speciális tanfolyamokon sajátíthatja el a füstölés minden csínját-bínját. Amennyiben
érdekli Önt ez a lehetőség, a további információkért kérjük, lépjen kapcsolatba hivatalos Cactus Jack
kereskedőjével.

Melegfüstölés
Melegfüstölés során a füstölőkamra hőmérséklete 30-50 °C fok közötti tartományban van. A
magasabb hőmérsékletnek köszönhetően a húsban vagy halban található fehérje kicsapódik, így nem
csak füstölődik az étel, de hőkezelésen is átesik. Emiatt a melegfüstölés jóval rövidebb időt vesz
igénybe, így ez az ételkészítési mód kiválóan alkalmas grill partikra is. Melegfüstöléssel készíthet
sonkát, halat (például sügért vagy csukát) de akár fetát vagy más sajtokat is. A melegfüstöléssel
készített ételeket hűtőben tárolja és legkésőbb két napon belül fogyassza el.

Gyümölcsök és zöldségek melegfüstölése
A füstölt zöldségek kiváló és változatos alternatívái lehetnek a hús- és halételeknek. A paradicsom,
fokhagyma, hagyma, cukkíni, padlizsán, édesburgonya, tök és még sok más zöldség kiválóan
alkalmas erre. A kemény zöldségeket (pl: csöves kukoricát) főzze elő füstölés előtt. Az apró darabos
vagy túlságosan puha zöldségeket vagy gyümölcsöket füstölés előtt helyezze egy alufólia tálcába. Aki
kedveli az édes ízeket, az feltétlenül próbálja ki a gyümölcsök füstölését is – az ananász, körte,
nektarin vagy banán kifejezetten jó választás ehhez.
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BIZTONSÁG

A Cactus Jack elhelyezésekor mindig ügyeljen arra, hogy stabil, egyenletes talajra állítsa a készüléket
és mindig tartsa meg a megfelelő biztonsági távolságot minden éghető anyagtól.

Működés közben ne helyezze át a Catus Jack készüléket.

Ne használja a Cactus Jack füstölőt zárt térben. (A Cactus Jack épületeken belül való
üzemeltetéséhez speciális kémény szükséges, illetve kötelező a tűzbiztonsági szabályok
maradéktalan betartása.)

Mindig ügyeljen az uralkodó szélirányra. Bizonyosodjon meg arról, hogy a szél nem fúj ki hamut,
szikrát vagy parazsat a készülékből.

Használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a Cactus Jack füstölőt és mindig tartson elérhető
távolságban egy tűzoltásra alkalmas ponyvát, egy vödör homokot vagy egy poroltót.

Kizárólag kifejezetten grillezéshez gyártott begyújtót használjon, soha ne alkalmazzon benzint,
alkoholt vagy hasonló vegyianyagokat a begyújtás meggyorsítására. Soha ne spricceljen vagy öntsön
gyúlékony folyadékot a parázsra vagy tűzbe.

Soha ne használjon vizet a tűz eloltására.

Mindig tartsa távol a gyermekeket és háziállatait a működő Cactus Jack készüléktől, mivel az könnyen
égési sérüléseket okozhat, ha óvatlanul közelítik azt meg (forró felület, zsír felfröccsenés, pattogó tűz,
parázs, stb.)

Ne dobja ki a használt faszenet, amíg az teljesen ki nem hűlt.

Parázsló faszenet ne hagyja zárt térben, kizárólag kültéren hagyja kialudni a parazsat, így kizárhatja
az esetleges szénmonoxid mérgezés lehetőségét.

29

http://www.spatrend.hu
mailto:info@spatrend.hu

