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STAVÍME, BYDLÍME ...
Zahrada jako
kuchyně
Asi největší výhodou života v
rodinném domě je, že za pěkného
počasí může váš životní prostor rozšířit zahrada – jak o další čtvereční
metry, tak i o úplně jiný rozměr bydlení. Může se stát vaším letím obývacím pokojem, jídelnou či kuchyní
pod širým nebem, jen ji na to musíte
připravit.
K oblíbeným letním radovánkám většiny majitelů zahrad patří
posezení při ohni spojené s opékáním či grilováním. Nabídka grilů je
v současnosti pestrá a vyhoví každé
peněžence.
Když vynecháme elektrické grily,
které se pojí především s přípravou
jídla na kuchyňském stole v domě
či na terase, grilovat můžete na dřevěném uhlí (asi nejlevnější alternativa, ale příprava jídla trvá déle a gril
je nutné po každém použití vyčistit)
nebo na lávových kamenech ohřívaných plynem (používají se opakovaně a jídlo se připraví rychleji a
zdravěji, nemá však typické kouřové
aroma).
V zásadě si můžete vybrat přenosný nebo stabilní gril. I ten přenosný
by však měl mít v zahradě stabilně
určené místo – ideálně v závětří, na
dostatečně velké zpevněné či travnaté ploše, nejlépe na takové, na níž
se dá vytvořit i prostor pro přípravu

a stolování. Podobná pravidla platí i
pro otevřená ohniště, která můžete v
případě potřeby doplnit grilovacím
roštem či stojanem, aby byly možnosti k přípravě vašich romantických
letních večeří co nejširší.
V zahradě si můžete vybudovat i
celé grilovací centrum. V této souvislosti je zajímavá rozšiřující se

nabídka zahradních krbů (na rozdíl
od ohniště či grilu mají komín, často i spodní přívod vzduchu, který
zlepšuje hoření, a popelník; prostor
ohniště by měl být obložen šamotovými cihlami).
Složitější zahradní krby bývají vybaveny i pracovním pultem, na
který lze něco položit, a často i stříš-

kou. I u jednodušších zařízení je však
dobré počítat s určitým manipulačním prostorem (ať už stabilním nebo
s mobilním nábytkem), nejlépe alespoň částečně zastřešeným.
Ideální místo pro krb je v blízkosti
domu (abyste nemuseli daleko běhat
se surovinami), na zpevněné ploše se
zahradním nábytkem.
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