
Manual de Instruções

Churrasqueira  
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Dicas de uso
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   VERTICAL
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Modelo BBQ N3 Vertical
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Rodízios giratórios 

Tampa da caixa de fogo

Caixa de fogo esquerda

Caixa de fogo direita

Saída da fumaça

Termômetro

Visor

Porta de acesso a 
área de cocção 

Regulador da saída da
fumaça e temperatura

Fechadura

Puxadores

Bandeja coletora de gordura

Suportes para espetos 
suspensos 

Suportes para
grelhas

Passagem do
fogo

Grelha

Espetos suspensos 

1. Conhecendo sua churrasqueira 

Modelo BBQ N1 Vertical
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2. Antes do primeiro uso 
O primeiro passo antes de usar a churrasqueira é colocar as grelhas
de ferro fundido dentro das caixas de fogo e após isto encaixá-las nas
laterais direita e esquerda da churrasqueira, como ilustrado abaixo: 

Observe que as caixas devem ser colocadas da maneira que os puxadores
das tampas fiquem voltados para a parte da frente da churrasqueira, desta
maneira ficará mais fácil abastecer as caixas de fogo com carvão:

Em seguida instale o termômetro, encaixando-o no orifício que fica na porta
frontal logo acima do vidro:

Após encaixar o termômetro, com a porta aberta, utilize a luva rosqueável
para fixar o termômetro e travá-lo.

No modelo BBQ N1 são apenas 2 grelhas de ferro fundido, 1 grelha para
cada caixa de fogo, já para o modelo BBQ N3 são 4 grelhas de ferro fundido,
sendo 2 grelhas para cada caixa de fogo.

os suportes internos da caixa de fogo
As grelhas deverão ser colocadas sobre

para que fique um espaço entre as grelhas
e o fundo da caixa para entrada de ar



Antes de começar a usar a churrasqueira para assar carnes, será
necessário fazer a cura da tinta. Os espetos também deverão passar por este
processo.
Coloque os espetos que acompanham a churrasqueira em seu interior, pendu-
rando-os no suporte de espetos, como ilustrado abaixo:
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2.1. Primeiro fogo - cura da tinta 

Abra as tampas das duas caixas de fogo, coloque carvão vegetal e inicie o fogo  

A grelha de aço inox e a bandeja coletora de gordura não precisam passar
pelo processo de cura da tinta, portanto, poderão ser deixadas do lado de
fora da churrasqueira durante a cura.

Após colocar os espetos dentro da churrasqueira, feche a porta e verifique se
o regulador da fumaça e calor está aberto 

O regulador deverá estar na
posição vertical (aberto) 

Após iniciar o braseiro as tampas poderão ser fechadas. Mantenha durante 
3 horas o fogo sempre de médio a forte, para que a temperatura permaneça
entre 150 e 200°C. Será normal a produção de fumaça que sairá da tinta e um
odor forte, portanto, faça este processo em local aberto e ventilado. Após este
processo a churrasqueira estará pronta para o uso normal.

Para maiores detalhes de como encaixar
o espeto consulte a página n° 7 deste
manual 
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3. Usando a churrasqueira 
Agora que a churrasqueira está pronta para o uso, escolha um local com boa
ventilação e de preferência aberto para assar ou defumar. Procure deixá-la
em um piso nivelado para que a porta funcione corretamente e os espetos sus-
pensos possam ficar também nivelados. Ambos os modelos, N1 e N3 Vertical
possuem rodízios, mas apenas o modelo N3 possui rodízios com freio, sendo
possível travar as rodas para que a churrasqueira não se movimente após ter
sido escolhido o local de uso.

Trava do rodízio (somente no modelo N3)

Para travar pressione a trava para
baixo. Para liberar a roda  puxe a
trava para cima

3.1. Preparando a churrasqueira 
Antes de iniciar o fogo, coloque a bandeja coletora de gordura na churrasqueira 

DICA: Poderá ser adicionado água na bandeja coletora de gordura para facili-
tar a limpeza depois do uso, mas lembre-se que a adição de água poderá alte-
rar o sabor final dos assados. Faça uma experiência com ou sem água e na
próxima vez em que for usar, use de acordo com sua preferência. Caso você
não deseje utilizar a água, poderá forrar a parte interna da bandeja coletora de
gordura com papel alumínio para facilitar a limpeza após o uso.  
  Escolha de que maneira você irá usar a churrasqueira, se utilizando espetos
ou grelhas. A churrasqueira BBQ N3 pode ser usada com até 3 espetos e
1 grelha simultâneos, ou então somente com 3 grelhas. O modelo de churras-
queira BBQ N1 pode acondicionar apenas 1 espeto, ou então até 4 grelhas.*

* O modelo BBQ N1 Vertical é acompanhado de apenas 1 espeto para costelão
e 1 grelha, já o modelo BBQ N3 Vertical é acompanhado de 2 espetos para 
costelão e 1 grelha. Demais grelhas e espetos adicionais deverão ser adquiridos
separadamente.
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3.2. Encaixando grelhas e espetos 

BBQ N1 Vertical
Observe abaixo como encaixar a(s) grelha(s) no interior da churrasqueira:

Para adicionar mais de 1 grelha, inicie sempre colocando a primeira grelha no
suporte mais alto e depois vá adicionando as outras grelhas indo do suporte
mais alto até o mais baixo. Para a retirada das grelhas siga o mesmo processo
mas de forma inversa, iniciando a retirada sempre pela grelha mais baixa até
a grelha mais alta

Vire a grelha em um ângulo de 45°, introduza-a no interior
da churrasqueira e escolha um dos 4 níveis de altura para
colocar a grelha 

Encaixe primeiramente o lado da grelha que estiver mais
alto, assentando-a sobre o suporte e deixando-a bem 
encostada no suporte

Agora levante o outro lado da grelha e assente-a sobre o
outro suporte lateral. Cuide para que tanto os dois lados
da grelha como também o meio dela fique bem encaixados
nos suportes. Existem suportes nas laterais e também na
parte central da churrasqueira para que a grelha fique com
melhor apoio



Para colocar o espeto na churrasqueira, abra a porta e encaixe o pino que fica
na parte superior do espeto no trilho que está localizado na parte interna da
churrasqueira

BBQ N3 Vertical
Para utilizar grelha(s) na churrasqueira BBQ N3 Vertical basta encaixá-la(s)
sobre os trilhos laterais e empurrá-las até o fundo

São 3 níveis de altura em que poderão ser
colocadas as grelhas

O sistema de encaixe dos espetos é igual ao modelo BBQ N1 Vertical, o qual
está ilustrado no início desta página.

Utilizando espetos

No modelo BBQ N3 Vertical existem 2 maneiras de se posicionar os espetos,
confira as imagens ilustrativas a seguir:
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Transversal
em relação
às caixas de
fogo

Paralelo
em relação
às caixas de
fogo

Poderão ser utilizados até 3 espetos em conjunto com 1 grelha conforme
ilustração abaixo:

TransversalParalelo

Para se utilizar os espetos na posição paralela existem 3 trilhos que ficam logo
abaixo da grelha, no caso de se usar 3 espetos deverão ser utilizados os 3
trilhos.
Para se usar os espetos na posição transversal será utilizado apenas o trilho
central, colocando-se o primeiro espeto no início do trilho e empurrando-o até
o fundo da churrasqueira, após colocando o 2° espeto neste mesmo trilho e
empurrando-o até o meio da churrasqueira e por fim o 3° espeto que ficará
mais próximo do início deste trilho.
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4. Iniciando o fogo 

Abra as tampas das duas caixas de fogo, escolha se você irá usar lenha ou
carvão vegetal e inicie o fogo. Após o fogo ter sido aceso feche as tampas e
monitore o fogo e temperatura, abastecendo as caixas de fogo com carvão ou
lenha sempre que necessário.

O regulador deverá estar na
posição vertical (aberto) 

Abra o regulador da fumaça e calor

Este regulador da saída da 
fumaça e temperatura pode ser
regulado em 5 posições entre a
posição vertical que é aberta e
a horizontal que é fechada

Para auxílio no controle da temperatura utilize o regulador da saída da fumaça:

Na posição total aberta (vertical) a queima da lenha ou carvão é mais acentua-
da e proporciona uma temperatura maior. Diminuindo a abertura da saída da
fumaça a queima da lenha ou carvão se torna mais lenta e a temperatura tende
a diminuir. 

DICA: A temperatura também pode ser determinada pela quantidade de lenha
ou carvão acondicionados nas caixas de fogo. Quando for usar lenha, lembre-se
que o tamanho dos pedaços influi no tempo e temperatura, pedaços menores e
em maior quantidade proporcionam uma combustão mais rápida, atingindo tem-
peraturas maiores, mas durando menos tempo, sendo necessária sua reposição
com mais frequência. No caso de se assar pizzas este é um procedimento
recomendado. Pedaços de lenha maiores têm uma combustão mais lenta e
duram por mais tempo, mas tendem a atingir temperaturas não tão altas.

4.1 Utilizando a churrasqueira - Lenha ou carvão? 

CHURRASCO TRADICIONAL E FOGO DE CHÃO

Para quem deseja fazer um churrasco tradicional, costela fogo de chão ou
leitão com pouca produção de fumaça, a recomendação é de que se use o



Para fazer um churrasco ao estilo americano (assar defumando), usa-se
também o carvão vegetal, mas com a adição de lenha de árvores frutíferas em
cima do carvão. Desta maneira há uma produção maior de fumaça, proporcio-
nando um sabor de defumação mais acentuando à carne. Neste estilo a
temperatura deverá ser mais baixa do que a temperatura usada para um 
churrasco tradicional, ficando na faixa entre 80°C e 120°C. Este processo é 
bem mais demorado do que o churrasco tradicional e pode levar até 10 horas. 

Se a churrasqueira for utilizada para assar pizzas, então a recomendação é de
que se use somente lenha. Os pedaços de lenha deverão ser pequenos e co-
locados em maior quantidade, deste modo a combustão liberada será mais rá-
pida e atingirá temperaturas acima de 200°C.

ATENÇÃO: Evite madeiras resinosas. Nunca use madeiras que tenham si-
do tratadas ou expostas a produtos químicos.
  A lenha também é indicada quando se quer apenas defumar. A regra é sempre
utilizar lenha de árvores frutíferas e evitar as madeiras resinosas.

carvão vegetal. O controle da temperatura também fica mais fácil utilizando-se
carvão. A média de temperatura utilizada para este tipo de churrasco fica entre
150°C e 200°C. 

CHURRASCO ESTILO AMERICANO (SMOKE)

Experimente usar diversos tipos de madeira para defumar durante o assado e
encontre o que melhor lhe agrada. Diferentes tipos de madeira podem conferir
variados sabores no processo de defumação. Comece com uma menor 
quantidade de lenha e vá adicionando aos poucos no carvão, ajustando ao
seu gosto.   
  

ASSAR PIZZAS

Para se assar pizzas nas churrasqueiras BBQ N1 e N3 recomendamos o uso
da fôrma para pizzas com pedra refratária, a qual poderá ser adquirida sepa-
radamente.
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Primeiramente introduza a grelha de aço inox no suporte mais baixo da
churrasqueira e depois coloque a fôrma de pizza sobre a grelha de aço inox. 
Feche a porta e inicie o fogo. O tempo médio para que a pedra da fôrma atinja
a temperatura ideal é de 30 a 40 minutos, decorrido este tempo, as pizzas 
poderão ser colocadas diretamente sobre a fôrma para serem assadas. 
Durante o uso, a temperatura da churrasqueira deverá ser mantida entre 200 e
250°C. 
O tempo médio para assar uma pizza com massa fresca é de 3 à 4 minutos.  

Utilizando a fôrma para pizzas

DEFUMAR

A defumação de alimentos pode ser feita utilizando madeira ou serragem. Pro-
cure utilizar madeira de árvores frutíferas. 
ATENÇÃO: Evite madeiras resinosas. Nunca use madeiras que tenham sido
tratadas ou expostas a produtos químicos.
  

Os alimentos a serem defumados poderão ser dispostos diretamente sobre as
grelhas ou então também poderão ser suspensos através de ganchos.*

Pode-se utilizar o carvão vegetal para formar as brasas e em seguida adicionar
serragem ou pedaços de madeira previamente umedecidas com água em cima
das brasas, desta forma a madeira ou serragem não incendiará e produzirá a
fumaça necessária para a defumação.

*Kit’s com 10 ganchos para defumação poderão ser adquiridos separadamente.

Os ganchos poderão ser 
pendurados nos trilhos
que servem para suportar
os espetos, ou também
poderão ser pendurados
nas próprias grelhas
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5. Dicas de uso, limpeza e conservação 
Após colocar as carnes a serem assadas dentro da churrasqueira, feche a porta e monitore a
temperatura e as caixas de fogo, abastecendo-as sempre que for preciso para manter a 
temperatura estável. Use o regulador da saída da fumaça e calor para auxiliar no controle da
temperatura. 

Evite abrir a porta durante os assados, quando se abre a porta, a temperatura cai e isto irá
aumentar o tempo para as carnes ficarem prontas.

A temperatura externa do ambiente e o local onde a churrasqueira estiver instalada podem
influenciar diretamente no tempo de assar. Temperaturas externas baixas e vento podem
aumentar o tempo para finalizar o assado. 

Nunca use água para extinguir o fogo, isto poderá causar sérios danos à churrasqueira. Para
extinguir o fogo feche completamente o registro de fumaça e calor e aguarde até que as brasas
se extingam naturalmente.  

Nunca utilize a churrasqueira em locais fechados, a inalação de fumaça pode ser prejudicial
à saúde.

Utilize sempre luvas de proteção adequadas para evitar queimaduras.

Mantenha crianças e animais afastados da churrasqueira durante o seu funcionamento, pois
podem ocorrer acidentes e lesões por queimaduras.

Para conservação e maior durabilidade da sua churrasqueira, é recomendado que após cada
utilização seja feita uma limpeza na parte interna da churrasqueira, retirando-se o sal e gordura
acumulados durante os assados das carnes. Utilize água e sabão neutro para a limpeza. 
Após a limpeza deixe secar ao sol.

É normal com o passar do tempo e uso da churrasqueira que a tinta desbote nos locais onde a
incidência de calor é maior, principalmente nas caixas de fogo. Quando for necessário uma 
manutenção nestes locais, pode-se usar uma lixa de ferro n° 120 para remover a oxidação e 
em seguida aplicar uma nova camada de tinta. Utilize a tinta spray para alta temperatura 600°C. 

Após o uso da churrasqueira, as caixas de fogo podem ser removidas da churrasqueira e
guardadas em seu interior.
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