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Big Green Egg er basert på et mer enn 3000 år gammelt 
asiatisk design av en leirovn. På 50-tallet var tusener av 
amerikanere stasjonert i Japan hvor de såkalte “kamado” 
hadde blitt brukt intensivt på kjøkkenet i århundrer. De 
amerikanske soldatene smakte på de smakfulle og saftige 
måltidene, så mulighetene til denne karakteristiske leirpotten 
og tok disse med til Amerika.

Big Green Egg åpnet dørene sine i Atlanta, Georgia (USA) i 1974. 

Bedriften begynte opprinnelig med å importere japanske og kinesiske 

leirovner. Takket være det amerikanske romfartsprogrammet ble det 

derimot utviklet mange nye materialer på 70-tallet. De strenge 

sikkerhetsnormene til NASA krevde blant annet meget høyverdige 

keramikksorter for romfarten. Big Green Egg undersøkte disse 

keramikk- og glasurtypene som NASA hadde utviklet og fant ut at 

disse også var meget godt egnet for å lage en moderne, 

perfeksjonert variant av den eldgamle “kamado-en”.

Naturlig leire og vanlige keramikksorter er mindre solide, slitesterke, 

værfaste og varmeisolerende enn keramikken som ble utviklet av 

NASA og som blir brukt til å produsere Big Green Egg. Keramikken til 

Big Green Egg kan varmes opp minst hundretusen ganger uten at 

dette har følger for kvaliteten.

Big Green Egg blir produsert i Mexico, et land med en 

inntrykkvekkende historie når det gjelder keramikk og som er kjent 

for sine utmerkede produksjonsmetoder. I moderne, upåklagelige 

fabrikkhaller blir ovnene omhyggelig produsert av meget erfarne 

fagfolk. Før et Big Green Egg forlater fabrikken blir det utført en 

siste, meget nøysom kontroll. Fabrikken er ISO 9001 UL sertifisert 

og innfrir hermed de høyeste kvalitetsnormene som gjelder for 

denne bransjen.

Ved å kombinere prinsippet til den tradisjonelle leirovnen med den 

unike, høyverdige keramikken og produsere den ved hjelp av de 

moderne teknologiene, har det oppstått en unik ovn. Å lage mat ute 

får hermed en helt annen dimensjon som du som eier av Big Green 

Egg vil ha mye glede av hele året. Utetemperaturen har ingen 

innflytelse på temperaturen inne i EGG® på grunn av sin høyverdige 

keramikk. Nydelig, grillet og mørt kjøtt eller deilig fisk med en 

saltskorpe, wokkede skalldyr og en nydelig gryterett, brød med sprø 

skorpe og pizza med sprø bunn eller delikate desserter, du kan 

tilberede dem på Big Green Egg både sommer og vinter. 

HISTORIEN TIL
BIG GREEN EGG® 



MODELLER
Alle Big Green Egg blir standard utrustet med en lufteventil i 
rustfritt stål, en grillrist i rustfritt stål, et værfast 
termometer og en multifunksjonell støpejernstopp. 
Keramikken har et utrolig slitesterkt, dobbelt glasurlag på 
utsiden for den beste beskyttelsen mot vær og vind. 
Keramikken til Big Green Egg er hermed motstandsdyktig mot 
alle værtyper, metalldeler bør derimot tildekkes når EGGet 
ikke er i bruk. Det finnes praktiske beskyttelsestrekk til alle 
typene, fra Mini til og med XXLarge. 

Mini
Mini er utrustet med et dobbelt hengselsystem. Denne EGG-

modellen veier 17 kilo, noe som gjør den meget godt egnet til å ta 

med til campingen, båten eller et annet sted. Ekstrautstyr er en 

stødig EGG Carrier som brukes til transport. Med denne solide foten 

kan du også sette Mini på hagebordet, til og med når bordet ikke 

tåler varme. Risten har en diameter på 25 centimeter slik at denne 

modellen er egnet for matlaging for to til fire personer. Ved hjelp av 

den tilhørende convEGGtor® kan du steke kjøttet indirekte og for 

grilling kan man kjøpe en Cast Iron Grid (rist i støpejern). Mini-

modellen er ikke bare populær blant vanlige forbrukere, den brukes 

også i profesjonelle kjøkken til små à la carte-retter.

MiniMax
MiniMax™ er kun 7 cm høyere enn Mini, men diameteren til risten er 

lik risten til Small. Hermed er MiniMax en liten, kompakt modell med 

maksimal ytelse. På grunn av sin tilberedningsoverflate på hele 855 

cm², kan MiniMax brukes til matlaging til seks personer. Også for 

MiniMax er det en convEGGtor og en Cast Iron Grid (rist i støpejern) 

tilgjengelig. Takket være den lave høyden er det en ideell modell for 

bordbruk og på grunn av den relativt lave vekten på 35 kilo er 

MiniMax også egnet til å ta med seg. MiniMax er utrustet med et 

dobbelt hengselsystem og blir standard levert med et kjekt 

understell som har to håndtak. Denne multifunksjonelle modellen er 

dermed et tilskudd både hjemme og borte!

Small
Small er utrustet med et fjæringssystem som gjør at den keramiske 

kuppelen kan åpnes og lukkes problemfritt med én hånd. Det stødige 

understellet har hjul slik at EGGet enkelt kan flyttes på glatte 

underlag. For å skape ekstra plass for å for eksempel kunne plassere 

en tallerken kan Small dersom ønskelig forstørres med sidebord. 

Small veier 36 kilo og er med sin ristdiagonal på 33 centimeter 

riktignok en kompakt modell, men likevel egnet for matlaging til seks 

personer. Det er ikke noe problem å steke en hel kylling og ved 

indirekte steking (når du lager en ovn med convEGGtor) kan det 

legges to til tre kilo kjøtt på risten samtidig.

Medium
Medium er meget universal med en ristdiagonal på 38 centimeter. 

Du kan grille deilig kjøtt eller sunne grønnsaker på den, røyke fisk 

eller - med eller uten en Cast Iron Dutch Oven - lage en deilig 

gryterett. Har du åtte gjester til bords? Ved bruk av en Medium kan 

du enkelt servere dem de deiligste måltidene med Big Green Egg. 

Det passer fire til seks kilo kjøtt på Medium ved indirekte steking, 

men man kan selvfølgelig også grille mindre porsjoner. Det finnes et 

stort sortiment med ekstrautstyr til Medium. Slik kan du ved hjelp av 

convEGGtor og en Flat Baking Stone for eksempel bake det deiligste 

brødet, og pizzaer som er tilberedt i Big Green Egg får en like sprø 

bunn som når denne blir stekt i en original steinovn. På grunn av sitt 

solide, flyttbare understell kan Medium enkelt og raskt flyttes med 

sin vekt på 51 kilo. For et optimalt grep er det også mulig å montere 

en Handler for enda bedre mobilitet. Medium kan forstørres med 

sidebord.

Medium
 Grillrist: ø 38 cm

 Matlagingsoverflate: 1.140 cm2

 Vekt: 51 kg

Small
 Grillrist:  ø 33 cm

 Matlagingsoverflate: 855 cm2

 Vekt:  36 kg

MiniMax
 Grillrist:  ø 33 cm

 Matlagingsoverflate: 855 cm2

 Vekt:  35 kg

Mini
 Grillrist: ø 25 cm

 Matlagingsoverflate: 507 cm2

 Vekt: 17 kg

Mini leveres standard uten 
EGG Carrier.
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Large
Large har et meget utbredt sortiment med ekstrautstyr. Slik kan for 

eksempel overflaten for matlaging lages betydelig større ved hjelp 

av de tilgjengelige grillforhøyerne. Large kan også utrustes med en 

convEGGtor for indirekte steking og en Flat Baking Stone hvor du 

dersom ønskelig kan bake store brød eller en stor familiepizza. I 

tillegg til sin allsidighet har Large ikke bare nok kapasitet til daglig 

bruk, men det er også mulig å forsyne gjestene med deilige godbiter 

fra EGGet under en hagefest. Risten har en diameter på 46 

centimeter og dermed nok plass til å lage diverse ingredienser ved 

siden av hverandre. Hermed kan du servere meget varierte måltider. 

Fisken og grønnsakene ligger enkelt og greit og steker ved siden av 

hverandre. Vil du lage en gryterett til avveksling? I kombinasjon med 

convEGGtor plasserer du denne enkelt og greit på risten. Eller for 

eksempel en deilig spansk paella som Paella Grill Pan har blitt spesielt 

utviklet for. På grunn av det doble hengselsystemet kan også Large 

enkelt åpnes og lukkes med en hånd, og slik som Medium utbredes 

med et understell med Handler, sidebord eller et robust arbeidsbord. 

Med en vekt på 73 kilo er Large også meget godt egnet til å 

integrere i et utekjøkken.

XLarge
XLarge har alle fordelene til Large. Forskjellen er den enorme 

overflaten til risten som har en diagonal på ikke mindre enn 61 

centimeter. Du kan steke XL-pizzaer eller store bagetter på den, 

grille flere (stuede) kyllinger og til og med et par kalkuner samtidig 

eller steke hele, store fisker. XLarge har, uten grillforhøyeren, plass til 

femten kilo kjøtt og er dermed ideell for ekte grill elskere. Dette 

EGG-et blir ofte brukt ute på terrassen til restauranter og av 

profesjonelle cateringselskap. Det ekstra solide understellet til 

XLarge bærer uten problemer vekten på 99 kilo. Når man ønsker 

utvidelse, kan man også få sidebord i tre til XLarge. Fordi XLarge som 

regel blir brukt til matlaging for store selskaper er denne modellen 

derimot veldig praktisk i et stødig arbeidsbord.

XXLarge
XXLarge er den største modellen i familien.  Med en diagonal på ikke 

mindre enn 74 centimeter har risten en totaloverflate på 4 336 cm² 

slik at denne modellen har enormt mye plass til å tilberede 

ingredienser og retter samtidig. XXLarge er selvsagt like allsidig som 

de øvrige Big Green Egg modellene. Fordi det blant annet er en 

passende convEGGtor tilgjengelig, kan XXLarge brukes til et stort 

skala av matlagingsteknikker slik som grilling, steking, koking, 

småkoking, røyking og slow cooking. Kontrolleringen av 

temperaturen er like enkel og nøyaktig som det som konsumenter og 

profesjonelle kokker er vant til fra de øvrige Big Green Egg 

modellene. Dermed er XXlarge ikke bare stor når det gjelder 

størrelse, men også når det gjelder prestasjoner.

Large
 Grillrist: ø 46 cm

 Matlagingsoverflate:  1.688 cm2

 Vekt: 73 kg

XLarge
 Grillrist: ø 61 cm

 Matlagingsoverflate:  2.919 cm2

 Vekt: 99 kg

XXLarge
 Grillrist: ø 74 cm

 Matlagingsoverflate:  4.336 cm2

 Vekt: 192 kg



GRUNNUTSTYR
 

Premium Organic Lump Charcoal
Bruk grillkull av god kvalitet: det er veldig viktig for smaken til 

produktene som skal tilberedes og for å oppnå og opprettholde en 

bra temperatur. Big Green Egg grillkull består av en blanding av 80 % 

eik og 20 % hickory (valnøtt), en perfekt blanding! De store 

grillkullstykkene brenner lenge og produserer ekstremt lite aske.

Big Green Egg Charcoal Starters
For å tenne grillkullet i Big Green Egg trengs kun 3 tennbrikker. Disse 

naturlige tennbrikkene inneholder ingen kjemiske ingredienser og 

avgir ikke smak eller lukt.

Ash Tool
Ash Tool er et praktisk redskap med en dobbel funksjon. Denne kan 

brukes både som en askerake og i tillegg fungerer Ash Tool som et 

redskap til å flytte på grillkullet.

Ash Removal Pan
Premium Organic Lump Charcoal etterlater ekstremt lite aske i den 

keramiske basen. Eventuell aske som likevel blir igjen kan enkelt 

fjernes via luftreguleringen i den keramiske basen ved hjelp av Ash 

Tool og Ash Removal Pan. Ash Removal Pan passer perfekt inn i 

åpningen til luftreguleringen (til modellene XXLarge, XLarge, Large 

og Medium) slik at det nesten er utelukket at man søler.

Stainless Steel Mesh Grill Scrubber
Med Stainless Steel Mesh Grill Scrubber, som har et langt og trygt 

håndtak, rengjør du risten til EGGet i en håndvending. I motsetning 

til stålbørster er det ingen risiko for å det faller ut tråder ved hyppig 

bruk. En patentert svamp i rustfritt stål gjør nemlig jobben. Er denne 

nesten utslitt? Ved å bytte ut svampen er Stainless Steel Mesh Grill 

Scrubber som ny igjen! 
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EKSTRAUTSTYR
 

Big Green Egg skiller seg ikke bare ut med mulighetene og den 
utmerkede kvaliteten til selve EGG-ene. Det utbredte 
sortimentet med ekstrautstyr er minst like unikt. Alt ettersom 
hva som er dine kulinariske ambisjoner kan du utvide Big Green 
Egg med mengder med ekstrautstyr. For øyeblikket er det mer 
enn 130 forskjellige typer ekstrautstyr tilgjengelig. Nedenfor 
finner du et lite utvalg av det store tilbudet. Hele sortimentet 
finner du på biggreenegg.eu.

 

 

Cast Iron Griddle Half Moon
Denne meget funksjonelle stekeplaten i støpejern har en dobbel 

funksjon ved at den har en glatt og en riflet side. Den glatte siden er 

meget godt egnet til for eksempel å steke pannekaker, blinis eller 

egg mens den riflede siden er perfekt til å grille smørbrød eller 

sårbare fiskefileter. Ved at Cast Iron Griddle Half Moon kun dekker 

halve risten kan du samtidig grille andre ingredienser på risten.

Wooden Grilling Planks
Wooden Grilling Planks gir ingredienser som kjøtt og fisk mer smak 

og aroma. Legg ingrediensen på planken (som har blitt dynket i vann) 

på risten. På grunn av vannet som planken har suget til seg blir det 

skapt en røykeffekt. Wooden Grilling Planks finnes tilgjengelig i 

variantene seder og or for forskjellige smaksaksenter.

Cast Iron Grid
Denne risten i støpejern sørger for den karakteristiske grillsmaken og 

en flott grillrute på ingredienser som kjøtt og fjærkre, men også på 

grønnsaker.

Flat Baking Stone
Når du legger Flat Baking Stone på risten til Big Green Egg i 

kombinasjon med convEGGtor kan du enkelt bake deilig brød med en 

sprø skorpe og pizzaer med en herlig, sprø bunn. Denne kjekke 

steinen kan også fås som Half Moon Baking Stone; en halv, flat stein 

(tilgjengelig for Large og XLarge), for å for eksempel steke 

rundstykker mens du samtidig kan grille kjøtt eller for å holde en 

panne eller gjennomstekte produkter varme.

convEGGtor 
Den keramiske convEGGtor er et varmeskjold som sørger for at 

maten ikke kommer i direkte kontakt med varmen. Fordi varmen er 

indirekte, får du samme effekt som en ovn. Dette er den ideelle 

tilberedningsmetoden for alle ovnsretter, gjennomsteking av delikate 

ingredienser, steking på lave temperaturer og ved bruk av Cast Iron 

Dutch Oven.

Vertical Chicken Roaster & Round Drip Pan 

Med Vertical Chicken Roaster er det meget enkelt å lage en perfekt 

grillet kylling eller kalkun. Kjøttet beholder saftigheten sin på grunn 

av den vertikale standen fordi det blir fuktet med sitt eget fett. 

Dette kommer smaken til gode og skinnet blir deilig sprøstekt. 

Plasser Vertical Chicken Roaster fortrinnsvis i Round Drip Pan for å 

forhindre at dryppende fett faller på grillkullet. 
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TA I BRUK
Ved hjelp av den korte bruksanvisningen nedenfor hjelper vi 
deg gjerne på vei for å bruke Big Green Egg optimalt. Når du 
har brukt Big Green Egg et par ganger, vil mange av 
handlingene som er beskrevet nedenfor bli selvsagte.

For det beste resultatet, råder vi deg til å bruke løst grillkull av 

førsteklasses kvalitet slik som Premium Organic Lump Charcoal for å 

varme opp Big Green Egg (se kapittelet Grunnutstyr). Grillkull 

brenner fort og rent og gir lite avfall sammenlignet med ved og 

briketter. Ved bruk av briketter er det vanskeligere å kontrollere 

temperaturen og EGGet kan tettes.

Et Big Green Egg kan brukes til mange koketeknikker med å lage 

forskjellige formasjoner ved hjelp av ekstrautstyr. På denne måten 

kan du bruke Big Green Egg for å grille, bake, koke, småkoke, røyke 

eller til langsom gjennomsteking.

Slik tenner du Big Green Egg
1.  Fyll den keramiske brannboksen med grillkull helt opp til kanten. 

Legg 3 Big Green Egg Charcoal Starters (tennbrikker) mellom 

grillkullene.

2.  Åpne luftreguleringen under basen helt og tenn på tennbrikkene. 

La lokket stå åpent. På grunn av den store mengden med oksygen 

vil grillkullet gløde kjapt.

3.  Plasser ekstrautstyret for den ønskede inndelingen, avhengig av 

hva du skal lage i stand, etter 10 til 15 minutter når tennbrikkene 

har brent opp.

4.  Lukk lokket og plasser metalltoppen. Still inn temperaturen ved 

hjelp av luftreguleringen og metalltoppen. 

Merknad! Hold lokket til Big Green Egg mest mulig lukket etter at 

den har blitt tent for å beholde den ønskede temperaturen og for å 

forhindre at filten tar fyr.

Regulere temperaturen
Den nederste trekkdøren (luftreguleringen) bestemmer stort sett 

temperaturrekkevidden (først og fremst den øvre grensen) og 

metalltoppen finjusterer temperaturen slik at du kan regulere denne 

nøyaktig på grader.

Reguleringen av temperaturen krever litt øvelse. Er temperaturen for 

lav? Sørg da for mer lufttilførsel ved å åpne luftreguleringen litt mer. 

For en hurtig økning av temperaturen åpner du metalltoppen for 

eksempel til en halv måne. Når riktig temperatur har blitt oppnådd 

lukker du skiven, slik at hullene til metalltoppen står helt åpne. Dette 

er en stasjonær stand. Hvis du vil at temperaturen skal synke, lukker 

du luftregulatoren litt, og halverer åpningene i metalltoppen. 

EGGet vil ikke kjøles ned når du åpner lokket, ved at det da tilføres 

mer oksygen til grillkullet og dermed vil det brenne bedre.

MERKNAD! I forbindelse med sikkerheten er det viktig at lokket 

åpnes rolig i to trinn ved høyere temperaturer: løft lokket først 

omtrent 5 centimeter, slik at EGG kan puste inn den kalde luften og 

puste ut den varme luften. Åpne deretter lokket helt.

Metalltopp

Lokk med 
skorstein

Rist i rustfritt 

stål

Rist

Keramisk 
brannboks

Keramisk innvendig ring

Keramisk 
base

Luftregulator

Keramisk 
slukkehette Termometer



Temperaturer & tider
I denne oversikten finner du en temperatur- og tidsindikasjon for ofte tilberedte måltider på Big Green Egg.

Etter bruk
Etter bruk kan EGGet enkelt slukkes ved å stenge luftreguleringen til 

den keramiske basen og å stenge metalltoppen fullstendig eller 

(fortrinnsvis) bytte den ut med den keramiske slukkehetten. Etter 

cirka 20 minutter er grillkullet fullstendig slukket. Ved neste bruk 

kan du tenne grillkullet som ble til overs igjen. Rør med en askerake 

gjennom kullet som ble til overs slik at asken faller ned, fyll på med 

nytt grillkull og tenn på Big Green Egg igjen.

Det er ikke lurt å åpne lokket til det varme EGG-et for fort innen 20 

minutter etter at du har lukket den. Ved en plutselig tilførsel av 

oksygen kan det oppstå en stor flamme (en såkalt backdraft).

Tilberedning

Direkte grilling 
Frukt og grønnsaker
Skalldyr
Fisk
Côte de boeuf
Rib-eye
Lammekoteletter
Kylling
Andebryst
Indirekte grilling
Svinenakke
Lammelår
Oksehale
Hel kylling
Kyllinglår
Kyllingbryst
Røyking
Svinenakke
Oksehale
Laks
Småkoking
Lapskaus av kjøtt
Småkokte grønnsaker
Steke på stein
Pizza (bunn 2-3 mm)
Bakt potet
Bakte rotgrønnsaker
Varm sjokoladekake

 Vekt  Temperatur  Kjernetemperatur  Tid (ca.)
  Big Green Egg

 20-100 g 220°C - 2-5 min.
 20-100 g 220°C 55°C 13 min.
 150-250 g 220°C 55°C 13 min.
 1 kg 230-250°C 52-58°C 16-20 min.
 100-250 g 220°C 50-68°C 5-10 min.
 100-250 g 220°C 50-68°C 5-10 min.
 150-250 g 150°C 77°C 16-20 min.
 300 g 190-200°C 54°C 6-8 min.

 2-5 kg 120°C 65°C 4 timer
 2-5 kg 120°C 55°C 3 timer
 2-5 kg 120°C 48°C 1,5 timer
 1,5 kg 180°C 77°C 75-90 min.
 250 g 180°C 77°C 35 - 45 min.
 250 g 180°C 77°C 16 - 20 min.
   
 2-5 kg 90°C 65°C 8-9 timer
 1-3 kg 90°C 48°C 1,5 timer
 180 g 90°C 50°C 20-25 min.

 2-8 kg 150°C - 3-4 timer
 1-5 kg 150°C - 20 min.

 - 250°C - 6-10 min.
 - 150°C - 2-3 timer
 - 150°C - 2-3 timer
 - 200°C - 10 min.



GRILLING
 

Dette kapittelet er rettet mot grilling av ingredienser på en 
høy temperatur. Resultatet vil være deilig og sprøtt på utsiden 
og en overraskende, mør kjerne. 

Tenn på EGGet slik som beskrevet i kapittelet “ta i bruk”, og sørg for 

ønsket temperatur. Fordel, slik som tidligere beskrevet, 3 

tennbrikker over grillkullet. Tenn på brikkene og vent til de har brent 

opp fullstendig slik at det oppstår en jevn masse med glødende 

grillkull. La deretter temperaturen til EGGet stige til omtrent 225°C 

med metalltoppen på halv måne og den nederste luftreguleringen 

halvt åpnet. Når denne temperaturen har blitt oppnådd stenger du 

metalltoppen litt, slik at denne står omtrent kvart åpent. Når 

temperaturen blir for høy, stenger du metalltoppen helt, åpner 

hullene, og stenger luftreguleringen i den keramiske basen til en 

tredjedel. 

Standard risten i rustfritt stål er meget godt egnet til grilling av fisk 

og kjøtt. Men for å oppnå det beste resultatet for rødt kjøtt og 

fjærkre anbefaler vi Cast Iron Grid (grillristen i støpejern) (se 

kapittelet “Ekstrautstyr”). Dette gir den fineste, karakteristiske 

grillruten.

Pensle litt eller ingen olje på ingrediensene som skal grilles. Ved å 

bruke lite eller ingen fettstoffer er grilling hermed ikke bare en 

smakfull, men også en sunnere måte å tilberede maten på. For mye 

olje kan i tillegg gi ubehagelig røyk.

Sørg for at risten har blitt forhåndsvarmet godt i EGGet, en varm rist 

forhindrer at ingrediensene klistrer seg og/eller rives i stykker. La 

produktet, etter den første kontakten med risten, alltid ligge minst 

ett minutt på risten. Det er ikke nødvendig å stadig flytte på det.

Selv om det vil føles unaturlig å grille med et lukket lokk er det viktig 

at lokket stenges etter hver nødvendig handling.

Konveksjonsvarmen inne i kuppelen (varmen som oppstår av 

luftstrømmen og varmen som kastes tilbake av keramikken) sørger 

for at grillretten blir stekt jevnt og de små luftåpningene sørger for 

at veldig lite fukt kan forsvinne, slik at produktet beholder 

saftigheten sin. Legg aldri hele risten full med ingredienser når du 

benytter grillmetoden. Da kan ilden kveles, og sluttresultatet blir 

dårlig. Bruk maksimalt to tredjedeler til trekvart av risten, slik at 

varm luft kan sirkulere langs produktet slik at temperaturfordelingen 

er optimal. Det er veldig viktig for en jevn steking.

La alltid grillet kjøtt hvile i 5 minutter på et varmt sted eller under 

aluminiumfolie før det skjæres. Kjøttsaften får da tid til å fordele seg 

godt i kjøttet slik at det ikke går tapt når kjøttet skjæres.

Er du ferdig med grillingen? Børst fortrinnsvis risten ren med en 

gang og tørk over med en fet klut eller kjøkkenpapir. På denne 

måten er risten klar for bruk til neste gang. 
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RØYKING
 

Big Green Egg er meget godt egnet for å røyking av produkter 
og retter. Den karakteristiske lukten og behagelige smaken av 
varme, røkte retter vil være en hyggelig overraskelse for 
gjestene dine.

For røyking med Big Green Egg anbefaler vi bruken av convEGGtor. 

Beskrivelsen nedenfor gjelder for alle modellene.

Fyr opp EGG uten convEGGtor slik som beskrevet i kapittelet “ta i 

bruk” til en temperatur mellom 100°C til 150°C. Ved å plassere 

convEGGtor fungerer denne som et varmeskjold. Bruken av 

convEGGtor sørger i alle omstendigheter for at kuppeltemperaturen 

vil synke med mellom 50°C og 75°C.

For det beste resultatet bruker du såkalte Wood Chips (trebiter) og 

ikke røykeflis eller flis. Strø en håndfull trebiter som har blitt dynket i 

vann direkte på det glødende grillkullet før du plasserer convEGGtor. 

Strø mer trebiter over hele brannboksen dersom du vil røyke i mer 

enn 30 minutter. På grunn av bruken av disse trebitene oppstår det 

røyk som gir en spesifikk smak og lukt til ingrediensen eller retten.

Plasser deretter convEGGtor, med beina opp, direkte i Big Green Egg. 

Sett en dryppskål på denne og plasser tilslutt risten i EGGet. 

Dryppskålen fanger opp eventuell fuktighet og proteiner fra kjøttet 

som ellers vil lande på convEGGtor og kan svi seg eller brenne seg 

fast. Et lag med vann i dryppskålen sørger for en liten mengde damp 

som gir for en jevn steking.

Røyketidene og kjernetemperaturene er avhengige av typen 

produkt, vekt og personlig smak.

De diverse smakene til røyktreet former en bedre kombinasjon med 

den ene enn den andre ingrediensen. Nedenfor finner du noen 

retningslinjer:

•   Eple: Fisk, svinekjøtt, hvitt kjøtt og fjærkre slik som kylling og 

kalkun.

•   Kirsebær: Fisk, lammekjøtt, alle typer viltkjøtt, and og storfe.

•   Pekannøtt: Sterke røykretter, spesielt amerikanske, klassiske 

grillretter.

•   Valnøtt: Frukt, nøtter, storfe og alle typer viltkjøtt. 



STEKING
 

Ved hjelp av to typer ekstrautstyr, convEGGtor og Flat Baking 
Stone, forandrer du Big Green Egg meget enkelt til en 
steinovn. Det er så enkelt å bake brød og pizza ved hjelp av 
EGGet at det gir enda mer glede og variasjon til matlaging ute.

Bruk 3 tennbrikker når den skal fyres opp. Fordel brikkene over 

grillkullet. Plasser convEGGtor i EGGet så fort tennbrikkene har 

brent opp.

For å oppnå en god, høy temperatur setter du luftreguleringen til den 

keramiske basen minst trekvart åpen og stiller inn metalltoppen på 

fullmåne (helt åpnet). Fyr nå opp EGGet, sammen med convEGGtor, 

til minst 200°C. Det tar omtrent 30 minutter.

Når du skal bake brød skal du lukke metalltoppen ved rundt 200°C 

til en halv måne (den nøyaktige temperaturen er avhengig av typen 

brød). Til pizza kan du bruke en temperatur på 250°C og lukker da 

metalltoppen litt til det har oppstått en stabil temperatur.

Når du skal bake brød og pizza skal Big Green Egg innredes som 

følger: Legg convEGGtor med beina opp på den innvendige ringen og 

plasser eventuelt en dryppskål med litt vann oppå (dette er blant 

annet kjekt når brød skal ha en siste heving på Flat Baking Stone). 

Legg risten i rustfritt stål i EGG og legg deretter Flat Baking Stone 

oppå. Pizza kan eventuelt også stekes dersom convEGGtor plasseres 

med beina ned på den innvendige ringen og Flat Baking Stone 

plasseres direkte på denne. Begge måter virker utmerket.

Ved steking på høyere temperaturer anbefales det å legge Flat 

Baking Stone i EGGet ti minutter før du legger brøddeigen eller 

pizzaen på steinen. Steinen får dermed en god temperatur slik at 

undersiden av brødet eller pizzaen ikke vil forbrennes fort.

Etter at brødet eller pizzaen(e) er stekt er det av sikkerhetsmessige 

hensyn lurt å la Flat Baking Stone kjøles ned i et lukket EGG. Denne 

kan oppnå en temperatur på 400°C under stekingen.



13

INSPIRASJON 
De kulinariske mulighetene er uendelige med Big Green Egg. Ved 

hjelp av Big Green Egg nyhetsbrevet, Inspiration Today, som du kan 

abonnere på gratis, inspirerer vi deg gjerne til å lage de deiligste 

måltidene i ditt EGG. Mange Big Green Egg eiere opplever stadig 

mye matlagingsglede med våre omhyggelig sammensatte menyer og 

oppskrifter. Menyene og oppskriftene viser steg for steg hvordan de 

diverse teknikkene for tilberedningene skal utføres. Slik vil du lære å 

bruke kvalitetene og mulighetene til EGG optimalt og få masse 

inspirasjon. Dersom du abonnerer mottar du hver måned automatisk 

de deiligste oppskriftene som er spesielt utviklet for tilberedning på 

Big Green Egg via e-post. Fire ganger i året er det en spesialutgave 

der de spesielle tilberedelsesteknikkene vies ekstra oppmerksomhet. 

Ønsker du mer kulinarisk inspirasjon? På biggreenegg.eu finner du 

tallrike deilige oppskrifter.

Du kan abonnere på nyhetsbrevet via biggreenegg.eu

Hold deg oppdatert via Facebook og Twitter.
I tillegg til tilbud og de siste nyhetene om Big Green Egg finner du 

også tips om bruken av EGG på Facebook-siden vår og Twitter. 

Dersom du ønsker å stille et spørsmål til en av våre Big Green Egg 

eksperter, da kan det gjøres via Facebook “Big Green Egg Europe” og 

Twitter @BigGreenEggEU. Er du stolt av et måltid som du selv har 

laget på Big Green Egg eller har du tips til andre brukere? Del din Big 

Green Egg erfaring via:

Big Green Egg Europe ønsker deg masse glede med 
matlagingen! 

Big Green Egg Europe @biggreeneggeu



VEDLIKEHOLD
 

Det anbefales at du lar ditt Big Green Egg installeres av forhandleren 

din. Dersom dette ikke er tilfelle, kan du også montere EGG selv ved 

hjelp av den medleverte bruksanvisningen. På biggreenegg.eu finner 

du også en kjekk instruksjonsvideo. For å montere Big Green Egg og 

for senere å bytte ut filten, trenger man kun et par redskaper: 

stjerneskrutrekker og skiftenøkler i størrelsene 11, 13 og 15.

Direkte etter kjøp og omtrent én måned etter at du har tatt den i 

bruk anbefaler vi at du kontrollerer og skrur til alle mutterne til 

EGGet. De lange boltene til strammebåndene som omslutter den 

keramiske kuppelen og den keramiske basen kan da skrus til så 

stramt at de viser en lett krumming.

EGGet kan stå ute hele året, keramikken påvirkes ikke av de ulike 

værtypene. For å beskytte metalldelene er det anbefalt å dekke til 

det avkjølte EGGet med beskyttelsestrekk når det ikke er i bruk. Ved 

lengre inaktivitet er det viktig å sørge for at det ikke blir igjen noen 

matrester i Big Green Egg. Fjern disse ved å fyre opp EGG til en 

temperatur på ca. 300°C.

Vent til restene har brent opp og la EGGet kjøles helt ned. Åpne den 

nederste luftventilen fullstendig og plasser ikke metalltoppen eller 

den keramiske hetten på kuppelen (disse kan du legge på risten i 

EGGet). Dette vil forhindre dannelse av mugg. Dekk deretter EGGet 

til med beskyttelsestrekket. Dersom det likevel skulle oppstå mugg i 

EGGet, da kan dette enkelt fjernes ved hjelp av en varm 

fyringsomgang.

De bevegelige metalldelene kan du beskytte ved å sprute dem inn 

med WD40 eller en silikonspray et par ganger i året. I tillegg 

anbefales det å behandle metalltoppen regelmessig med en 

vegetabilsk olje, helst solsikkeolje.

Bytte ut filten
Avhengig av hvor ofte du bruker ditt Big Green Egg skal filten i basen 

og lokket til EGG byttes ut av og til. Hermed forhindrer du “falsk” 

luft. Ta deg tiden til dette og utfør følgende handlinger nøysomt: 

Du trenger:

•   Big Green Egg Gasket Kit 

(selvklebende filt)

• Skiftenøkkel 13

• Stanleykniv og/eller malingskrape

• Klut eller skuresvamp

• Aceton

1.  Fjern den keramiske hetten eller metalltoppen. Skru av mutterne 

til det øverste strammebåndet med skiftenøkkelen, løft forsiktig 

ut lokket og sett det opp ned på en beskyttet flate. Sørg for at 

lokket ikke kan falle!

2.  Skru løs det nederste strammebåndet og la den keramiske basen 

stå på understellet eller på bordet.

3.  Skjær av mest mulig av den gamle filten med en stanleykniv og/

eller malingskrape. Fjern filtrester og lim med en klut eller 

skuresvamp med aceton.

4.  Vent i minst en time slik at acetonet har fordampet.

5.  Klistre den nye (selvklebende) filten omhyggelig på kanten av 

basen og lokket. Sørg for at skjøtene til basen og lokket ikke 

kommer akkurat på samme sted og la filten heller henge litt over 

på utsiden enn på innsiden (dette vil ellers forbrenne når den tas i 

bruk). Ikke prøv å klistre på filten så stramt som mulig, men sørg 

for litt slark. Ved oppvarming kan den muligens krympe litt. Skjær 

av filten ved skjøten.

6.  Sett sammen Big Green Egg igjen. Hold strammebåndet rundt 

basen og stram til mutterne nesten helt. Sett lokket forsiktig i det 

øverste strammebåndet og skru til mutterne nesten helt. 

Kontroller om lokket og strammebåndene sitter rett, skyv dersom 

nødvendig på plass, og skru til mutterne helt.
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GARANTI 
Big Green Egg er den første fabrikanten verden over som lager 

keramiske ovner som fyres med grillkull og vi er så sikre på 

kvaliteten til produktet at vi gir en begrenset, livslang garanti.  

Et garantisystem som vi har hatt i titalls år.

Før EGGet forlater fabrikken gjennomføres det en grundig 

inspeksjon.  

I tillegg blir hvert Big Green Egg nå for tiden levert med et sertifikat 

som garanterer at produktet er av den høyeste kvaliteten innen sin 

produkttype. Big Green Egg har også ypperlig kundeservice og 

garantiutføring for kundene sine. For å kunne benytte deg av denne 

utbredte garantien, skal du registrere ditt EGG online via 

biggreenegg.eu. Prosessen består av et par trinn. I tillegg er det 

viktig at du tar godt vare på kjøpsbeviset ditt.

Se på biggreenegg.eu for alle garantivilkårene.
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