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UDHËZUESI I 
PRODUKTIT DHE 
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--------
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Të drejtat autoriale © 2020 Big Green Egg Europe.  
Të gjitha të drejtat e rezervuara. Përveç atëherë kur 
dëshmohet ndryshe, të gjitha materialet në këto faqe  
janë të mbrojtura nga Big Green Egg Europe B.V. Të gjitha 
të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtyre faqeve, qoftë 
teksti apo imazhet, nuk mund të përdoren për qëllime 
të ndryshme nga ato të Big Green Egg Europe B.V. 
Riprodhimi, modifikimi, ruajtja në një sistem rikuperimi dhe 
ritransmetimi, në çfarëdo forme dhe në çfarëdo mënyre, 
qoftë elektronike, mekanike ose ndonjë mënyrë tjetër, 
përveç për përdorim personal, është rreptësisht e ndaluar 
pa lejen paraprake me shkrim.

Përderisa ky katalog është përpiluar me kujdesin më të 
madh, Big Green Egg Europe B.V. në asnjë mënyrë nuk 
mund të garantojë saktësinë ose plotësinë e informatave. 
Asnjë e drejtë nuk mund të nxirret nga informatat e dhëna 
dhe Big Green Egg Europe B.V nuk është në asnjë mënyrë 
përgjegjëse për pasojat e përdorimit të këtyre informatave.

ALBv1.2020

© TË DREJTAT AUTORIALE BIG GREEN EGG INC. TË 
GJITHA TË DREJTAT E REZERVUARA. Big Green Egg®, 
EGG®, MiniMaxEGG® dhe convEGGtor® janë marka tregtare 
ose marka të regjistruara të Big Green Egg Inc.

Kërkoni këshilla për pajisjen Big Green Egg nga shitësi juaj!
Nëse keni ndonjë pyetje, ose nëse dëshironi të dini më shumë rreth 
pajisjeve tona të Big Green Egg ose koleksionit tonë mbresëlënës të 

aksesorëve, shitësit e njohur të Big Green Egg kanë të gjithë ekspertizën  
e nevojshme për t'ju këshilluar siç duhet. Faqja jonë e internetit në

biggreenegg.eu/al ju ofron shitësin më të afërt për ju.
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Big Green Egg në tri fjali
---

Cilësi e fortë. Qeramikë superiore. 
Gatues i nivelit të lartë për ambient të hapur!

KAPAKU ME OXHAK
Kupola nga qeramika me oxhak që mund të hapet dhe 
mbyllet lehtë për shkak të mekanizmit me amortizim. 
Materiali qeramik përmban një shtresë mbrojtëse. 
Karakteristikat izoluese dhe që ruajnë nxehtësinë të 
materialit qeramik krijojnë një rrjedhje ajri brenda 
pajisjes EGG, duke siguruar që recetat të gatuhen në 
mënyrë të barabartë dhe me shije.

UNAZA  E ZJARRIT
Vendoset mbi kutinë e zjarrit, duke ofruar raftin për 
shpërndarësin e nxehtësisë dhe rrjetat e gatimit.

KUTIA E ZJARRIT
Kutia e zjarrit qëndron në bazën qeramike dhe duhet të 
mbushet me qymyr. Meqenëse kutia e zjarrit është e 
pajisur me hapje të sofistikuara dhe punon me hapjet 
për ajër në fund të pajisjes EGG, rrjedhja e ajrit është 
konstante dhe optimale kur aksesori rEGGulator dhe 
dera e poshtme janë të hapura.

BAZA
Qeramikë e izoluar me material të fortë. Lustrimi 
parandalon ciflosjen dhe zbehjen e ngjyrës.

AKSESORI REGGULATOR
Përshtateni, për të rregulluar rrjedhën e ajrit dhe 
kontrolluar saktësisht temperaturën.

MATËSI I TEMPERATURËS
Jep lexime të sakta të temperaturës së brendshme. 
Kjo ju mundëson të monitoroni procesin e gatimit pa 
hapur fare pajisjen EGG.

RRJETA NGA ÇELIKU I 
PANDRYSHKSHËM
Rrjeta nga çeliku i pandryshkshëm përdoret si 
sipërfaqja kryesore gjatë skuqjes dhe pjekjes në skarë.

GRILA
Është e vendosur brenda kutisë së zjarrit. Ka vrima të 
cilat lejojnë rrjedhjen e ajrit përmes pajisjes EGG dhe 
rënien e hirit poshtë, në mënyrë që heqja e tij nga 
pajisja të jetë më e lehtë pas gatimit.

DERA E POSHTME
Funksionon në kombinim me aksesorin rEGGulator, 
duke rregulluar furnizimin me ajër nga jashtë në 
mënyrë që kontrollohet temperatura. Gjithashtu 
mundëson heqjen e lehtë të hirit.

URTËSIA E LASHTË DHE  
TEKNOLOGJIA INOVATIVE
Për të mësuar më shumë rreth idesë që qëndron pas Big Green Egg, 
ne duhet të kthehemi prapa në kohë për shumë shekuj. Më shumë se 
3000 vjet më parë ajo ishte përdorur në Azinë Lindore si një furrë  
tradicionale nga argjila, që funksiononte përmes drurit për djegie. 
Aty u zbulua, u përvetësua dhe u mor nga japonezët, të cilët me 
përzemërsi e quanin “kamado”, që do të thotë furrë ose vatër zjarri. 
Ushtarët amerikanë e zbuluan kamadon në Japoni në fillim të  
shekullit të kaluar dhe e morën me vete në Amerikë si një suvenir.  
Me kalimin e kohës, modeli antik u rafinua më tej në Atlanta 
(Xhorxhia, ShBA) në përputhje me njohuritë bashkëkohore, teknologjitë 
e prodhimit dhe materialet inovative. Edhe teknologjia revolucionare 
qeramike nga NASA kontribuoi në realizimin e kësaj pajisje të  
jashtëzakonshme gatimi në ambient të hapur: Big Green Egg.

SEKRETI QË QËNDRON PAS 
PAJISJES BIG GREEN EGG
Qoftë japonezët, amerikanët, apo evropianët, të gjithë ata që  
shijojnë recetat e përgatitura në një pajisje të Big Green Egg, janë 
përgjithmonë fansa të saj për shkak të shijes së shkëlqyeshme e të 
pakrahasueshme. Cili është sekreti që qëndron pas pajisjes EGG? 
Në të vërtetë është një kombinim i disa gjërave. Është qeramika që 
pasqyron nxehtësinë, duke gjeneruar një rrjedhë të ajrit që i bën 
përbërësit dhe recetat e gatuara jashtëzakonisht të buta. Është  
qarkullimi i përsosur i ajrit, i cili siguron që ushqimi të gatuhet në 
mënyrë të barabartë dhe në temperaturën e duhur. Dhe është fakti  
që temperatura mund të kontrollohet dhe mbahet në shkallën  
më të mirë. Si rezultat i qeramikës së cilësisë së lartë me izolim  
të nxehtësisë, edhe temperaturat e jashtme nuk ndikojnë në 
temperaturën brenda pajisjes EGG. Dhe - e fundit, por jo nga  
rëndësia, pamja e saj spektakolare!

TË PËRJETUARIT SË BASHKU  
E SHIJES SË PAHARRUESHME
Të shijojmë jetën së bashku – ky është qëllimi i Big Green Egg. 
 Të rrethuar nga familja, miqtë dhe të dashurit, dhe gatimet më të 
shijshme që keni shijuar ndonjëherë. Për shkak se Big Green Egg ka 
temperaturë që varion nga 70°C - 350°C, ju mund t'i aplikoni të gjitha 
llojet e teknikave të gatimit, siç janë: pjekja në skarë, pjekja në furrë, 
zierja, zierja e gjellëve, tymosja dhe gatimi i ngadaltë. A dëshironi 
ta bëni atë më të gjithanshme se ç'është në të vërtetë? Ekzistojnë 
aksesorë të avancuar të disponueshëm për çdo model të Big Green 
Egg të cilët e bëjnë gatimin në pajisjen EGG më të lehtë dhe zbavitës 
e madje edhe më të shijshëm. Pajisja multifunksionale EGG dhe  
shoqëria e mirë janë receta e duhur për momente të paharrueshme.

GATIMI INDIREKT DUKE PËRDORUR  
AKSESORIN CONVEGGTOR

Përveç tiganisjes, pjekjes së brumërave, zierjes me avull, skuqjes dhe tymosjes, pajisja 

e Big Green Egg është gjithashtu e përshtatshme për gatime të ngadalta të copëzave 

më të mëdha të mishit ose përbërësve delikatë si butakët, krustacet dhe filetat e 

peshkut. Duke përdorur aksesorin convEGGtor nga qeramika, ju mund ta shndërroni 

pajisjen Big Green Egg në një furrë në shumë pak kohë. Funksionon si një mburojë 

nxehtësie që parandalon qymyrin nga rrezatimi i nxehtësisë direkte tek përbërësit gjë 

që siguron një proces të ngadaltë gatimi. Mbajtësja e aksesorit convEGGtor do ta bëjë 

shumë të lehtë lëvizjen e aksesorit convEGGtor brenda dhe jashtë pajisjes tuaj EGG. 

Shtimi i një guri për pjekje (i referuar edhe si gur për pica) do t'ju lejojë të piqni bukën 

dhe picat më të shijshme me një kore autentike krokante. Mundësitë e pajisjes tuaj 

EGG janë të pafundme! Provoni të gjitha dhe shfrenoni kreativitetin tuaj. 

CILËSIA E PËRJETSHME
Në Big Green Egg ne mbështesim plotësisht produktin tonë. Kjo është arsyeja 

pse ne u japim konsumatorëve një garanci të jetëgjatësisë për materialet dhe 

strukturën e të gjitha pjesëve nga qeramika të pajisjes EGG. Produkti është 

prodhuar nga një material nga qeramika e cilësisë shumë të lartë. Ky material 

ka veti izoluese të jashtëzakonshme dhe e bën pajisjen EGG, në kombinim 

me pjesët e saj të patentuara, mjaft unike. Qeramika mund të përballojë 

temperaturat ekstreme dhe luhatjet e temperaturës. Ju mund të përdorni me të 

vërtetë pajisjen tuaj EGG shumë herë pa ndonjë humbje në cilësi. Pra, nuk është 

për t’u çuditur që ne, e gjithë kompania,  i qëndrojmë besnik pajisjeve tona EGG.
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Kontroll i saktë i 
temperaturës

E lehtë për t’u ndezur 
dhe ushqimin e keni 

gati për vetëm  
15 minuta

Në pamje të parë, duket se ka pak dallime midis kësaj pajisje 
të Big Green Vezë dhe modelit që prezantuam në vitin 1974. 
Megjithatë, pamja e jashtme është mashtruese. Që atëherë 

kemi zbatuar një numër inovacionesh teknologjike,  
dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë. Sepse ne jo vetëm 

që duam të jemi Kamadoja më e mirë e tashmes,  
por edhe në të ardhmen. 

Qeramika më e mirë
Detaje inovative

GARANCI E PËRJETSHME

Prodhuar në 
Amerikën 

Veriore

WORLD MAP
WITH COUNTRIES

Qeramikë e cilësisë më 
të lartë e avancuar nga 

NASA

NASA

 A po e shihni se 
si prodhohen pajisjet 

e Big Green Egg?

Kamado Origjinale që nga viti 1974.
Risia e pajisjes klasike.
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Koleksioni esencial i Big Green Egg:
---

Një fillim i lehtë
Për një posedues të ri të pajisjes EGG, kemi përgatitur një pako fillestare që përmban 

elementet bazike më të rëndësishme. Kjo gjithashtu përkujdeset për listën tuaj të 
dëshirave për ditëlindje.

IntEGGrated Nest+Handler

100% Natural Lump 
Charcoal 4,5 kg

Charcoal Starters

Ash Tool

convEGGtor + 
convEGGtor basket

Ju dhe  
Big Green Egg; 

kombinim  
perfekt!

Ju si gurman, me siguri e dini se: me pajisjen 
Big Green Egg do të sillni kamadon e cilësisë 
premium në shtëpinë tuaj (në fakt, në kopshtin 
tuaj ose në tarracën apo ballkonin tuaj). Përveç 
pjekjes në skarë, pajisja Big Green Egg është e 
përkryer për pjekjen në furrë, tymosjen, zierjen 
me avull dhe gatimin (e ngadaltë). E kjo sepse 
pajisja EGG është më shumë se vetëm pajisje për 
pjekjen e mishit, është një kuzhinë e plotë për 
ambient të hapur, në të cilën mund të piqni pica, 
të tymosni peshk, të gatuani ngadalë mish dhe 
të përgatisni të gjitha llojet e gjërave që mund  
t'i përgatisni edhe në një furrë të rregullt. 
Mundësitë e gatimit të pajisjes Big Green Egg 
janë të pakufishme. Pra, nuk duhet pyetur se 
pse doni një pajisje EGG, por cili nga 7 modelet 
ju përshtatet më së miri. Për këtë arsye, ne kemi 
dhënë një përshkrim të shkurtër të modeleve. 
Zbuloni vetë se gjithmonë ekziston një pajisje 
EGG që ju përshtatet, pavarësisht se sa e vogël 
apo e madhe mund të jetë familja juaj, rrethi juaj 
i miqve dhe kopshti juaj (ose tarraca)!
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E madhe, më e madhe, më e madhja. Pajisja 
Big Green Egg 2XL është anëtarja më e madhe 
e familjes Big Green Egg dhe Kamado më e 
madhe e disponueshme në treg. Çdo gjë në 
lidhje me këtë model është mbresëlënëse: 
pesha, madhësia, lartësia dhe sipërfaqja e 
gatimit. Modeli 2XL është një model që bie në 
sy, në çdo mënyrë, dhe me një performancë që i 
përshtatet pamjes. Me ndihmën e një mbajtëse 
dhe mbajtëse me dorezë 2XL të pajisjes EGG, 
ajo prapë mund të lëvizet lehtë. Falë një 
mekanizmi të zgjuar me menteshë, pajisja EGG 
gjithashtu hapet lehtë. Është madhështore në 
përmasa dhe sa i përket mundësive të gatimit, 
por megjithatë prapë e thjeshtë.

Specifikimet
Diametri i grilës: Ø 73 cm
Sipërfaqja për gatim: 4.185 cm²
Pesha totale: 170 kg
Lartësia: 90 cm

Kodi
120939

2XL
Përfshin
• Pajisjen EGG
• Mbajtëse + dorezë IntEGGgrated
•  2x Gurët gjysmë-hënor të aksesorit 

convEGGtor
• Shportën e aksesorit convEGGtor 
• Thëngjillin 9 Kg
• Ndezësit e thëngjillit
• Veglën për hirin

2XL PAKOJA FILLESTARE 

A keni një familje të madhe dhe/ose një grup të 
madh miqsh? A gatuani në mënyrë profesionale? 
Ose a ju pëlqen të gatuani  për grupe të mëdha? 
Nëse cilado nga të mësipërmet vlen për ju, atëherë 
Big Green Egg XLarge është bashkëpunëtori juaj 
i përsosur. Ky model ju mundëson që të shërbeni 
përbërës dhe ushqime të gatuara në mënyrë të 
shijshme për shumë njerëz në të njëjtën kohë. Duke 
pasur sipërfaqen e gatimit me diametër prej 61 cm, 
gatimi i copave të mëdha të mishit, peshkut ose i 
disa picave njëkohësisht tanimë nuk janë vetëm një 
ëndërr, por realitet. Dhe nëse 61 centimetra ju duken 
se janë pak, thjesht zgjeroni sipërfaqen e gatimit me 
grilat e posaçme 2- 3 nivelëshe për gatim të cilat 
janë të disponueshme për modelin Xlarge dhe ngrini 
nivelin e gatimit tuaj.

Specifikimet
Diametri i grilës: Ø 61 cm
Sipërfaqja për gatim: 2.919 cm²
Pesha totale: 99 kg
Lartësia: 78 cm

Kodi
117649

Përfshin
• Pajisjen EGG
• Mbajtëse + dorezë IntEGGgrated
• Aksesorin convEGGtor
• Shportën e aksesorit convEGGtor
• Thëngjillin 4,5Kg
• Ndezësit e thëngjillit
• Veglën për hirin

XLarge PAKOJA FILLESTARE

XLarge
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Big Green Egg Large është modeli më i famshëm i 
familjes Big Green Egg. Sipërfaqja e tij e madhe e gatimit 
e bën të lehtë përgatitjen e të gjitha ushqimeve tuaja të 
preferuara dhe ushqimeve të preferuara të familjes dhe 
miqve tuaj – dhe e tërë kjo mund të bëhet njëkohësisht, 
sepse modeli Large ofron hapësirë të mjaftueshme 
për të gatuar për 8 persona në të njëjtën kohë. E gjithë 
kjo hapësirë e disponueshme e bën jashtëzakonisht të 
lehtë përgatitjen e menysë së plotë me tre shujta. Nëse 
dëshironi të shfrytëzoni në maksimum pajisjen tuaj 
EGG, atëherë modeli Large mund të jetë modeli që ju 
përshtatet më së miri, pasi që ky është modeli me më së 
shumti aksesorë. Shumë aksesorë nënkupton mundësi 
të mëdha gatimi, prej nga e ka marrë edhe emrin ky 
model gjithëpërfshirës.

Specifikimet
Diametri i grilës: Ø 46 cm
Sipërfaqja për gatim: 1.688 cm²
Pesha totale: 73 kg
Lartësia: 84 cm

Kodi
117632

Large Large PAKOJA FILLESTARE

Përfshin
• Pajisjen EGG
• Mbajtëse + dorezë IntEGGgrated
• Aksesorin convEGGtor
• Shportën e aksesorit convEGGtor
• Thëngjillin 4,5Kg
• Ndezësit e thëngjillit
• Veglën për hirin

Big Green Egg Medium është mjaftueshëm kompakt sa që përshtatet
me një kopsht, oborr ose një ballkon të vogël qyteti, e megjithatë, është
mjaftueshëm i madh për të pjekur në skarë, për të tymosur, për të zier
ose pjekur në furrë për 6 deri në 8 persona. Me një model Medium në
kopshtin tuaj, krejt çka ju mbetet të bëni është të ftoni familjen ose miqtë
për të shijuar së bashku ushqimin e mrekullueshëm. Kjo është njëra nga
arsyet pse kjo pajisje EGG është një nga modelet tona më të famshme.
Me aksesorin convEGGtor dhe Gurin për Pjekje që vijnë bashkë me të, ju
mund ta konvertoni Big Green Egg Medium në një furrë pice në të cilën
mund të piqni picat më të mira ndonjëherë. Mund të jetë i madhësisë së
mesme, por është shumë më tepër se vetëm mesatar!

Specifikimet
Diametri i grilës: Ø 40 cm
Sipërfaqja për gatim: 1.264 cm²
Pesha totale: 51 kg
Lartësia: 72 cm

Kodi
117625

Medium

Përfshin
• Pajisjen EGG
•  Mbajtëse + dorezë IntEGGgrated
• Aksesorin convEGGtor
• Thëngjillin 4,5Kg
• Ndezësit e thëngjillit
• Veglën për hirin

Medium PAKOJA FILLESTARE 

MiniMax
Ndonëse madhësia e tij mund të mos jetë mbresëlënëse, Big Green 
Egg MiniMax e kompenson këtë më tepër se ç ‘duhet me performancën 
e tij. Edhe pse është vetëm 7 centimetra më i gjatë se Big Green Egg 
Mini, ka një hapësirë gatimi shumë më të madhe, e cila është e  
krahasueshme me atë të Big Green Egg Small. Kjo ju jep hapësirë  
më se të mjaftueshme për të gatuar për 4 deri në 6 persona. Nuk keni 
nevojë të jeni një peshëngritës profesionist për ta marrë MiniMax 
me vete, pasi ajo peshon vetëm 35 kilogramë. Për më tepër, Bartësi i 
pajisjes EGG, i cili është i përfshirë si pajisje standarde, e bën marrjen 
me vete të MiniMax një gjë shumë të lehtë!
 
Përfshin
Bartësin e pajisjes EGG 

Specifikimet MiniMax
Diametri i grilës: Ø 33 cm
Sipërfaqja për gatim: 855 cm²
Pesha totale: 35 kg
Lartësia: 50 cm

Kodi
119650

Përfshin 
•  Pajisjen EGG (duke përfshirë 

Bartësin e pajisjes EGG)
• Aksesorin convEGGtor
• Thëngjillin 4,5Kg
• Ndezësit e thëngjillit
• Veglën për hirin

MiniMax PAKOJA FILLESTARE 
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Ose mund ta përdorni atë vetëm në shtëpi, në tryezën tuaj. Por le të 
jemi të sinqertë; sapo të bëheni pronari i kësaj pajisje EGG, ju me 
siguri do të dëshironi ta merrni atë kudo që shkoni. Falë peshës së 
vogël, modeli Mini është shumë i lehtë për t’u bartur. Madje është 
edhe më i lehtë për tu bartur nëse e blini edhe një Bartës të pajisjes 
EGG për modelin tuaj Mini. Nëse zakonisht gatuani për 2 deri në 4 
persona, atëherë ky model i lehtë dhe i përshtatshëm për udhëtim 
mund të jetë modeli i duhur i Big Green Egg për ju.

Specifikimet: 
Diametri i grilës: Ø 25 cm
Sipërfaqja për gatim: 507 cm²
Pesha totale: 17 kg
Lartësia: 43 cm

Kodi
117618

Bartësi i pajisjes EGG për modelin Mini
116451

Mini

Përfshin
• Pajisjen EGG
• Bartësin e pajisjes EGG
• Aksesorin convEGGtor
• Thëngjillin 4,5Kg
• Ndezësit e thëngjillit
• Veglën për hirin

Mini PAKOJA FILLESTARE

”Foleja”
Çdo Big Green Egg ndjehet sikur 
në shtëpi kur është e vendosur 
një fole të EGG. Kur e vendosni 
EGG tuaj në kornizë, do të ju 
duket sikur është rritur. Pasi që 
pozicionohet pak më lartë, do 
të jetë në lartësinë tuaj ideale të 
punës. Shpinda juaj do të ju jetë 
mirënjohëse. Foleja e EGG është 
e ndërtuar nga çeliku i mveshur 
dhe 4 rrotat e forta të saja e 
bëjnë të lehtë lëvizjen.  

XLarge  301079
Large  301000
Medium  302007 
Small  301062 

Këmbëzat mbajtëse
(“Foleja”) e intEGGruar
+ Manovruesi
Shumë e vërtetë, këtu në Big
Green Egg ne i bëjmë dy në një!
“Foleja” e integruar + Manovruesi
gërsheton dy produkte të
mrekullueshme në një krijim të
vetëm fantastik. Një “fole” e fortë
dhe e qëndrueshme dhe një mjet
praktik për të lëvizur skarën tuaj
EGG në mënyrë të sigurt falë
rrotave të mëdha të forta të saj.
“Fole” + transport; dhe të gjitha
këto me një dizajn elegant.

2XL  121011 
XLarge  121158
Large  120175  
Medium 122285

“Foleja” portabël  
e MiniMax
Nëse jeni duke shkuar për  
kamping, në park apo në një 
aheng në plazh, nuk ka ndonjë 
arsye për të mos e bërë këtë me 
stil. Thjesht merrni MiniMax tuaj 
me vete në “folenë” e tij portabël. 
Thjesht shpaloseni dhe pajisja 
juaj multifunksionale e gatimit në 
ambient të hapur do të qëndrojë 
në një lartësi të përshtatshme 
për gatim (baza është 60 cm!). 
Mbaruat gatimin në EGG?  
Thjesht paloseni dhe nisuni!

MiniMax 120649 

Përfshin
• Pajisjen EGG
• Mbajtësen lëvizëse të pajisjes EGG
• Aksesorin convEGGtor
• Thëngjillin 4,5Kg
• Ndezësit e thëngjillit
• Veglën për hirin

Small PAKOJA FILLESTARE

A është gatimi në ambient të hapur i rezervuar vetëm për ata që kanë 
kopshte? Absolutisht jo! Big Green Egg Small është një mik shtëpie i 
preferuar i banorëve të qytetit me një ballkon apo oborr të vogël. 
Modeli Small mund të jetë kompakt, por me të, ju mund të gatuani 
lehtë ushqime të mrekullueshme për 4 deri në 6 persona. Pasi që grila 
e modelit Small është e vendosur më poshtë se  ajo e modelit 
MiniMax, modeli Small është më i përshtatshëm për përgatitjet e 
sasive më të mëdha, edhe pse të dyja kanë hapësira gatimi të 
madhësisë së njëjtë. Pajisja Big Green Egg Small mund të jetë e vogël, 
por performanca e saj është e madhe!

Specifikimet
Diametri i grilës: Ø 33 cm
Sipërfaqja për gatim: 855 cm²
Pesha totale: 36 kg
Lartësia: 61 cm

Kodi
117601

Small

Këmbëzat mbajtëse të EGG
Gjatë përdorimit të “folesë” së 
tavolinës, ju në kuptimin e plotë të 
fjalës po e vendosni Big Green EGG 
në piedestal. Këmbëzat mbajtëse/
foleja është projektuar posaçërisht 
për të mbajtur  pajisjen tuaj EGG 
dhe për të mbrojtur tryezën tuaj, 
vendin për gatim ose kuzhinën e 
vetë-ndërtuar në ambient të hapur 
kundër lirimit të nxehtësisë. Si 
përparësi shtesë, përdorimi i folesë 
së tavolinës do të mbrojë tavolinën 
tuaj kundër shenjave të djegjes.

2XL  115638 
XLarge  113238
Large  113214
Medium  113221

AKSESORËT
Për çdo adhurues të ushqimit, Big Green Egg është pajisja e pazëvendësueshme. Dhe sa më 

shpesh ta përdorni, aq më të lumtur do të jeni për të gjitha mundësitë, rezultatet dhe reagimet. 
A doni ta bëni pajisjen më funksionale, të krijoni më shumë sipërfaqe gatimi ose t’ia lehtësoni 

gjërat vetes? Kjo mund të bëhet me koleksionin tonë të madh të aksesorëve.
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Anësoret e pajisjes egg nga druri i akacies
anësoret e reja të pajisjes EGG nga druri i akacies, të Big Green Egg, 
janë pajisje shtesë të mrekullueshme për pajisjen tuaj të Big Green 
Egg. Tavolinat ndihmëse anash për ti lënë përbërësit dhe mjetet tuaja 
janë bërë nga akacia e korrur në mënyrë të qëndrueshme. Ky dru me 
vijëzime të dukshme përdoret kryesisht për mobilje luksoze. Lehtë 
për t’u palosur dhe shpalosur, si dhe janë rezistente ndaj nxehtësisë. 
Thjesht të shkëlqyeshme! 

XLarge  121134
Large  121127
Medium  120670

MiniMax  121844 
Small  120663 

Tavolina nga druri i akacies
Natyra gjithmonë e bën të veten. Le të marrim tavolinën nga druri i 
akacies, për shembull. Kjo tavolinë e punuar me dorë është e punuar 
nga dërrasa të forta të drurit të akacies me nyje natyrale dhe ngjyrosje 
unike. Kjo do të thotë që çdo tabelë është ndryshe nga tjetra. Tavolina 
nga druri i akacies do të transformojë Big Green Egg tuaj në një kuz-
hinë komplete për ambient të hapur me hapësirë të mjaftueshme për 
veglat dhe enët tuaja. Përdorni “folenë” e tavolinës për të ujdisur EGG 
në tavolinë dhe siguroni qarkullimin e nevojshëm të ajrit.

160x80x80 cm
XLarge  118264 

2x Caster Kit 120410 
Nuk përfshihet

150x60x80 cm
Large  118257 

Raft për mbajtjen e aksesorëve
Ku ta vendosni aksesorin convEGGtor kur nuk e përdorni? Në raftin 
për mbajtjen e aksesorëve të Big Green Egg, natyrisht! Ju mund ta 
fiksoni këtë zgjidhje të përkohshme të ruajtjes në mbajtësen ose  
mbajtësen + dorezën e intEGGruar të pajisjes EGG. Dhe ka më shumë 
se forcë të mjaftueshme të krahut për ta varur gurin tuaj të pjekjes. 
Një ekzemplar i fuqishëm. 

2XL, XLarge, Large, Medium, Small
  122704

E dizajnuar për t’iu  
ofruar momente  
të pafundme me  

familjen tuaj.  
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Korniza zgjeruese
76x76x77 cm
120236

Shtesa e grilës nga çeliku i 
pandryshkshëm 
120243

Shtesa nga çeliku i 
pandryshkshëm
120274

Shtesa e drurit të Akacies
120250

Përshtateni me shtesa.

Shtoni një modul zgjerues.

Caster Kit
Seti i rrotave bllokuese
10 cm 
120410

Kabineti për zgjerim
76x76x77 cm
122247
Duke përjashtuar Insertin nga druri i Akacies

Inserti nga druri i Akacies
120267

Hapësira  
modulare e 
punës e EGG.
Pasi që as Roma nuk është ndërtuar brenda një dite,  
edhe ju duhet t’i lejoni vetes ca kohë që ta personalizoni 
100% kuzhinën tuaj në ambient të hapur. A posedoni 
Big Green Egg Large apo XLarge me një MiniMax së bashku 
me të? Filloni me strukturën dhe ngadalë zgjerojeni atë  
me Kornizat Zgjeruese, Shtesat e “Folesë” dhe Shtesa tjera. 
Hej e dashur, le ta zmadhojmë!

Hapësira e re modulare e punës eEGG është një lloj Lego®  
për të rriturit. Është projektuar në mënyrë të atillë që të gjitha 
komponentët të mund të kombinohen dhe të mund të  
vazhdoni zgjerimin. 

Nëse dëshironi një sipërfaqe të madhe të punës, ky sistem 
modular është po aq i gjithanshëm sa vetë skara EGG.  
Konfigurimi ose stili i hapësirës suaj të punës në ambient  
të hapur mund gjithashtu të përshtatet për të përmbushur  
shijen dhe kërkesat tuaja. 

XL

M

2XL

L

Tool Hooks
Grepat për varjen  
e veglave
25 cm 
120281

Korniza e pajisjes EGG
76x88x77 cm 
2XL 121837

76x76x77 cm
XLarge  120229 
Large  120212 
Medium 122193

Caster Kit Nuk përfshihet
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Karburanti më
i mirë për 

pajisjentuaj 
EGG

Copëzat e qymyr drurit 100% natyral
Misioni është përmbushur: kërkimi ynë për të 
gjetur qymyrin perfekt për skarën Big Green 
Egg. Copëzat e qymyr drurit 100% natyral janë 
bërë nga lisi dhe nga druri i arrës amerikane/
hikore dhe ju mund të shijoni këtë në ushqimet 
që ju përgatitni. Copat e qymyrit shpejt do  
të arrijnë një temperaturë të lartë dhe do të 
ruajnë atë temperaturë për një kohë të gjatë.

 9 kg  390011  
 4,5 kg  110503 

Starterët/Ndezësit e qymyr drurit
Ju do të keni një fillim llamburitës me 
ndezësit/starterët e qymyr drurit gjatë gatimit 
në EGG. Ju mund ta ndizni në mënyrë të 
sigurt qymyr drurin në Big Green Egg tuaj me 
ta dhe nuk përmbajnë lëngje ndezëse ose 
aditivë kimikal. Këta ndezës të zjarrit janë 
bërë nga fibra të ngjeshura të drurit për të 
shmangur çdo shije penetruese ose erë të 
vajgurit.

24 copa   120922

Lloji i thëngjillit që e përdorni ndikon në masë të madhe në shijen e ushqimeve të gatuara në pajisjen Big Green Egg. 
Për shumë kuzhinierë të famshëm, thëngjilli është një nga përbërësit sekret që kontribuon në shijen e pashoqe dhe 
karakteristike të Big Green Egg. E kjo është arsyeja pse ne kemi krijuar përzierjen tonë të Big Green Egg. Thëngjilli 

Premium Lump është i bërë nga pema e dushkut dhe arra amerikane (hickory), dhe ju mund të vëreni dallimin.  
Thëngjilli 100% eko-miqësor (pa përbërës kimikë, aroma ose aromatizues) e arrin shpejt dhe mban një temperaturë  

të lartë të djegies. Copat e mëdha të thëngjillit digjen ngadalë dhe bëjnë shumë pak hi - ndryshe nga shumë  
lloje të tjera të thëngjillit - dhe ato i japin gatimeve një shije delikate të tymosur. Një mbushje me thëngjill është  
e mjaftueshme për të përdorur pajisjen EGG mesatarisht prej 8 deri në 10 orë me një temperaturë konstante.  

Mezi prisni ta ndizni? Përdorni ndezësit e thëngjillit. Këta ndezës të zjarrit përbëhen nga fibra të ngjeshur prej druri  
që i bën ata të pastër, të sigurtë, pa erë dhe të lehtë për t'u përdorur.

Ndezësi i rimbushshëm me butan 
për ndezjen e qymyrit
Plotësisht i ri dhe tashmë i domosdoshëm 
për çdo përdorues të pajisjes EGG.  
Ndezësi i rimbushshëm me butan për 
ndezjen e qymyrit i Big Green Egg është 
një përzierje e fuqishme e një çakmaku të 
rregullueshëm dhe një ventilatori. Ju mund të 
ndizni dhe nxitni zjarrin në qymyr brenda pak 
minutash. Ky nxitës i skarës është i shpejtë, i 
lehtë dhe i sigurt. Baby, you can light my fire! 

  120915

Cila është arsyeja më e mirë për një udhëtim jashtë  
vendit? Natyrisht që një vizitë në Panairin e shijes të Big 
Green Egg! Kryekuzhinierët, trendet, teknikat, këshillat e 
sugjerimet dhe punëtoritë si dhe master klasat mahnitëse; 
ky event ushqimor për admiruesit fanatikë të pajisjes EGG 
do të ofrojë një përvojë që do t’ua ndryshon jetën. Sidoqoftë, 
ne rregullisht organizojmë evente dhe punëtori të Big 
Green Egg edhe afër jush. Këtu, kuzhinierët profesionistë të 
Big Green Egg do t'ju mësojnë aftësitë themelore ose të 
përqendrohen në aftësi dhe teknika krejtësisht të reja. Dhe 
e gjithë kjo duke e praktikuar ju vetë. Ju mund të gjeni më 
shumë informacione rreth panaireve të shijes, eventeve 
dhe punëtorive të Big Green Egg në biggreenegg.eu/al  
dhe rrjetet tona sociale. Vazhdoni të mësoni, vazhdoni  
të zgjeroni njohuritë. 

Eventet e  
Big Green Egg 
Duke ndodhur aktualisht
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Enët e zjarrit
Si ta hiqni hirin nga pajisja juaj EGG e ftohur pa e gërvishtur ose pa i bërë duart tuaja pis? Ky 
është misioni i enëve të reja të zjarrit prej çelikut të pandryshkshëm. Varni atë mbi një kosh 
plehrash dhe filtroni hirin nga qymyrguri i shuar. Ai siguron rrjedhë maksimale të ajrit që ju 
mundëson ta bëni një gjë të tillë shpejt. Vetëm ngrijeni lart! 

Enët e zjarrit prej çeliku të pandryshkshëm të Big Green Egg do të kryejnë punët e pista për ju. 
Thjesht uleni atë duke përdorur dorezat e dobishme. Dëshironi të shtoni pak qymyrgur? Tani e 
tutje, ju mund ta bëni këtë edhe në enët e zjarrit po ashtu. Enët e zjarrit 2XL dhe XL ndahen në 
dy seksione të veçanta për të mbuluar dy zonat në pajisjen tuaj EGG. Ky mjet është bërë nga 
çeliku i pandryshkshëm me cilësi më të lartë, pa saldim, gjë që e bën atë jashtëzakonisht të 
fortë. Thjesht mund ta vendosni në sitën prej gize ose direkt në shportën e zjarrit. 

2XL 122698
XLarge  122681  
Large 122674
Medium 122667
MiniMax  122650

Bëhuni pjesë e  
Komunitetit të  
Big Green Egg.

A jeni një admirues i vërtetë i pajisjes Big Green 
Egg? Atëherë bëhuni pjesë e komunitetit tonë! 
Qëndroni të përditësuar me lajmet më të fundit dhe 
ngjarjet e ardhshme, merrni recetat më të shijshme 
në adresën tuaj elektronike çdo muaj dhe zbuloni 
mënyra të reja për të kontaktuar me admiruesit e 
tjerë të pajisjes EGG.

Regjistroni adresën tuaj të elektronike në 
biggreenegg.eu/al dhe zbuloni një botë digjitale 
plot frymëzim kulinar!
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Teknika e tymosjes e ngrit përgatitjen me pajisjen Big Green EGG në një dimension krejtësisht të ri. Sapo të keni 
shijuar shijen karakteristike të tymosur dhe të lehtë të drurit, do të jeni një fans i saj për tërë jetën. Me ndihmën e disa 

mjeteve ju shpejt do ta zotëroni tymosjen. Përzgjidhni pllakat e drurit për pjekje në skarë për t'i vendosur përbërësit 
tuaj. Së pari lageni me ujë pllakën e drurit prej kedri dhe alderi para se ta vendosni në pajisjen tuaj EGG. Nxehtësia 
e kombinuar me lagështi është ajo që krijon efektin e tymosjes. Që t'i përsosni edhe më tej gatimet tuaja, përdorni 

ashkla origjinale të drurit. Përzini ashklat e drurit (të lagura) në thëngjillin tuaj ose hidhni një grusht ashkla mbi të. 
Në varësi të gatimeve që përgatisni, ju mund të zgjidhni ashkla nga druri i arrës amerikane, mollës ose qershisë. Copat 
100% natyrale të drurit janë risi në koleksionin tonë. Këto copa të forta druri janë testuar gjerësisht dhe miratuar nga 
kuzhinierë të famshëm. Falë madhësisë së tyre ato janë shumë të përshtatshme për seancat e gatimit në nxehtësi më 

të ulët dhe të ngadaltë. Përzgjidhni drurin e mollës, arrës amerikane ose shkurres amerikane dhe kaloni në nivelin 
tjetër gastronomik.

Tymosja në 
pajisjen tuaj 

egg? Mund të 
bëhet gjëja juaj 

e preferuar...

Mish peshku, derri,  
i bardhë dhe mish 

shpezësh siç janë mishi 
i pulës dhe gjeldetit.

Mish peshku, qengji, 
të gjitha llojet e mishit 
të gjuetisë, mish rose 

dhe mish viçi.

Ushqime të tymosura 
pikante, veçanërisht 

recetat klasike të 
barbekjus amerikane.

Fruta, arra, mish viçi 
dhe të gjitha llojet e 
mishit të gjuetisë.

Druri i mollës Druri i  
qershisë

Druri i arrës 
amerikane Druri i arrës

Druri i  
mesquite

Mish viçi, mish derri 
dhe mish kafshe gjahu. 

Shpesh përdoret për 
mishin e copëtuar të 

derrit.

Ashkëla Druri
Çdo kuzhinier i Big Green Egg ka stilin e tij vetanak. Jepini të gjitha 
ushqimeve tuaja një aromë karakteristike me shije të tymosur duke 
përdorur ashkëlat origjinale nga druri. Përziejini ashkëlat e drurit (të 
zhytura në ujë) në qymyrin tuaj ose hedhni një grusht mbi të, ose bëni 
të dyja; kjo është e gjitha çështje e shijes. E njëjta vlen edhe për llojin e 
ashkëlave të drurit që mund të zgjidhni: hikërror, arrë amerikane, druri i 
mollës apo i qershisë.

Content- 2,9 L
Druri i arrës  113986
Druri i arrës amerikane 113993
Druri i mollës 113962
Druri i qershisë 113979

Dërrasa druri për pjekje në skarë
Duke përdorur dërrasat tona nga druri për pjekje, ju mund ta ngrini 
gatimin tuaj në një nivel tjetër. Vendosni përbërësit në dërrasën (të 
zhytur në ujë) dhe pastaj vendoseni dërrasën në grilën e Big Green 
Egg. Lagështia do të krijojë një efekt tymi. Ju mund të zgjidhni 
dërrasën për pjekje nga druri i kedrit ose i verrit, secili prej të cilëve 
shton aromën e vet të veçantë.

Druri i kedrit - 2x
28 cm  116307
Druri i verrit - 2x 
28 cm 116291

Thela druri
Testuar në mënyrë të gjithanshme nga shefat e kuzhinës Big Green 
Egg. Kjo seri premium e thelave të drurit 100% natyrale është e 
përkryer për tymosje dhe do të vazhdojë të lëshoj një aromë të 
lezetshme dhe aromë të pasur për një kohë të gjatë. Përzgjidhni drurin 
e mollës, hikorrit ose meskite dhe shtoni një dimension të ri dhe të 
shijshëm çdo ushqimi që përgatitni në Big Green Egg.

Content - 9 L
Druri i mollës 114617
Druri i arrës  114624
Druri i mesquite 114631
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Seti i veglave nga çeliku i pandryshkshëm
Seti               116901
Mashat       116871
Spatulat 116888 
Brusha 116895 

Mashat me majë prej silikoni 
40 cm       116864
30 cm       116857

Kapëse për grilë 
Për një kapje të sigurtë të grilës së "Big Green Egg" tuaj më së miri 
është të përdorni kapësen për grilë. Ajo do ta bëjë më të lehtë ngritjen 
e grilës, vendosjen apo largimin e konvEGGtor-it, për shembull, apo 
për të larguar grilën për të pastruar atë. Poashtu është vegla ideale për 
ngritjen, zbrazjen dhe ndërrimin e tavave të nxehta të kullimit. Dhe e 
tërë kjo, pa i zhytur duart fare.

118370

Ngritësi/Masha për largimin e grilës prej gize
Ulni ngritësin e grilës, rrotullojeni për një çerek hark, shtrengojeni dhe 
ngriteni grilën. Ngritja e grilës së nxehtë dhe të rëndë prej gize të "Big 
Green Egg", për të vendosur apo për ta larguar  konvEGGtor-in është 
një punë e vështirë. Sidoqoftë, ngritësi/masha për largimin e grilës 
prej gize do ta kryej këtë punë për ju me shpejtësi. Pllaka poshtë 
dorezës së ngritësit/mashës për largimin e grilës prej gize mbron 
duart e juaja kundrejt çdo ajri të nxehtë që mund të ngritet lart.

117205

Doreza rezistente ndaj zjariit EGGmitt®

E tani është koha për të ndezur zjarrin (por mos harroni të përdorni 
dorezën EGGmitt).Kjo dorezë ekstra e gjatë skare mbron dorën tuaj 
të majtë ose të djathtë deri në një temperaturë prej 246 ° C. Përmban 
pambuk të butë përbrenda dhe fibra rezistent ndaj zjarrit nga jashtë, 
të llojit që përdoren edhe në aviacion. Pjesa nga silikoni siguron një 
mbërthyerje të mirë.

Një madhësi 117090

Doreza nga silikoni rezistente ndaj nxehtësisë
për pjekje në skarë
Doreza nga silikoni rezistente ndaj nxehtësisë për pjekje në skarë 
është dorezë për pjekje në skarë plotësisht rezistente ndaj ujit që 
siguron kapje jo rrëshqitëse falë pjesës nga silioni. Qafa e dorashkës 
dhe materiali i brendshëm janë ndërtuar nga një poliestër i butë 
pambuku. Doreza kundër djegies nga silikoni për pjekje në skarë  
mund të përballojë temperaturat deri në 232 ° C.

Një madhësi 117083
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Hapini dyert kreativitetit tuaj kulinar me setin 5 pjesësh 
zgjerues të grilave të EGG. Ky sistem i mençur lehtëson një 
shumëllojshmëri të gjerë të konfigurimeve të gatimit që do 
t'ju lejojnë të jepni më të mirën nga vetja dhe skara juaj EGG. 
Ky set i menduar mirë përbëhet nga një raft dy pjesësh me 
shumë nivele, një shportë teli të konvEGGtorit dy gjysma grile 
nga çeliku i pandryshkshëm - duke e bërë Setin e Zgjerimit të EGG 
një pako bazë të përsosur për të gjithë entuziastët e skarës EGG. 

Nëse të gjitha këto konfigurime të ndryshme nuk janë ende mjaftueshëm 
sfiduese për ju, ne kemi një mori aksesorësh tjerë në serinë tonë. Lejoni 
teknikat tuaja të preferuara të gatimit të përcaktojnë se çfarë shtojcash 
janë të domosdoshme për ju. 

XLL

Rafti 2-pjesësh 
shumë-nivelësh
XLarge  121219
Large 120755

Shporta 1-pjesëshe e 
aksesorit convEGGtor
XLarge  121196
Large  120724

Grila gjysmë-hënore nga 
çeliku i pandryshkshëm
XLarge  121202
Large  120731

XLarge  121226
Large  120762

L

XL

Përzgjedhja e teknikave 
të gatimit.

Mbajtësja e aksesorit 
convEGGtor 
Mundëson vendosjen dhe heqjen 
e lehtë dhe të përshtatshme të 
aksesorit convEGGtor. Mbajtësja 
mban gjithashtu tiganin nga  
çeliku i karbonizuar për recetat 
më të mira të gatuara në tigan.

Gatimi shumë-zonësh  
(direkt dhe indirekt)
Zgjeruesi (EGGspander) 
mundëson gatimin direkt dhe 
indirekt në të njëjtën kohë.

Gatimi shumë-nivelësh
Ofron mundësi të zgjeruara 
të gatimit kur gatuani shumë 
ushqime në të njëjtën kohë ose 
kur gatuani për grupe të mëdha 
njerëzish. Grila e lartë e gatimit 
tërhiqet mbrapa për qasje të 
lehtë në ushqimin tuaj.

Gatim i ngadaltë dhe në  
temperaturë të ulët
Përdorni setin 5 pjesësh zgjerues 
(EGGspander) me dy gurë gjysmë 
hënor për pjekje për ushqime në 
temperaturë të ulët dhe gatim të 
ngadaltë. Gatim shumë-orësh 
 në një temperaturë të ulët për 
rezultate më të mira.

Pica dhe pjekje
Shndërroni pajisjen tuaj EGG në 
furrë picash për picat më të mira 
me aksesorin convEGGtor dhe 
me Gurin për Pjekje. Përdorni 
grilën/kornizën shumë-nivelëshe 
për të zgjeruar pjekjen tuaj.

Pjekja në skarë  
në stilin Cowboy
Grila/korniza 2 pjesëshe 
shumë-nivelëshe kthehet në 
anën e kundërt për pjekje të  
drejtpërdrejtë në stilin “Cowboy” 
pak mbi nivelin e qymyr drurit.

Sistemi zgjerues 
EGGspander 
Mundësi të pafundme gatimi.

Seti 5-pjesësh për 
zgjerimin e pajisjes EGG
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Gjysmë grila me vrima
A ju pëlqen të gatuani në EGG përbërës delikat si ushqimet e detit dhe 
peshku? Mbajini ata të pacënuar Grilën e Gatimit me Vrima. Gjithashtu 
ideale për perime të copëtuara imët ose shparg, për shembull. 

XLarge  121240 Large 120717

Gjysmë grila nga giza
A jeni një përdorues serioz i skarës? Duke përdorur Gjysmë Grilën nga 
Giza, ju mund të përgatisni biftek salmoni, biftek viçi dhe perime që 
shfaqin një model të vijave të grilës për t’i pasur zili. Pjekur në mënyrë 
perfekte në pjesët e jashtme dhe tejet të buta në brendësi. Gjysma e 
sipërfaqes së gatimit, por shija jo gjysmake por e plotë. 
 
XLarge 121233 Large 120786

Gjysmë guri për pjekje
Ta quash të gjithanshëm është pak për gjysmë gurin për pjekje. Nëse 
jeni në disponim për të gatuar, ju mund të gatuani vetë bukën tuaj, 
picën calzone ose biskotat - por gjithashtu mund ta përdorni gurin e 
pjekjes si një shtresë të ndërmjetme nëse doni të gatuani në mënyrë 
të tërthortë. 

2XL 120960
XLarge 121820

Large 121035 

KonvEGGtor-i
KonvEGGtori funksionon si një barrierë natyrale midis ushqimeve 
tuaja dhe zjarrit të hapur të Big Green Egg. Dizajni i veçantë i 
konvEGGtorit siguron një rrjedhje të mirë të ajrit dhe një përçueshmëri 
të shkëlqyeshme të nxehtësisë. Ngrohja indirekte që kalon përmes 
mburojës qeramike nga nxehtësia transformon EGG tuaj në një 
furrë të mirëfilltë për ambient të hapur. Kjo është ideale për gatim në 
temperaturë të ulët dhe të ngadaltë ku përbërësit gatuhen butësisht 
në një temperaturë të ulët.

XLarge  401052
Large  401021
Medium  401038

MiniMax  116604
Small  401045
Mini  114341

Guri për pjekje
Pica, buka e prerë në feta, focaccia ose një pite të shijshme me mollë: 
mund të hapni një furrë tuajën duke përdorur gurin për pjekjeje. 
Vendosni gurin në grilën e Big Green Egg tuaj dhe si rezultat do 
të keni një bukë të shijshme dhe pica me një bazë kërcëlluese.

XLarge 401274 
Large 401014

Medium, MiniMax, Small 
401007

Gjysmë tigani Plancha për pjekje në skarë 
Një pllakë gize me rul të dyfishtë: mund të piqni përbërës delikat ose 
më të vegjël në anën e hullizuar, ndërsa ana e sheshtë është ideale 
për petulla, pallaqinka ose vezë. Juve ende ju mbetet një gjysmë në 
dispozicion. A ka dikush ndonjë dëshirë tjetër?

XLarge  122995
Large 122988

Grila nga giza
Modeli/Vijat e grilës në ushqim janë një shenjë dalluese e 
kryekuzhinierëve. Dekoroni fetat e salmonit, biftekun dhe perimet 
me të njëjtin model duke përdorur grilën nga giza. Kjo grilë nga giza 
siguron një mish të plombuar në mënyrë të përsosur që i ruan brenda 
lëngjet e tij. A e keni nënshkruar ushqimin tuaj? Atëherë bëjeni këtë pa 
humbur kohë.

Large  122957
Medium 126405

MiniMax 
122971 

Small     

Shporta e aksesorit convEGGtor  
KËSHILLË MIQËSORE! Shporta e aksesorit convEGGtor është bartës. 
Përdoreni atë për ta vendosur aksesorin tuaj convEGGtor në pajisjen 
EGG - ose për ta larguar - në mënyrë të thjeshtë , të shpejtë dhe të 
sigurtë. 

2XL 119735
XLarge  121196

Large  120724
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Skara prej gize për satay
Satay është miku i të gjithëve në Big Green Egg. Prandaj kjo skarë 
prej gize për Satay ka ardhur tamam në kohën e duhur. Marinoni dhe 
futini në hell përbërësit tuaj të preferuar dhe vendosni ato në rrjetin e 
gjysmë dizajnuar posaçërisht. Pa rrotullime, gjysmë gatime apo hell 
në flakë, por gatim të mirë dhe në mënyrë të barabartë të satay … ose 
kebab, ose yakitori. Cilëndo që ta pëlqeni! 
 
Large 700485

Pllaka për pjekje nga giza
A ju ndodh ndonjëherë të ju ikin përbërësit nëpër hapsirat në grilë gjatë 
gatimit në skarën tuaj Big Green Egg? Atëherë ju paraqesim pllakën 
tonë për pjekje nga giza.Ju mund të gatuani përbërës të vogël dhe 
delikat në pjesën e hullizuar të pllakës nga giza, poashtu dhe petullat 
ose vezët në anën e sheshtë. Ju mund të përdorni aksesorin Plancha 
Griddle për MiniMax si kapak për tiganin prej gize (MiniMax).

2XL, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 117656
Në dispozicion nga MiniMax e tutje
Ø26 cm 120137

Tigani prej gize
Me fulteren nga giza nuk është e rëndësishme sa kohë keni në 
dispozicionin tuaj. Kjo fultere e rrumbullakët nga giza është e përkryer 
për “plombimin” e shpejt të mishit për të mos i ikur lëngjet apo 
për ta lënë të zihet në zjarr të ngadaltë për orë të tëra . Ju mund të 
përgadisni kundërfiletë, Rendang Indoneziane, musak me djathë apo 
gjellë në tavë. Ju ka mbetur edhe pak kohë e lirë?. Mund të përgatitni 
edhe një ëmbëlsirë të këndshme, si një pite me fruta apo clafoutis, në  
fulteren nga giza. Tigani prej gize për MiniMax dhe aksesori Plancha 
Griddle prej gize për MiniMax përshtaten me njëra-tjetrën në mënyrë 
të përsosur. Këtu Griddle do të funksionojë si kapak për tiganin tuaj.

2XL, XLarge, Large
Ø36 cm  118233  
       

Në dispozicion nga MiniMax  
e tutje
Ø27 cm  120144

Grila me vrima për gatim
Grila me vrima për gatim parandalon rënien e perimeve të vogëla ose 
në formë të kubëzave ose kërpudhave ose frutave të detit, përmes 
vrimave të grilës së Big Green Egg tuaj. Vetëm vendoseni në grilën 
tuaj. Vrimat e vogla sigurojnë që përbërësit do të vazhdojnë të fitojnë 
ato aroma të pakrahasueshme të EGG. 

Gjysmë e rrumbullakët: 
2XL, XLarge 

E rrumbullakët:
2XL, XLarge, Large

E rrumbullakët:
Në dispozicion nga MiniMax e 

tutje

Ø 58 cm 116390

Ø 41 cm 201287

Ø 33 cm  102010

Furra e gjelbërt holandeze
Furra e gjelbërt holandeze për Big Green Egg është me të vërtetë e 
rëndë. Tenxherja e enameluar prej gizës, përdoret si tavë për 
përgatitjen e çomlekut, gjellrave, pjekurinave, rostove dhe përgaditje 
të ngadalshme. Një enë e gjithanshme! Kapaku i furrës së gjelbërt 
holandeze gjithashtu mund të përdoret ndaras si tigan i cektë për 
fërgim, ose edhe si kallëp për tortë dhe ëmbëlsira. Furra e gjelbërt 
holandeze është në dispozicion në të dy format atë të rrumbullakët 
dhe ovale.

Oval - 5.2 L: 2XL, XLarge, Large 
35cm         117670

Round - 4 L: 2XL, XLarge, Large 
Ø23 cm   117045

Furra holandeze nga giza
Kjo enë e gjithanshme nga giza mund të përdoret pothuajse për 
çdo gjë. Furra holandeze nga giza e Big Green Egg është ideale për 
çomlek, mish me lakër, supa dhe ushqimeve që përgatiten në një enë. 
Giza e shpërndan nxehtësinë në të gjithë enën dhe kapaku i rëndë i 
furrës holandeze nga giza do të parandalojë humbjen e lëngut. Ose 
përdoreni pa kapak për t'i dhënë të gjithë përbërësëve tuaj atë shijen 
unike të Big Green Egg. Pa marrë parasysh se cili opsion zgjidhni, 
mishi i gatuar ngadalë do të mbetet lezetshëm i lëngët dhe i butë. 
Kurioz? Kthehuni sërish pas 4 orëve ...

5.2 L: 2XL, XLarge, Large, Medium     
Ø27 cm 117052
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Tigan skare për tiganisje & Paella
Çdo shtet ka ushqimin e tij kombëtar. Kopjoni ato ose krijoni versionin 
tuaj të një paelle spanjolle ose gullashi Hungarez duke përdorur 
tiganin e skarës për tiganisje & Paella. Ky tigan është gjithashtu i 
mrekullueshëm për ca tiganisje të shkëlqyer. Si thoni për biftek kineze 
me salcë Hoisin me makarona petë? Tigani ka një volum prej jo më 
pak se 3.8 litra dhe një diametër prej 36 cm.

3.8 L: 2XL, XLarge, Large
Ø 36 cm  002167

Tenxhere salce nga giza me furqën për lyerje (ildisje)
Ju mund të ngrohni salcat dhe marinadat ose të shkrini gjalpin shpejt 
dhe lehtë në tenxheren për salcë nga giza, në grilën e Big Green Egg 
tuaj. Furça për lyerje nga silikoni përshtatet në mënyrë të përkryer në 
dorezë për të parandaluar që në tavolinën tuaj të krijohet rrëmujë. A  
mendoni ta përdorni tenxheren për salcë nga giza në skarën EGG? 
Mos harroni ta largoni furçën.

2XL, XLarge, Large, Medium, MiniMax, Small
Ø 12 cm 117663

Pjatë nga çeliku i karbonizuar për pjekje në skarë
Pajisja e Big Green Egg është mjaft e gjithanshme dhe gjithashtu vlen 
për gatim me pjatën wok. Me pjatën nga çeliku i karbonizuar për 
pjekje në skarë bashkë me lugën nga druri bambu mund të zotëroni 
çdo teknikë kuzhine. Fundi i saj i sheshtë e bën stabile në çdo 
sipërfaqe gatimi. Dhe lehtë mund ta përdorni atë në kombinim me 
pajisjen EGGspander. A jeni gati për të gatuar me pjatën wok?   
 
XLarge, Large 
Ø40 cm 120779

Tavë e thellë nga guri për pjekje
Tava e thellë nga guri për pjekje ju garanton shpërndarje të përsosur 
të nxehtësisë që rezulton në  "quiches", tartë, lazanja dhe madje edhe 
pica. Guri nga qeramika me skaje të ngritura siguron që të gjitha 
ushqimet e gatuara të piqen në mënyrë të barabartë dhe të marrin 
atë ngjyrën e kaftë të artë për t'u patur zili. E butë brenda, kërcitëse në 
pjesën e jashtme.

2XL, XLarge, Large 
 112750

Grila me 2 nivele për pjekje
Keni mungesë të sipërfaqes së gatimit? Atëherë ngritni gjërat një nivel 
më lartë! Ky është parimi i grilës me 2 nivele për pjekje. Kjo grilë me dy 
nivele, e ndërtuar nga çeliku i kromuar, e dyfishon kapacitetin e gatimit 
të Big Green Egg XLarge. Kjo do të thotë dy herë më shumë ushqime 
të shijshme.

XLarge  201317

Grila zgjeruese palosëse 
Pyetja kryesore: gjoks rose apo brinjë të shkurtër? Meqë nuk  
ekziston përgjigjja e saktë apo e gabuar, mund t'i zgjedhni të dyja.  
Grila e veçantë zgjeruese palosëse për Big Green Egg tuaj do t'ju  
ofrojë më shumë se hapësirë të mjaftueshme. Para se ta përdorni, 
thjesht vendoseni këtë grilë të palueshme të ngritur prej çeliku të 
pandryshkshëm në grilën prej çeliku të pandryshkshëm të EGG tuaj. 
Dhe kur të mbaroni, palojeni atë përsëri.

2XL, XLarge, Large 
 201126
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Gatuani pica në 
shtëpi sikur në 

piceri

Picat do të bëhen kryevepra italiane kur të piqen në 
pajisjen Big Green Egg. Sidomos në qoftë se ju merrni 
ndihmën e një numri të mjeteve që do të shtyjnë të 
gjithë pica-pjekësit të bëhen jeshil nga zilia. A ju pëlqen 
pica kalzone? Duke përdorur pajisjen për përgatitjen 
e kalzone ju mund të mbushni brumin tuaj të picës 
(të bërë në shtëpi) me mbushjen tuaj të preferuar 
dhe paloseni dyfish me një lëvizje. Ne gjithashtu 
kemi aksesorë shumë të avancuar për prezantimin, 
të tillë si mjete për të prerë lehtë brumin e pjekur dhe 
të mbushur plot dhe për të vendosur rriskat në pjata 
ashtu siç bëjnë profesionistët. Mangiare!

Kallëp në formë 
të picës kalzone
16 cm 114174 

Kupat matëse
4x 119551

Prerësi/Rrota kompakte për prerje picash
Ne besojmë në ndarje të drejtë! E cila ndarje vlen edhe për pica. 
Por si mund ta ndash një picë në mënyrë të drejtë, elegante dhe të 
sigurt? Duke përdorur rrotën kompakte për prerje nga Big Green Egg, 
sigurisht! Ky prerës profesional picash ka një kapëse nga plastika që 
qëndron në mënyrë të rehatshme në dorën tuaj dhe mbron shuplaken 
e dorës tuaj. Dhe me rrotën nga çeliku i pandryshkshëm ju lehtë mund 
ta preni një pica në copa të barabarta. Prego.

118974

Shpakëll servimi për pica
114143

Tërplotë alumini për pica
Ju mund ta dalloni gatuesin e vërtetë të picës nga qëndrimi i tij plotë 
vetëbesim dhe veglat profesionale. Kjo është pikërisht arsyeja pse 
duhet të përdorni tërplotën nga  alumini për të vendosur lehtësisht 
picat tuaja të shtëpisë në gurin e nxehtë për pjekje në Big Green Egg. 
Komplimente të gjithëve! E garantuar!

 118967
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Termometri i shpejtë
Zyrtarisht quhet termometri i shpejtë digjital për ushqim i Big Green 
Egg. Emri tij pak a shumë i thotë të gjitha. Për disa sekonda, dig-
jitalisht lexon temperaturën e kofshës së qengjit ose të pulës së 
mbushur. I saktë në matje (deri në 300°C!). Madhësia e përshtatshme, 
tamam për xhep, dhe doreza shërben si një kuti magazinimi.

120793

Gjeniu i EGG
Kjo pajisje teknike kontrollon dhe monitoron temperaturën e pajisjes 
tuaj EGG dhe e dërgon atë në telefonin ose tabletin tuaj. Në këtë 
mënyrë, ju mund t'i shijoni ditët e ftohta të dimrit përderisa gatuani 
ngadalë në temperaturë të saktë. Gjeniu i EGG siguron një rrjedhë të 
vazhdueshme të ajrit duke ju mundësuar që të vazhdoni të gatuani 
në një temperaturë konstante. Ju do të pranoni një njoftim nëse 
temperatura në pajisjen tuaj EGG është ose shumë e lartë ose shumë 
e ulët. E njëjta gjë vlen edhe kur uleni për të ngrënë. Ju madje mund 
t'i kontrolloni statistikat e seancave tuaja të mëparshme në pajisjen 
EGG.

121059

Termometeri me sondë të dyfishtë i kontrolluar 
nga distanca
Informacioni është fuqi. Termometri pa kabllo me sondë 
të dyfishtë i kontrolluar nga distanca mat saktësisht 
temperaturën bazë të përbërësve tuaj deri në shkallën më 
të detajuar, si dhe temperaturën e brendshme të skarës tuaj 
Big Green Egg. Sonda e dyfishtë përmban 2 sonde dhe  
një receptor që ta mbani me vete. Pasi të keni arritur 
temperaturën e dëshiruar, receptori do t'ju njoftojë  
automatikisht (deri në një distancë prej 91 metra).

116383

Termometër digjital xhepi
A dëshironi një këmbë të bukur të pjekur ngjyrë rozë të 
qengjit dhe biftek të pjekur mesatarisht? Termometëri digjital 
i xhepit do t'ju ndihmojë që gjithmonë të shërbeni mish dhe 
mish shpezësh të pjekur në mënyrë të përkryer. Temperatura 
shfaqet në ekran brenda 5 deri në 6 sekonda (në ° F dhe ° C). 
Kur të arrihet temperatura e dëshiruar, do të dëgjohet një 
tingull bip. Ky termometër digjital për matjen e temperaturës 
bazë është mjaftueshëm i vogël për ta zënë xhepi 
(përparësja) juaj. Dhe kur të mbaroni, kthehet sërish 
në mbulesën e tij mbrojtëse.

119575

Termometri me rreze infra të kuqe për matjen  
e temperaturës së sipërfaqes së gatimit
Si thoni të luani një lojë me lazer derisa gatuani në EGG? Termometri 
me rreze infra të kuqe për matjen e temperaturës së sipërfaqe 
së gatimit ka një lazer preciz që mat saktësisht temperaturën e 
sipërfaqes së gatimit. Drejtoje lazerin në gurin e pjekjes, grilën e gizës 
ose grilën me vrima, për shembull, për të kontrolluar temperaturën 
para se të shtoni përbërësit. Ky termometër pa kabëll me rreze infra  
të kuqe ka një gamë temperaturash prej 0 ° C deri në 427 ° C.

114839

Termometri digjital me lexim të menjëhershëm  
të temperaturës
Nuk mund ta dini vetëm nga pamja e pulës nëse është pjekur 
apo jo. Termometri digjital me lexim të menjëhershëm të 
tempëraturës do të eliminojë çdo rrezik dhe ju gjithmonë do 
të shërbeni një pjatë me pulë të gatuar siç duhet (dhe kështu 
të sigurt). E njëjta vlen edhe për përbërësit e tjerë, natyrisht. 
Futni sondën e çelikut të pandryshkshëm të termometrit 
digjital me lexim të menjëhershëm në mish, peshk apo pulë 
dhe brenda pak sekondave temperatura bazë do të shfaqet 
në ekranin e madh LCD.

112002 

Pranoni  
  recetat në 
kutinë tuaj 
    postare!

Si thoni për ca mish derri të shijshëm? Dhe 
tarte tatin për ëmbëlsirë? Nëse shpesh 
gatuani ushqimet tuaja në pajisjen Big Green 
Egg, duhet të keni një sërë recetash klasike që 
ju pëlqejnë të gjithëve. Sidoqoftë, ju dëshironi 
të thyeni kufijtë dhe të vazhdoni të habitni 
veten dhe të tjerët. Kjo është arsyeja pse ju 
do të gjeni një bollëk të recetave frymëzuese 
në biggreenegg.eu/al

TEMPERATURA
SAKTËSISHT E
DUHUR SIGURON 
SHIJEN E 
PAZËVENDËSUESHME



 Jonnie Boer 
De Librije 
3 yje Michelin 

Kryekuzhinierët 
dhe pajisja  
Big Green Egg  
Dyshja e përsosur

Kudo që hasni pajisjen e Big Green Egg; një gjë e keni të sigurtë. 
Mirëseardhjen e ngrohtë të kryekuzhinierëve më të mirë, kuzhinierëve 
me yje Michelin, mjeshtërve krijues që u bënë të famshëm përmes 
gatimit inovativ dhe thyerjes së kufijve të asaj që është e mundur 
gastronomikisht. Ata zbuluan se përgatitja e përbërësve më të dashur 
të freskët (sezonalë) në pajisjen EGG rezultoi në një përbërës shtesë; 
shijen karakteristike të EGG. Kombinimi i krijimeve progresive dhe 
arsenalit të gjerë të teknikave të gatimit që pajisja EGG ka për të ofruar 
duket se është një kombinim fitues. Big Green Egg u bë e famshme 
nga ambasadorët tanë. Kryekuzhinierët me yje Michelin si Jonnie Boer 
na kanë futur (me plot kuptimin e fjalës) në hartë dhe u kanë dhënë 
gurmanëve mundësinë që të zbulojnë edhe atë shijen unike të Big 
Green Egg. Vetëm për këtë arsye, kryekuzhinierët meritojnë një yll për 
aq sa na takon neve.
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Mbajtësja në formë kanaçeje birre për pjeken e pulës
Mbajtësja në formë kanaçeje birrës për pjekjen e pulës është nga ato 
gjërat klasike amerikane, ku  pulën e vendosni mbi një kanaçe të hapur 
dhe gjysmë të mbyshur me birrë. Përderisa pula është duke u pjekur, 
birra në kanaçe evaporohet, duke e ruajtur mishin e bardhë dhe 
lëngshmërinë përbrenda. A ju duke e vështirë? Jo kur e përdorni 
mbajtësen në formë kanaçeje birre për pjekje të pulës! Ky tel mbajtës i 
fortë metalik mbërthen kanaçen e birrës në një mënyrë të tillë që të 
mos përmbyset.

2XL, XLarge, Large, Medium, Small
 002099

Mbajtësi vertikal për pjekjen e shpezëve
Jepni vendin e duhur pulës së zezë dhe pulës së bardhë në skarën tuaj 
Big Green Egg duke përdorur mbajtësin vertikal për pjekjen e 
shpezëve. Mbajtësi vertikal për pjekjen e shpezëve nga çeliku i 
pandryshkshëm mban pulën apo gjelin e detit në pozitë vertikale 
kështu që të mund të notojë në vet yndyrën e vet. Kjo e bën mishin 
tepër të lëngshëm nga brenda ndërsa krijon një kore të shijshme dhe 
kërcëllitëse nga jashtë. Tani sa mahnitese është kjo?

Pulë 117458
Gjeldeti 117441

Mbajtësi nga qeramika për pjekjen e shpezëve
Kjo e kthen një pulë të shijshme në një pulë absolutisht të shijshme. 
Vendosni një pulë të tërë ose gjeldeti në mbajtësin e qeramikës për 
pjekjen e shpezëve dhe ajo do të marrë një lëkurë kërcëllitëse dhe 
ngjyrë kafe të artë nga jashtë, duke u bërë këndshëm e lëngshme nga 
brenda. Dëshironi të shtoni një shije shtesë? Mbushni mbajtësen nga 
qeramika me ca birrë, verë, musht dhe / ose erëza. Rezultati? 
Përsosmëri e plotë. 

Pulë 119766
Gjeldeti 119773

Tava e kullimit/pikimeve
Tava e kullimit nga Big Green Egg mbledh kullimin, lëngjet dhe mbetjet, 
duke i parandaluar të bien në qymyr ose në konvEGGtor. Mbushja e 
tavës së tava të kullimit, të punuar prej alumini, me sasi të vogël uji do 
të rrisë nivelin e lagështisë në EGG, duke i bërë ushqimet tuaja edhe 
më të lëngshme. 

rrumbullakët  Ø 27 cm   117403 
drejtëkëndëshe 35 x 26 cm 117397

Tiganët me një përdorim për mbledhjen e yndyrës 
Një kuzhinier i vërtetë nuk ka frikë nga pak yndyrë. Në fund të fundit, 
ajo e bën çdo ushqim më të shijshëm. Pastrimi i saj, megjithatë, është 
krejtësisht ndryshe. Tiganët me një përdorim për mbledhjen e yndyrës 
të Big Green Egg e lehtësojnë mbledhjen e yndyrës. Këta tiganë me një 
përdorim për mbledhjen e yndyrës nga alumini janë projektuar për t’iu 
përshtatur pajisjes convEGGtor. Përgatitje në skarë pa i bërë duart pis. 

XLarge - 5x 120892
Large - 5x 120885

Medium, MiniMax, 
Small - 5x 120878

Grila/korniza mbajtëse për brinjë dhe pjekje/rosto
Kjo grilë shumë funksionale për brinjë  dhe pjekje/rosto është ideale 
për gatim të rosteve të mëdha. Në pozicionin e drejtë mbajtësja është 
në formën V, e përshtatshme për copa të mëdha të mishit apo mishit 
të shpezëve (të mbushur) që duhet të pjeken ngadalë. Kur ta ktheni 
mbrapsht, ajo bëhet mbajtëse ideale për gatimin e kotëletëve derri.  
Ajo që jep rezultate të mëdha këtu është rrjedhja e vazhdueshme e 
ajrit rreth grilës. Një produkt që mishngrënësit duhet ta kenë patjetër.

2XL, XLarge, Large  
 117564 

Medium, Small   
 117557
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Gërshërë kuzhine
120106

Hell prej drurit bamboo
25 cm - 25x 117465

Set thikash
 117687

Dërrasë për prerje  
nga druri tik
  120632

Peshqir Kuzhine
3 x 116840

Panxhat për copëtimin e mishit
Futni kthetrat tuaja, më falni, panxhat tuaja për copëtimin e mishit në 
mishin e derrit të gatuar  ngadalë dhe copëtojeni atë me lehtësi. Mish 
derri i copëtuar ka qenë favoriti i  "Big Green Egg" për vite të tëra, dhe 
me këto Panxha për copëtimin  mishit ju mund të kryeni punën sa 
çel e mbyll sytë. Ato poashtu janë jashtëzakonisht të dobishme për 
trajtimin e copave të mëdha të mishit.

Set  114099

Grepi për rrotullimin e mishit 
Ne jemi në gjendje të ecim mbi zjarr për të shtënë në dorë grepin  
për rrotullimin e mishit. Ky grep mjeshtëror mishi është ideal për 
rrotullimin e copave të mishit dhe mishit të shpezëve (të tillë si biftekë, 
kotëletë dhe këmbë pulash) në mënyrë të shpejt dhe të lehtë. Grepi i 
gjatë prej çeliku të pandryshkshëm ju mundëson madje të rrokullisni 
mishin në temperatura jashtëzakonisht të larta pa iu afruar shumë 
zjarrit ose dëmtuar përbërësit. 

48 cm 201515

Hell teli fleksibil për pjekje në skarë
Gjatë përdorimi të hellit fleksibil prej teli, përgatitja e satay ose vënia 
e përbërësve të tjerë është shumë e lehtë. Këta hella fleksibil për 
pjekje në skarë lejojnë vënie të shpejtë të copave të mishit, peshkut, 
shpezëve dhe perimeve, pa rrezik se ndonjë gjë do të ikë në anën 
tjetër. Gati? Zhytini ato në marinadë për një kohë të shkurtër për të 
shtuar një shije shtesë.

68 cm - 2x 201348

Kallëpi për hamburgerë
2XL, XLarge, Large
002105
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Drita fleksibile e skarës 
Ah, ma ndriço pajisjen time EGG! Drita e re fleksibile e skarës është 
asistenti ideal fleksibil i dritës që ndriçon kudo që dëshironi. Kjo dritë e 
zgjuar LED është shumë fleksibile dhe ka një bazë magnetike shumë të 
fuqishme. Ju lehtësisht mund ta fiksoni mbajtësen e lirshme montuese 
në brezin  ose ndihmësin e pajisjes tuaj EGG. Ndizini dritat dhe aksion! 

122940

Mbajtës misri shtalbak
Ky është një nga ato shpikje që ju bën të buzëqeshni. Këta mbajtës 
misri shtalbak do t'ju ndihmojnë të hani koçanët/shtalbakët e misrit 
të pjekur në skarë kur ata janë ende të ngrohtë. Mbajtësit e misrit të 
Big Green Egg kanë gjilpëra të dyfishta nga çeliku i pandryshkshëm 
dhe një dorezë të butë për kapje që mund ta mbani lehtë pa i zhytur 
gishtërinjët. Pa rrëmujë, vetëm kënaqësi.

4 koçanë misri 117335

Shiringa e kryekuzhinierit për injektim aromash   
Shiringa e kryekuzhinierit për injektim aromash e "Big Green Egg" 
është një vegël e veçantë për t'i shtuar aroma mishit dhe mishit të 
shpezëve. Kjo shiringë pasuruese siguron që marinada të penetrojë 
mirë në brendinë e mishit, duke e bërë atë më butë dhe të lëngët. 
Misioni i realizuar.

119537

Unazat e skarës
Përdorimi i unazave të skarës do të parandalojë specat (e mbushur), 
domatet ose qepët nga rënia në tokë gjatë pjekjes në skarë. Arsyeja 
është që këto unaza nga çeliku i pandryshkshëm vijnë me një gjilpërë 
për t'i vendosur në mënyrë të sigurt perimet dhe fruta tuaj. Spiralja 
përçuese e nxehtësisë në mes të unazave të skarës siguron gatimin e 
shpejtë dhe të njëtrajtshëm të përbërësve.

3 x  002280

Pajisja më e mirë  
për gatim në ambient 
të hapur.
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Vegla për largimin e hirit 
Vegla për largimin e hirit në fakt ka dy funksione: me këtë ju mundeni që 
në mënyrë shumë të lehtë të largoni hirin nga "Big Green Egg" juaj, por 
mund poashtu ta përdorni atë për të shpërndarë qymyrin në mënyrë të 
njëtrajtshme edhe para se të ndizni pajisjen tuaj "EGG". Shoqëruesi më i 
mirë i kësaj vegle praktike është  lopata për largimin e hirit.

2XL 
119490

 

XLarge

Large 
119506

Medium 

MiniMax
Small 301024
Mini

Lopata për largimin e hirit
Qymyr druri shakton krijimin e hirit. Duke larguar hirin me veglën për largimin 
e hirit dhe duke mbledhur atë në lopatën për largimin e hirit, ajri do të rrjedhë 
lirshëm përsëri nëpër " Big Green Egg". Juve ju nevojitet ky oksigjen dhe 
rrjedhë e ajrit për të ngrohur në mënyrë të shpejtë pajisjen tuaj "EGG" deri 
në temperaturën e duhur, si dhe për të ruajtur atë temperaturë. Lopata  për 
largimin e hirit përshtatet në mënyrë të përsosur brenda derëzës së ajrosjes 
(rrymimit të ajrit)  për të shamangur çdo derdhje.

2XL, XLarge, Large, Medium 
 106049

Pastruesi i grilës
Gatimi në EGG është zbavitës, përveç atyre yndyrave të ngurtësuara 
dhe mbetjeve të ushqimit të djegur që mun të ngjiten për grilën e 
"Big Green Egg" tuaj. Ju mundeni që lehtësisht dhe shpejt të pastroni 
grilën tuaj duke përdorur pastruesin e grilës për gatim. Falë dorezës së 
zgjatur, ju nuk ka nevojë që të prisni derisa pajisja juaj "EGG" dhe grila 
të jenë ftohur.

 201324

Furça për pastrimin e grilës
Furça për pastrimin e grilës do t'ju ndihmojë të pastroni grilat,  
konvEGGtor-in dhe gurin për pjekje të pajisjes suaj "Big Green Egg"  
sa hap e mbyll sytë - madje edhe kur është ende e nxehtë, pasiqë 
doreza tejet e gjatë do të mbajë nxehtësinë në distancë. Edhe pse 
furça për pastrimin e grilës nuk do të bëjë pastrimin më zbavitës,  
ajo do t'ju ndihmojë ta bëni atë shumë më shpejt.

 119469
Kokë zëvendësuese 
 - 2x 119483

Furça dyshe për pastrimin e grilës
Furça dyshe për pastrimin e grilës është një vegël praktike për  
pastrimin e grilës së skarës (grilës prej çeliku të pandryshkshëm  
ose grilës prej gize). Përbëhet prej dy shtupave prej çeliku të   
pandryshkshëm dhe një doreze ergonomike. Dy shtupat mundësojnë 
pastrimin e grilës apo gurit për pjekje dy herë më shpejtë, që  
nënkupton se pasi ta keni përfunduar gatimin në pajisjen tuaj  
"EGG", mund të pushoni më gjatë para se t’i përvisheni pastrimit!

 119476
Kokë zëvendësuese 
 - 2x 119483

Për këtë gjeneratë dhe atë që do 
vijë pas kësaj.  Mbajeni pajisjen 
tuaj EGG në formë të përsosur.
 
Pajisja EGG është për jetën. Dhe nëse e ruani mirë, do të sigurojë 
gjithashtu shumë kujtime të dashura për gjeneratën e ardhshme. 
Gjithashtu e rëndësishme; recetat tuaja do të shijojnë më mirë dhe 
pajisja juaj EGG do të ruajë pamjen e saj të mirë. A po i druheni? 
Produktet e shfaqura së bashku do të kryejnë të gjithë punën e rëndë 
për ju dhe ka disa këshilla të dobishme për mirëmbajtjen që mund të 
gjenden në faqen tonë të internetit. Çdo të mirë!



Admiruesit e pajisjes EGG 
në një vend. Bëhuni pjesë 
e komunitetit. Vizitoni 
Fan Shop tonë. 
Admiruesi i vërtetë i pajisjes EGG gjithmonë do të dallohet 
nga të tjerët për shkak të pasionit të tij për ushqim dhe 
sepse preferon të kalojë kohën e tij para pajisjes së tij 
të Big Green Egg. Por prapë se prapë, ajo çfarë e bën të 
dallohet nga të tjerët mund të jenë bluza e tij dhe çorapet e 
tij. Ju mund t'i gjeni këto dhe këshilla të tjera origjinale për 
dhurata në Fan Shop tonë në biggreenegg.eu/al. 

5352

Shtresa mbrojtëse e "EGG"
Pra, ju nuk keni inkorporuar pajisjen tuaj "EGG" në një dërrasë 
pune apo kuzhine në ambient të hapur, por në kopshtin apo 
ballkonin tuaj. Nëse është kështu, shtresa mbrojtëse e "EGG" 
do të mbrojë sipërfaqen përreth nga nxehtësia, njollat dhe 
myku. Një fakt interesant: Shtresa mbrojtëse e "EGG" është 
prodhuar nga materiale plotësisht të ricikluara, duke e bërë atë 
jashtëzakonisht eko-miqësore. 

76x107 cm
117502

Mbulesat e pajisjes Big Green Egg.

Varg dritash LED EGG
700898

Lodra prej pelushi Mr EGG-
head (z. Kokëveza)
27 cm 120991

Set mbajtëse për kripë  
dhe  piper
122230

Glob dëbore
666847

Mbulesat për pajisjen EGG 
Breshër apo valë nxehtësie? Ruani pajisjen tuaj të Big Green Egg si të ishte e re duke përdorur 
një mbulesë të pajisjes EGG. Kjo shtresë mbrojtëse ventiluese me cilësi të lartë mund t'i 
rezistojë çdo lloj moti. Ju mund ta vendosni dhe ta hiqni atë lehtësisht dhe falë strukturës 
mbërthyese Velcro i përshtatet çdo pajisjeje të EGG si të ishte bërë posaçërisht për të. Dizajni 
elegant i zi me logon e njohur të Big Green Egg duket bukur në çdo pajisje. 

Mini Small Medium MiniMax Large XLarge 2XL

Këmbëzat mbajtëse (“Foleja”) e intEGGruar
+ Manovruesi të ”Foleja” 126528 126528 126467 126467 126535

Bartësi i pajisjes EGG 126511 126511

“Foleja” portabël e MiniMax 126528

Korniza e pajisjes EGG 126467 126450 126450 126450

Korniza e pajisjes EGG + Korniza zgjeruese 126474 126474 126474

Tavolina nga druri i akacies 126498 126474

Kupolat për pajisja EGG në tryezë 126504 126504
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Kapela Big Green Egg
Ngjyrë e gjelbër 
122261

Përparëse kanvacë
Një madhësi
700492

Përparëse për fëmijë
Një madhësi 
789054
Një masë (deri në 12 vite)

Çorape shtëpie
39-42 666823
43-46 666830

Kapela Big Green Egg
Ngjyra e zeze
122254

A jeni të veshur siç duhet  
për të gatuar me EGG?

Bluzë “No-EGG-No-Story” 
Ngjyrë e gjelbër 
Sizes: S-XXL

Bluzë origjinal 
Ngjyrë e kaltër 
Sizes: S-XXL

Këmishë e gjatë 
Ngjyrë gri e errët
Sizes: S-XXL

Këmishë e gjatë 
Ngjyrë e kaltër 
Sizes: S-XXL

Pulovër “Big Green Egg” 
Ngjyrë gri e errët
Sizes: S-XXL

Bluzë “Evergreen” 
Ngjyrë e bardhë 
Sizes: S-XXL

Pulovër - me zinxhir  
Ngjyrë gri e errët
Sizes: S-XXL

Çorape
Flakë 39-42      700874
Flakë 43-46     700881
EGGs 39-42    700850
EGGs 43-46    700867



Pjesët rezervë

Kapaku për mbrojtje nga shiu
Gjithmonë ka mundësie të bie shi gjatë përdorimit të pajisjes EGG. Si një 
përdorues entuziast i pajisjes EGG, ju nuk do të lejoni që kjo tu pengojë, 
por as nuk dëshironi pika shiu në pajisjen tuaj Big Green Egg. Kapaku 
për mbrojtje nga shiu i Big Green Egg shërben si një ombrellë për 
rregullatorin tuaj të ajrit. Kapaku për mbrojtje nga shiu mund të përdoret 
vetëm në kombinim me aksesorin rEGGulator.

2XL, XLarge, Large, Medium
120748

MiniMax, Small
121042

Rondele izoluese
Pasi të keni përdorur pajisjen tuaj Big Green Egg intensivisht për një 
kohë të gjatë, skajet e pjesës së sipërme të bazës qeramike dhe fundi 
i kapakut qeramik me oxhak përfundimisht do të vjetrohen. Duke 
pasur parasysh se ky skaj mbron qeramikën dhe siguron qarkullimin e 
përsosur të ajrit, do të ishte me vend që ta zëvendësoni atë në mënyrë 
të rregullt. Ju mund ta bëni lehtësisht këtë vetë duke përdorur këtë 
rondele izoluese. Mjeti për të cilin po flasim ka ngjitësin e vet dhe 
montimi i tij është vetë-shpjegues.

2XL*, XLarge, Large 
113726 

* Seti i zëvendësim të rondelës për 
2XL nevojiten 2 - 113726 

Medium, MiniMax, Small, Mini 
113733

Grila nga giza
Është e vendosur brenda kutisë së zjarrit. Ka vrima të cilat lejojnë 
rrjedhjen e ajrit përmes pajisjes EGG dhe rënien e hirit poshtë, në 
mënyrë që heqja e tij nga pajisja të jetë më e lehtë pas gatimit

2XL  114716  
XLarge  112644
Large  103055
Medium  103062 

MiniMax 103055 

Small  
Mini 

103079

57

Baza
Qeramikë e izoluar me material të fortë. Lustrimi parandalon ciflosjen dhe zbehjen e 
ngjyrës.

2XL  120946 
XLarge  112620 
Large  401076 
Medium  401083  

MiniMax  115577
Small 401090
Mini 401106

Kutia e zjarrit
Kutia e zjarrit qëndron në bazën qeramike dhe duhet të mbushet me qymyr. Meqenëse 
kutia e zjarrit është e pajisur me hapje të sofistikuara dhe punon me hapjet për ajër 
në fund të pajisjes EGG, rrjedhja e ajrit është konstante dhe optimale kur aksesori 
rEGGulator dhe dera e poshtme janë të hapura.

2XL  120984
XLarge  112637
Large  401175
Medium  401182

MiniMax  115591
Small 401199
Mini 112187

Kupola
Kupola nga qeramika me oxhak që mund të hapet dhe mbyllet lehtë për shkak të 
mekanizmit me amortizim. Materiali qeramik përmban një shtresë mbrojtëse, me 
lustrim të dyfishtë. Karakteristikat izoluese dhe që ruajnë nxehtësinë të materialit 
qeramik krijojnë një rrjedhje ajri brenda pajisjes EGG, duke siguruar që recetat të 
gatuhen në mënyrë të barabartë dhe me shije.

2XL  114433
XLarge  112668
Large  401120
Medium  401137

MiniMax  
401144

 
Small  
Mini 112224

Unaza e zjarrit
Vendoset mbi kutinë e zjarrit, duke ofruar raftin për shpërndarësin e nxehtësisë dhe 
rrjetat e gatimit.

2XL  120977
XLarge  401212
Large  401229
Medium  401243

MiniMax  115607
Small 401250
Mini 112194
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Pajisja Big Green Egg është padyshim skara më e mirë qeramike 
në treg. Për ruajtur këtë vend në treg, ne kemi bërë kërkime  
dhe zhvillime të produkteve që rregullisht japin një zgjidhje  
teknologjike si dhe modifikime të zgjuara për ta bërë gatimin  
në pajisjen EGG edhe më të lehtë. 

A është pajisja juaj EGG e viteve para vitit 2019? Atëherë, ndoshta 
është koha për një përmirësim. Zbuloni të gjitha risitë e fundit më  
poshtë. Tregtari juaj i Big Green Egg mund t’ju japë këshillat që ju  
nevojiten për ta bërë pajisjen tuaj EGG 100% të përdorshme në të 
ardhmen. 

-  Hapni dhe mbyllni me lehtësi pajisjen tuaj EGG me sistemin ‘lehtë 
për t’u ngritur’. Rripi me shirita çeliku të veshur me pluhur me sistem 
të ri dhe të përmirësuar me menteshë, e bën hapjen e kupolës më të 
lehtë se kurrë më parë. Natyrisht, ne e kemi patentuar këtë zbulim të 
mençur

-  Garantoni temperaturën perfektë në pajisjen tuaj EGG me aksesorin 
rEGGulator të ri dhe të patentuar paralelisht me sistemin e mësipërm. 
Është jashtëzakonisht i saktë dhe përmban një dorezë të izoluar në 
mënyrë termale që është e këndshme për tu prekur. Rrebesh shiu? 
Aksesori rEGGulator është trajtuar me një shtresë që parandalon  
korrozionin, andaj mund ta lini në pajisjen tuaj EGG edhe pas përdorimit

-  Pikëpamje të qarta për temperaturën me Matësin e Temperaturës 
Tel-Tru. Pajisja EGG vjen me një termometër të kupolës si pajisje  
standarde, por ky matës-me madhësi XL ka një ekran me diametër jo 
më të vogël se 8 cm! Në këtë mënyrë ai ju jep një mbikëqyrje dhe detaje 
edhe më të mira. Gjithashtu, qelqi i rezistueshëm ndaj temperaturave 
mund të përballojë edhe ndryshimet më të ashpra të temperaturës.

Përmirësoni pajisjen tuaj EGG 
---

Si të ishte e re

Matësi i temperaturës Tel-Tru 
Termometri  përfshihet me secilën pajisje të Big Green Egg. Nëse 
ndodh që të prishet pas shumë vitesh përdorimi, ju mund të porosisni 
Matësin e Temperaturës Tel-Tru. Vendoseni termometrin e kupolës në 
kapakun e pajisjes tuaj EGG dhe do të dini se sa ngrohtë është brenda, 
pa pasur nevojë të hapni kapakun dhe të humbni nxehtësinë. Matësi 
i temperaturës Tel-Tru është në dispozicion në 2 madhësi dhe shfaq 
temperaturat që shkojnë nga 50 ° C deri 400 ° C.

8 cm   117250
5 cm   117236

Aksesori rEGGulator
Aksesori i ri dhe i fortë rEGGulator mund të vendoset shumë 
saktësisht. Është i bërë nga giza e qëndrueshme me një dorezë 
silikoni të ftohtë, duke ju mundësuar të rritni ose ulni furnizimin e ajrit 
pa djegur gishtat. Tashmë kemi trajtuar rregullatorin e ajrit me një 
shtresë që parandalon korrozionin, kështu që ju mund ta lini atë në 
pajisjen EGG pas përdorimit.

2XL, XLarge, Large, Medium
117847

MiniMax, Small
117854

Kompleti i montimit të shiritit
Sistem i patentuar dhe i lehtë për tu bartur. Operacioni i zgjuar lejon 
kapakun qeramik të hapet dhe mbyllet duke përdorur forcë minimale.

2XL  121271 
XLarge  117908
Large  117984 
Medium  120021

MiniMax  
117939  Small 

Mini 117922 



A jeni entuziast i ri apo me përvojë i pajisjes 
EGG? Me një recetë të mirë, ju veçse 
jeni në avantazh. Kjo është arsyeja pse 
ne i mbushim plot e përplot me receta 
frymëzuese admiruesit e pajisjes tonë 
EGG. Nga më e thjeshta deri tek ajo pak 
më sfiduesja. Për adhuruesit e mishit, 
vegjetarianët, fleksitarianët dhe publikun e ri. 
Çdo recetë do të japë gjithmonë atë shijen e 
mrekullueshme, absolutisht të shijshme dhe 
unike të EGG. Çfarë do të përgatisni sonte?

A i doni gjithmonë recetat më të fundit 
në adresën tuaj elektronike? Atëherë 
regjistrohuni në buletinin tonë të kulinar 
Inspiration Today përmes biggreenegg.eu/al

Tymosni, zieni, 
piqni, tiganisni
Recetë të re për çdo ditë. Përgjithmonë.

60 6160

Sasia: shërbehet për 6 persona
Parapërgaditja: 15 minuta

Përgatitja: 35 minuta
Totali: 50 minuta

PËRBËRËSIT
1 salmon Norvegjez i plotë me lëkurë

SALCA
½ tufe kopër

kripë deti sipas shijes
6 lugë krem frëngji (fraîche)

AKSESORËT E NEVOJSHËM:
Grila me vrima për gatim (e rrumbullakët)

Ashkla të drurit të mollës
convEGGtor

Grila nga giza
Termometri digjital me lexim të menjëhershëm

PARAPËRGATITJA
1. Ndizni qymyr drurin në pajisjen Big Green 
Egg me 1 kockë për ndezje të zjarrit dhe prisni 
derisa të digjet dhe të jetë krijuar një vend i 
nxehtë nga qymyri i ndezur. Lëreni salmonin të 
marrë temperaturën e dhomës.

PËRGATITJA
1. Hidhni një grusht ashkla të drurit të mollës 
në zjarr. Vendosni aksesorin convEGGtor në 
vend dhe vendosni grilën nga giza në pajisjen 
EGG. Vendosni grilën me vrima për gatim, 
vendoseni salmonin në grilë dhe mbyllni 
kapakun e pajisjes EGG. Rregulloni  
temperaturën e pajisjes EGG në 80°C  
dhe lëreni salmonin të tymoset derisa të 
arrijë një temperaturë bazë prej 42°C; kjo  
do të zgjasë rreth 30 minuta. 

2. Ndërkohë, këpusni gjethet nga kopra për 
salcën dhe grijini imët. Përziejini me kripë deti 
sipas shijes përmes kremit frëngji.

3. Kontrolloni me termometër nëse salmoni  
ka temperaturë bazë prej 4 °C. Largojeni  
salmonin nga pajisja Big Green Egg dhe  
shërbejeni me salcën e koprës.

Tymosni

Salmon i tymosur
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Sasia: shërbehet për 
 6-8 persona 

Parapërgaditja: 15 minuta
Përgaditja: 100 minuta

Totali: 115 minuta

PËRBËRËSIT
1 këmbë qengji, 1.8 deri në 2 kg, 

pa kockë dhe pa lëkurë,
kripë deti

PËRZIERJA E ERËZAVE
5 kokrra hudhër një thelbore 

(hudhër kineze)
2 speca të kuq djegës 

8 rrënjë rozmarine
15 rrënjë trumze

AKSESORËT E NEVOJSHËM:
convEGGtor

Tiganë për mbledhjen e yndyrës
Termometër me sondë të  
dyfishtë i kontrolluar nga  

distanca

PARAPËRGATITJA
1. Ndizni qymyr drurin në pajisjen 

Big Green Egg dhe ngrohni  
pajisjen EGG me aksesorin 

convEGGtor deri në temperaturë 
150 °C. 

2. Ndërkohë, për përzierjen e 
erëzave, qëroni dhe grijini imët 

hudhrat. Largoni bishtin nga  
specat djegës dhe grijini imët. 

Nëse ju pëlqen ushqimi pikant, 
mos i largoni farat nga specat, 
ndërsa nëse preferoni shije më

të ëmbël, largoni farat. Këputni 
majat nga tufat e rozmarinës  
dhe trumzës dhe grijini imët. 
Përziejini këta përbërës.

3. Spërkateni këmbën e qengjit 
me kripë deti dhe fërkojeni me 
përzierjen e erëzave duke e lyer 
me dorë. Vendosni pak nga  
përzierja në pjesën e brendshme 
ku gjendej kocka.

PËRGATITJA
1. Vendoseni tiganin për mbled-
hjen e yndyrës në aksesorin 
convEGGtor, vendoseni grilën  
në pajisjen EGG dhe pastaj 
vendoseni këmbën e qengjit në 
grilë. Mbyllni kapakun e pajisjes 
EGG dhe futni majën e termo-
metrit me sondë të dyfishtë të 
kontrolluar nga distanca në mes 
të mishit.

2. Mbyllni kapakun e pajisjes 
EGG dhe rregullojeni tempera-
turën bazë të termometrit në 
54°C. Lëreni këmbën e qengjit 
të gatuhet derisa të arrihet kjo 
temperaturë. Kjo do të zgjasë 
rreth 90 minuta.

3. Largoni këmbën e qengjit me 
trumzë dhe rozmarinë nga pajisja 
EGG dhe mbulojeni lirshëm me 
foli alumini. Lëreni mishin të  
qëndrojë përafërsisht 10 minuta 
para se ta preni në rriska të holla.

Tufëza lulelakre me salcë kosi 
harissa të gatuara në avull 

Këmbë qengji 
me trumzë dhe 
rozmarinë

Sasia: shërbehet për 4 persona
Parapërgatitja: 15 minuta

Përgatitja: 25 minuta 
Totali: 40 minuta

PËRBËRËSIT
¼ lulelakër

¼ lulelakër vjollcë
¼ lulelakër romanesko

¼ kokë të brokolit

SALCA:
200 ml kos

1 lugë gjelle harissa
½ lugë çaji pluhur kerri (curry)

AKSESORËT E NEVOJSHËM:
Seti 5 pjesësh zgjerues(EGG-

spander) i grilave të pajisjes EGG
Tiganë për mbledhjen e yndyrës

PARAPËRGATITJA
1. Mbushni pajisjen Big Green 
Egg me qymyr druri 10 cm nën 
unazën e zjarrit. Vendosni 3 
ndezës në formë trekëndëshi, 
afërsisht 12-15 cm larg njëri  
tjetrit dhe ndizini. Lëreni kapakun 
të hapur derisa mesi i qymyr  
drurit të jetë ndezur, por është 
ende i zi nga ana e jashtme. 
Kjo bën që temperatura në  
pajisjen EGG të jetë mjaft e 
lartë në mënyrë që uji të vlojë, 
por që të mos nxehet shumë. 
Temperatura ideale është midis 
100-110˚C. 

2. Ndërkohë, preni lulelakrën dhe 
brokolin në tufëza dhe vendosini 
ato në një tigan bambu me avull.

PËRGATITJA
1. Vendosni kornizën e grilës dy 
pjesëshe shumë-nivelëshe të 
setit zgjerues (EGGspander) me 
unazën  lart në pajisjen Big Green 
Egg dhe vendosni grilën/kornizën 
e vogël shoqëruese në mbajtësen 
e poshtme (vendosja e grilës 
në nivel të ulët “Stili Cowboy”), 
pikërisht sipër qymyrit të ndezur. 
Vendoseni tiganin për mbled-
hjen e yndyrës në grilë, mbyllni 
kapakun e pajisjes tuaj EGG dhe 
rregullojeni në temperaturën e 
duhur. Ndërkohë, hidhni rreth 3 dl 
ujë për zierje.

2. Me kujdes derdhni një pjesë 
me ujë të valuar në tiganin për 
mbledhje të yndyrës. Vendosni 
grilën dy pjesëshe gjysmë hënore 

nga çeliku i pandryshkshëm i  
setit zgjerues (ose grila nga 
çeliku i pandryshkshëm) dhe 
vendosni tiganin për gatim me 
avull me perimet në të. Mbyllni 
kapakun e pajisjes tuaj EGG dhe 
zieni perimet në avull për 20-25 
minuta derisa të gatuhen.  
Sigurohuni që temperatura të 
mbetet midis 100-110 ˚C.

3. Ndërkohë, përzieni përbërësit 
për salcën me kripë sipas shijes 
dhe shërbejeni me tufëzat e 
lulelakrës së ziera në avull.

Nuk e keni setin zgjerues 
(EGGspander) (ende)? Atëherë 
vendosni aksesorin convEGGtor 
që të vendosni tiganin tuaj për 
mbledhjen e yndyrës mbi të.

Piqni Gatuani 
me avull
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Sasia: 2 pica (Ø 25-30 cm)
PARAPËRGATITJA: 140 minuta
PËRGATITJA: 40 minuta
Totali: 180 minuta

PËRBËRËSIT
Baza prej brumi: 
250 g miell (mundësisht tip ‘00’) + mielli shtesë 
për spërkatje
25 g majë të freskët, ose 8 g majë të thatë 
150 ml ujë të vakët
1 lugë gjelle vaj ulliri + vaji shtesë për lyerje
1 lugë çaji sheqer

SALCA E DOMATES: 
1 thelb i vogël hudhre
5 gjethe borziloku
3 lugë gjelle vaj ulliri
1 kanaçe  me kubëza domateje (400 g)

PËRBËRËSIT QË HEDHEN SIPËR:
2 toptha  djathë mocarella, 125 g secili
10 gjethe të freskëta borziloku
2 ugë gjelle vaj ulliri ekstra të virgjër

AKSESORËT:
convEGGtor
Guri për pjekje
Tërplotë alumini për pica
Prerësi/rrota kompakte për prerje picash

PARAPËRGATITJA
1. Për përgatitjen e brumit, përziejeni miellin 
me pak kripë në një enë. Treteni majën në një 
të tretën e ujit të vakët dhe shtojani këtë miellit. 
Shtojeni pjesën tjetër të ujit dhe përziejeni vajin 
e ullirit dhe sheqerin. Ngjisheni brumin tërësisht 
të paktën 5 minuta. Kjo mund të bëhet më 
lehtë në mikser ose përpunues ushqimi.

2. Vendoseni brumin mbi tavolinë dhe ngjisheni 
me dorë edhe për një minutë. Lyejeni enën me 
vaj dhe formësoni brumin në formë topthi dhe 
vendoseni në enë. Mbulojeni enën me pecetë 
të pastër dhe të njomë dhe lëreni brumin për  
2 orë që të vijë.

3. Ndërkohë, qërojeni hudhrën për salcën e 
domates dhe pastaj copëtojeni imët. Copëtojini 
gjethet e borzilokut në copëza të imta. Nxeheni 
vajin e ullirit në tigan. Shtoni përbërësit tjerë 
të salcës dhe lezetojeni sipas shijes me kripë 
dhe piper të zi. Pritni derisa të vlojë, pastaj ulni 
temperaturën dhe lëreni që të zihet ngadalë për 
5 minuta. Bëjeni salcën në formë pureje me 
blender dore dhe vendoseni me lugë në enë.

PËRGATITJA
1. Ndizeni qymyr drurin në “Big Green Egg” dhe 
nxeheni, me convEGGtor-in, grilën dhe gurin  
për pjekje  deri në 275-300°C. Në ndërkohë, 
ndajeni brumin në 2 pjesë të barabarta  
dhe formësojeni në formë të 2 topthave.  
Spërkateni shtrojën për brumin e picës me 
miell dhe tëhollojeni topthin e parë të brumit 
mbi shtrojën për brumin e picës me tëholluese.

2. Spërkateni lopatën nga alumini për pica me 
miell dhe vendoseni bazën e picës në të. Duke 
përdorur një garuzhdë, lyejeni me gjysmën e 
salcës së domates mesin e brumit të picës dhe 
shpërndajeni atë kah skajet duke e përdorur 
pjesën e rrumbullakët të poshtme të garuzh-
dës. Lini një hapësirë të vogël mes salcës dhe 
skajit të jashtëm të brumit të picës. Copëtojeni 
një topth të djathit mocarella në copëza dhe 
shpërndajeni përmbi picë.

3. Spërkateni gurin për pjekje me miell. Për-
doreni lopatën për pica për të vendosur picën 
mbi gurin për pjekje, mbyllni kapakun e EGG-ut 
dhe lëreni picën të piqet për rreth 5 minuta deri 
sa të jetë gati. Në ndërkohë, tëhollojeni edhe 
topthin e dytë të brumit dhe shtojini përbërësit 
në të njëjtën mënyrë.

4. Largojeni picën nga EGG-u. Hidheni gjysmën 
e borzilokut përmbi picë dhe spërkateni me 
gjysmën e vajit të ullirit. Priteni picën në rriska 
me prerësin kompakt për pica. Piqeni  picën e 
dytë  në mënyrë të njëjtë.

Sasia: Shërbehet për  6 persona
PARAPËRGATITJA: 15 minuta

PËRGATITJA: 90 minuta 
Total: 105 minuta

PËRBËRËSIT
2 côtes de boeuf përafërsisht 6 cm të trashë

OPCIONALE
2 thelpinj hudhër

4 fileto sardele
2 tufa rozmarinë

AKSESORËT:
konvEGGtor

Termometri digjital me lexim të  
menjëhershëm të temperatur1%s

Ngritësi/masha për largimin e grilës prej gize
Grila nga giza

PARAPËRGATITJA
1. Ndizni qymyrin në Big Green Egg dhe 

 ngroheni, me konvEGGtorin dhe grilën, deri 
në temperaturën prej 120 °C.

PËRGATITJA
2. Spërkatni cotes de boeuf me kripë në të 
dy anët dhe vendosni ata në grilë. Mbyllni 
kapakun e EGG dhe lëreni mishin të gatuhet  
për rreth 60 minuta derisa të arrihet një  
temperaturë bazë prej 52 °C. Ju mund të 
matni temperaturën me termometrin digjital 
me lexim të menjëhershëm.

3. Largoni côtes de boeuf nga EGG  
dhe mbulojeni lirshëm me foli alumini. 
Hiqeni grilën dhe konvEGGtor-in dhe përdorni 
Ngritësin e grilës së gizës për të vendosur 
grilën e gizës në EGG. Rrisni  temperaturën në 
EGG deri sa të arrijë 50 °C.  Do të duhen rreth 
10 minuta që grila të bëhet vërtetë e nxehtë. 

4. Vendosini côtes de boeuf në grilë. Piqeni 
mishin në skarë për rreth 2 minuta, duke 
e kthyer  për nëntëdhjetë shkallë pas rreth 
një minute për të krijuar një model të bukur 
grile. Rrotullojeni mishin në anën tjetër dhe 
vazhdoni pjekjen edhe për 2 minuta tjerë, 
duke e kthyer përsëri për nëntëdhjetë shkallë 

pas rreth një minute për të krijuar një model 
të bukur grile. Vendosni një temperaturë bazë 
prej 55 °C për të pjekur mishin ashtu që në 
brendësi të jetë i kuqërremtë (medium-rare).

5. Mbuloni mishin lirshëm me foli alumini dhe 
lëreni të qëndrojë për 10 minuta para se ta 
shërbeni.

KËSHILLË
Sapo të hiqni côtes de boeuf nga EGG,  
qërojeni dhe përgjysmojeni hudhrën dhe 
fërkoni  sipërfaqen e prerë të hudhrës në të 
dy anët e côtes de boeuf. Fërkoni rozmarinë 
mbi njërën anë të côtes de boeuf. Rrotullojini, 
vendosni 2 fileto sardele në secilën copë të 
mishit, dhe fërkoni këtë anë me rozmarinë 
gjithashtu. Spërkatni me piper të zi sipas 
shijes. Mbuloni mishin lirshëm me foli alumini 
dhe lëreni të qëndrojë për 10 minuta para se 
ta shërbeni.

Piqni 
brumërat 

Pica 
margarita

Gatimi i Côte de boeuf me 
metodën “reverse sear”

Tiganisni
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QASUNI ONLINE DHE BËHUNI PJESË 
E SHOQËRISË SË BIG GREEN EGG

#BigGreenEgg   #TheEvergreen



BIGGREENEGG.EU/AL

GARANCI E PËRJETSHME

Pajisja e fundit për 
BBQ për të cilën do 

shpenzoni para.


