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nærmeste forhandler via websiden biggreenegg.dk.
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Big Green Egg forklaret
---

Robust kvalitet. Uovertruffen keramik. Seriøst udendørs tilberedningsudstyr

LÅG MED SKORSTEN
En keramisk kuppel med skorsten, der kan åbnes  
og lukkes uden videre ved hjælp af fjedermekanismen. 
Det keramiske materiale er udstyret med et 
beskyttende glasurlag. Det keramiske materiales 
isolerende, varmetilbageholdende egenskaber skaber 
en strøm af luft indvendigt i EGG, hvorved det sikres, at 
retter tilberedes ensartet og smagfuldt.

ILDRING
Stakkes oven på brændkammeret og udgør hylden  
til varmefordeleren og tilberedningsristene.

BRÆNDGITTER
Brændgitteret hviler på den keramiske underdel og 
skal fyldes med trækul. Da gitteret er udstyret med 
avancerede åbninger og fungerer sammen med 
ventilerne i bunden af EGG, holdes luftstrømmen 
konstant og optimal, når rEGGulator og luftspjældet  
er åbne.

UNDERDEL
Robust, isoleret keramik. Glaseringen forhindrer 
afsplintring og falmning.

REGGULATOR
Justeres på to måder med henblik på regulering af 
luftstrømmen og præcis styring af temperaturen.

TERMOMETER
Muliggør præcis aflæsning af den indvendige 
temperatur. Overvåg tilberedningsprocessen  
uden at åbne EGG.

RIST I RUSTFRIT STÅL
Risten i rustfrit stål anvendes som primær 
tilberedningsoverflade ved grilning eller  
ovnstegning.

GITTER
Monteres indvendigt i brændkammeret.  
Perforeringen giver luften mulighed for at  
strømme op igennem EGG og asken mulighed  
for at falde ned, så den helt ubesværet kan  
fjernes efter madlavningen.

LUFTSPJÆLD
Fungerer i kombination med rEGGulator og regulerer 
den indgående luftforsyning med henblik på styring af 
temperaturen. Muliggør ligeledes uproblematisk 
fjernelse af aske.

GAMMEL VISDOM & INNOVATIV  
TEKNOLOGI
For at finde frem til idéen bag Big Green Egg må vi mange 
århundreder tilbage i tiden. For omkring 3.000 år siden blev den 
allerede brugt i Østasien som traditionel, træfyret lerovn. Her blev 
den opdaget, modtaget med åbne arme og taget med af japanere, 
der kærligt kaldte den ‘kamado’ eller ovn eller arne. I Japan opdagede 
amerikanske soldater kamadoen i begyndelsen af forrige århundrede 
og tog den med sig hjem som souvenir. I tidens løb blev den 
århundredgamle model yderligere perfektioneret i Atlanta (Georgia, 
USA) efter nutidens viden, produktionsteknikker og innovative 
materialer. Også NASA's fremadstræbende keramiske teknologi har 
bidraget til frembringelsen af dette særlige udendørs kogeapparat: 
Big Green Egg. 

HEMMELIGHEDEN BAG BIG GREEN EGG
Japanere, amerikanere, danskere: Alle, der prøver de retter, der  
er lavet på et Big Green Egg, falder pladask for den uforligneligt lækre 
smag. Hvad er hemmeligheden bag EGG? Egentlig er det  
en kombination af flere ting. Der er keramikken, der kaster varmen 
tilbage, så der opstår en luftstrøm, der gør ingredienserne og retterne 
ekstra møre. Der er den perfekte luftcirkulation, hvorved maden 
koges jævnt mør på den ønskede temperatur. Og der er det faktum,  
at temperaturen kan reguleres og holdes nøjagtigt på graden.  
Selv udendørstemperaturer er på grund af den førsteklasses  
varmeisolerende keramik uden indflydelse på temperaturen  
i EGG. Og – last but not least  dets udseende hører naturligvis  
også med i billedet.

SAMMEN NYDE DEN ULTIMATIVE  
SMAGSOPLEVELSE
Sammen nyde livet, det er, hvad Big Green Egg står for. Familie, 
venner, kærester omkring dig, og de lækreste retter, som du nogen 
sinde har smagt. Da Big Green Egg dækker et temperaturområde på 
70°C  350°C, kan du slippe alle slags kogeteknikker løs på den: Grille, 
bage, koge, stege, ryge og slow cooking. Vil du gøre den endnu mere 
alsidig? Til hver model af Big Green Egg er der praktiske accessories, 
der gør EGG’et endnu nemmere og sjovere at bruge og giver mere 
smag til din kogekunst. Samspillet mellem det multifunktionelle EGG 
og godt samvær skaber uforglemmelige øjeblikke. 

INDIREKTE STEGNING MED CONVEGGTOREN
Foruden at grille, bage, dampe, wokstege og røge er Big Green Egg også 

beregnet til langtidsstegning af større stykker kød eller til langsom mørstegning 

af delikate ingredienser som skaldyr og muslinger og fiskefileter. Med den 

keramiske convEGGtor bygger du i et snuptag Big Green Egg om til en ovn. 

convEGGtor’en fungerer som et varmeskjold, der sørger for, at trækullet 

ikke udstråler direkte varme til maden. Og det sørger igen for en langsom 

mørstegningsproces. Med convEGGtor Basket er det nemt at sætte din 

convEGGtor ind i dit Big Green Egg eller fjerne den. Hvis du også bruger Baking 

Stone (også kaldet pizzasten) til det, så laver du meget nemt det lækreste 

brød og lækre pizzaer med den rigtige sprøde bund. EGG’ets muligheder er 

ubegrænsede. Prøv dem alle og lad din kreativitet få frit løb. 

LIVSLANG KVALITET 
Hos Big Green Egg står vi 100 % bag vores produkt. Derfor får du også 

livslang garanti på materialet og konstruktionen af alle keramiske dele 

af EGG. Den er fremstillet af keramik af usædvanlig høj kvalitet. Dette 

materiale har ekstremt isolerende egenskaber og gør EGG unik kombineret 

med forskellige andre patenterede dele. Keramikken modstår ekstreme 

temperaturer og temperatursvingninger. Du kan bruge dit EGG adskillige, 

uden at kvaliteten forringes. Det er altså ikke så tosset.
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Nøjagtig  
temperaturstyring

Let at tænde og klar  
til madlavning på kun  

15 minutter.

Ved første øjekast ser det ud til, at der ikke er store forskelle 
mellem denne Big Green Egg og den model, vi introducerede 

i 1974. Men skinnet bedrager. For siden da har vi udført en 
lang række teknologiske innovationer. Og det skal vi gøre 
fremover. Fordi vi ikke kun ønsker at være producent af 

nutidens bedste kamado, men også fremtidens.  

The best ceramics         
Innovative details

LIVSLANG  GARANTI

Produceret i  
Nordamerika

WORLD MAP
WITH COUNTRIES

Big Green Egg’s keramik 
af den højeste kvalitet er 
blevet udviklet af NASA.

NASA

Vil du se, hvordan  
Big Green Egg bliver  

produceret?

Den originale kamado siden 1974.
Innovationen af en klassiker.
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The essential Big Green Egg collection: 
---

An easy start
Specielt til begyndere i at bruge EGG’et har vi sammensat en starterpakke med  

de vigtigst basics. Så er ønskesedlen til din fødselsdag også pludselig klar.

IntEGGrated Nest+Handler

100% Natural Lump 
Charcoal 4,5 kg

Charcoal Starters

Ash Tool

convEGGtor + 
convEGGtor basket

Du og  
Big Green Egg; 

it’s a match!  

Kære madentusiast du kan være sikker på 
en ting: Med et Big Green Egg får du en 
kamado i førsteklasses kvalitet i huset (nå ja, 
i din have, på din terrasse eller på din altan). 
Ud over at grille kan du stege, ryge, dampe 
og (slow)koge på et Big Green Egg. For et EGG 
er ikke bare en grill, men et komplet udekøk-
ken, hvor du også kan bage pizza, ryge fisk, 
stege kød mørt langsomt og gøre alle de ting, 
som du også kan gøre i en almindelig ovn. De 
kulinariske muligheder med Big Green Egg 
er ubegrænsede. Det er altså ikke et 
spørgsmål, om du vil have et EGG, men 
hvilken af de 7 modeller der passer bedst  
ind hos dig. Derfor har vi kort beskrevet 
modellerne. Se selv, at uanset hvor stor eller 
lille din familie, vennekreds eller have (eller 
terrasse) er, er der altid et EGG, der passer!
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Stor, større, størst. Big Green Egg 2XL er det 
største medlem af Big Green Eggfamilien og 
den største kamado, der kan fås på markedet. 
Alt ved denne model er imponerende: 
Vægten, omfanget, højden og kogefladen. 
2XL er på alle måder et rigtigt blikfang. Men 
det går ikke ud over dets præstationer. Ved 
hjælp af en EGG Nest og Nest Handler kan 
2XL stadig nemt flyttes. Og takket være en 
snild drejemekanisme er det også ganske let 
at åbne EGG. Virkelig stort, hvad angår 
format og kulinariske muligheder, 
men uden stjernenykker.

Specifikationer
Rist: Ø 73 cm 
Tilberedningsareal: 4.185 cm²
Vægt: 170 kg
Højde: 90 cm

Code 
120939

2XL
Inklusive
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor
• Charcoal 9 Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

2XL STARTPAKKE

Har du en stor familie og/eller vennekreds?  
Eller laver du mad professionelt, for eksempel 
som leverandør til store grupper? Så er Big 
Green Egg XLarge din partner in crime. Du 
kan lade store selskaber sammen nyde 
smagfuldt tilberedte ingredienser og retter. 
Med en kogeflade på 61 centimeter er store 
stykker kød eller fisk eller flere pizzaer ikke 
længere blot fantasi, men virkelighed. Og er 
61 centimeter stadig ikke helt nok? Så kan du 
udvide kogefladen med de specielle 2 og 3 
Level Cooking Grids, der fås til XLarge, og 
lave mad på højt niveau. 

Specifikationer
Rist: Ø 61 cm 
Tilberedningsareal: 2.919 cm²
Vægt: 99 kg
Højde: 78 cm

Code 
117649

Inklusive
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor 
• convEGGtor Basket
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

XLarge STARTPAKKE

XLarge
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Big Green Egg Large er den mest populære 
model i Big Green Eggfamilien. På Large 
modellens kogeflade laver du nemt både  
alle dine og din familie og dine venners 
yndlingsretter. På én gang om det skal være, 
for på Large har du plads nok til at lave mad til 
8 personer. Med al denne plads kan du på 
Large også ganske nemt lave komplette 
trerettersmenuer. Vil du have det maksimale 
ud af dit EGG? Så er Large også din perfekte 
match, for det er den model som der fås flest 
accessories til. Og dermed er mulighederne 
for denne allrounder egentlig, som navnet 
allerede siger, Large. 

Specifikationer
Rist: Ø 46 cm 
Tilberedningsareal: 1.688 cm²
Vægt: 73 kg
Højde: 84 cm

Code
117632

Large Large STARTPAKKE

Inklusive
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor 
• convEGGtor Basket
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Big Green Egg Medium er kompakt nok til at passe ind i en lille byhave, 
patio eller på en altan, men stor nok til at grille, ryge, stege eller bage 
til 6 til 8 personer. Med Medium i haven kan du meget nemt invitere 
familie eller venner til at nyde maden sammen. Netop derfor er dette 
EGG én af vores mest populære modeller. Med convEGGtor og Baking 
Stone, der passer til, ændrer du i en håndevending dit Big Green Egg 
Medium til en pizzaovn, hvor du selv kan lave de lækreste pizzaer. For 
selv om den er Medium, så er den alt andet end middelmådig!

Specifikationer
Rist: Ø 40 cm 
Tilberedningsareal: 1.264 cm²
Vægt: 51 kg
Højde: 72 cm

Code
117625

Medium

Inklusive 
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Medium STARTPAKKE

MiniMax
Dets format er måske ikke imponerende, men det er Big Green Egg 
MiniMax's præstationer derimod i høj grad. Det er kun 7 centimeter 
højere end Big Green Egg Mini, men har en langt større kogeoverflade, 
sammenlignet med Big Green Egg Small. Og det giver plads nok til at 
lave mad til 4 til 6 personer. Og skal du ud? Med en vægt på 35 kilo 
behøver du ikke at være professionel vægtløfter for at tage MiniMax 
med. Med EGG Carrier, der følger med som standard, er dette ikke  
et problem! 
 
Inklusive
EGG Carrier

Specifikationer MiniMax
Grid: Ø 33 cm 
Cooking surface: 855 cm²
Total weight: 35 kg
Height: 50 cm

Code
119650

Inklusive  
•  EGG (incl. EGG Carrier)
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

MiniMax STARTPAKKE
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Big Green Egg Mini er det mindste og letteste medlem af Big Green 
Eggfamilien. Det er ideelt at tage med på camping, i båden eller på 
picnic. Eller til at sætte direkte på bordet derhjemme. Og for at være 
helt ærlig: Hvis du har denne model EGG, tager du sandsynligvis aldrig 
mere nogen steder hen uden at tage den med. På grund af vægten er det 
ganske let at flytte Minien. Og du kan gøre det endnu nemmere for dig 
selv ved også at anskaffe en EGG Carrier til Minien. Laver du som oftest 
mad til 2 til 4 personer? Så er denne rejselystne letvægter den ideelle Big 
Green Eggmodel for dig.

Specifikationer Mini
Rist: Ø 25 cm 
Tilberedningsareal: 507 cm²
Vægt: 17 kg
Højde: 43 cm

Code
117618

EGG Carrier Mini       
116451        

Mini

Inklusive 
• EGG
• EGG Carrier
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Mini STARTPAKKE Nest
Hvert Big Green Egg føler sig 
hjemme i en EGG Nest. Hvis du 
sætter dit EGG i understellet, ser  
du det vokse. Da det står lidt højere 
oppe, har det pludselig din ideelle  
arbejdshøjde. Rigtig rart for din ryg.  
EGG Nest er fabrikeret af pulvercoat  
stål, og med de 4 solide drejehjul 
kan du let flytte dit EGG.

XLarge  301079
Large  301000
Medium  302007 
Small  301062 

IntEGGrated Nest+Handler
Nemlig, her hos Big Green 
Egg gør vi to ting ad gangen! 
intEGGrated Nest+Handler 
samler to fine produkter i én 
fantastisk kreation. Et stærkt, 
stabilt stativ og et nyttigt redskab 
til at flytte din EGG sikkert, takket 
være dens stærke, store drejehjul. 
Stativ + transport; og altsammen 
i et elegant design. 

2XL  121011 
XLarge  121158
Large  120175  
Medium 122285

Portable Nest
Hvis du skal på campingtur, til  
et park eller strandparty, er der 
ingen grund til ikke at gøre det 
med stil. Tag simpelthen din  
MiniMax med i dens bærbare  
stativ. Klap ud og dit multifunk 
tionelle stegeapparat står i en 
bekvem højde (basis er 60 cm!). 
Er du færdig med at stege i 
EGG'et? Klap det sammen 
og af sted! 

MiniMax 120649 

Inklusive
• EGG
• EGG Nest
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Small STARTPAKKE

Er outdoor cooking et privilegium for folk med en have? Nej hør!  
Big Green Egg Small er det foretrukne medlem af husstanden hos 
bymennesker med en altan eller lille patio. Small er kompakt, og dog  
kan du nemt lave himmelske retter til 4 til 6 personer. Da Small'ens  
grill sidder lavere end den på MiniMax, er Small bedre egnet til større 
portioner, selv om de har lige stor kogeoverflade. Big Green Egg Small  
er måske lille, men den leverer virkelig store præstationer!

Specifikationer
Rist: Ø 33 cm 
Tilberedningsareal: 855 cm²
Vægt: 36 kg
Højde: 61 cm

Code
117601

Small

Table Nest
Med Table Nest sætter du rent 
bogstaveligt dit Big Green Egg 
på en fod. Den er specielt bygget 
til at støtte EGG og bord, kogeø 
eller selvbygget udekøkken mod 
varmeudslip. Ekstra fordel: Med 
Table Nest får du heller ingen 
svedne pletter på bordet. 

2XL  115638 
XLarge  113238
Large  113214
Medium  113221

ACCESSORIES
Big Green Egg er den hellige gral for enhver food lover. Og jo oftere du bruger det, jo gladere 

bliver du for alle mulighederne, resultaterne og reaktionerne. Vil du sætte barren endnu højere, 
skabe endnu mere kogeflade eller gøre det nemmere for dig selv? Så kan du få alt hvad hjertet 

begærer i vores enorme kollektion af accessories.
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Acacia Wood EGG Mates
De nye EGG Mates i akacietræ fra Big Green Egg er en god partner 
til din Big Green Egg.  De praktiske sideborde til dine ingredienser 
og tools er fremstillet af bæredygtigt dyrket akacietræ.  Den hårde 
træsort med det iøjnefaldende mønster bruges især til trendy møbler. 
Sidebordene er let at montere, kan klappes ind og er varmebestandige: 
i ét ord: “Wow”. 

XLarge  121134
Large  121127
Medium  120670

MiniMax  121844 
Small  120663   

Acacia Table
Naturen går sin egen gang. Se blot på Acacia Table. Dette håndlavede 
bord består af massive planker af akacie og har naturligt formede årer og 
unikke farvetoner. Derfor er alle borde forskellige. Acacia Table forvandler 
dit Big Green Egg til et komplet udekøkken med rigelig plads til dine 
tools og dine retter. Sæt EGG'et i bordet på en Table Nest for den  
nødvendige luftcirkulation. 

160x80x80 cm
XLarge  118264 

Caster Kit 120410
Ikke inkluderet 

150x60x80 cm
Large  118257 

Nest Utility Rack
Hvor lægger du convEGGtor’en fra dig, når du ikke bruger den? Du kan 
anbringe den i det nye Big Green Egg Nest Utility Rack. Du fastgør 
denne midlertidige opbevaringsløsning til EGG Nest eller intEGGrated 
Nest+Handler. Og den har mere end tilstrækkelige armkræfter til at 
hænge en Baking Stone på den. Den er rigtig god. 

2XL, XLarge, Large, Medium, Small
  122704

Designed for  
endless family  

moments.
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Expansion Frame
76x76x77 cm
120236

Stainless Steel Grid Insert
120243

Stainless Steel Insert
120274

Acacia Wood Insert
120250

Tilpas med forskelige indsatse.

Udvid med et Expansion-modul.

Caster Kit 
10 cm 
120410

Expansion Cabinet 
76x76x77 cm
122247
Acacia Træ indlæg er ikke inkluderet

Distressed Acacia Wood Insert
120267

Modular EGG  
Workspace.
Da heller ikke Rom blev bygget på én dag, skulle du også 
tage dig tid til at brugerdefinere dit udendørs køkken  
100 %. Har du et Big Green Egg Large eller XLarge med  
et MiniMax ved siden af? Begynd med rammen og udvid 
den langsomt med Expansion Frames, Nest Inserts og  
andre Add-ons. Hey skat, lad os gøre det større! 

Den nye Modular EGG Workspace er en slags Lego® for voksne. 
Det er designet sådan, at alle delene kan kombineres, og du kan 
blive ved med at udvide. 

Hvis du vil have en stor arbejdsflade, er dette modulære system 
akkurat lige så alsidigt som EGG'et selv. Konfiguration eller stil 
for dit udendørs arbejdsområde kan også tilpasses efter din 
smag og dine behov. 

EGG Frame
76x88x77 cm 
2XL 121837 

76x76x77 cm
XLarge  120229 
Large  120212   
Medium 122193  

XL

M

2XL

L

Tool Hooks
25 cm 
120281

Caster Kit Ikke inkluderet
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Kun det 
allerbedste
brændstof 
til dit EGG.

100% Natural Lump Charcoal
Mission accomplished: Vores eftersøgning 
efter de perfekte trækul til Big Green Egg. 
Premium Lump Charcoal består af en blanding 
af egetræ og hickory, og det kan du smage i 
dine retter. Kullene når hurtigt op på en høj 
temperatur og holder den også længe. 

 9 kg  390011  
 4,5 kg  110503 

Charcoal Starters
Med Charcoal Starters får din brug af  
EGG'et en flammende start. Du tænder 
trækullet i dit Big Green Egg sikkert, uden 
tændingsvæsker eller kemiske tilsætninger. 
Disse optændingsblokke består af pressede 
træfibre, så du ikke får (sort) os eller  
gennemtrængende lugt af petroleum. 

24 dele   120922

Hvilket trækul du vælger at bruge i dit Big Green Egg er også afgørende for, hvordan dine retter smager.  
For mange topkokke er trækul én af de hemmelige ingredienser, der bidrager til den uovertrufne og  

karakteristiske Big Green Eggsmag. Derfor har vi fået udviklet vores egen Big Green Eggmix. Premium  
Lump Charcoal er sammensat af egetræ og valnød, og det kan smages. 100 % økovenlige kul  

(uden kemiske ingredienser, duftog smagsstoffer) når hurtigt en høj forbrændingstemperatur og fastholder 
den også godt. De store stykker brænder længe, genererer i modsætning til mange andre slags trækul særdeles 

lidt aske og giver en fin røgsmag. Med ét læs trækul kan du bruge EGG'et gennemsnitligt 8-10 timer ved  
konstant temperatur. Vil du hurtigt fra start? Så brug Charcoal Starters. Disse optændingsblokke består af 

pressede træfibre og er således rene, sikre, lugtfrie og nemme at bruge.

Charcoal EGGniter
Splinterny og allerede uundværlig for alle 
EGG-brugere. Den Refillable Butane Charcoal 
EGGniter fra Big Green Egg er en kraftfuld 
blanding af en justerbar brænder og en 
blæser. I løbet af få minutter har du tændt 
op for trækullene og får ilden til at flamme 
op. Denne BBQstarter er hurtig, brugervenlig 
og sikker. Baby, you can light my fire! 

  120915

Den bedste anledning til en rejse til udlandet? Besøg  
et Big Green Egg’s Flavour Fair. Topkokke, trends 
teknikker, tips & tricks og grænseoverskridende workshops 
og masterclasses: denne foodevent til begejstrede EGG
fans er en livsforandrende oplevelse. Men vi arrangerer 
også med jævne mellemrum Big Green Egg events og 
workshops herhjemme. Professionelle Big Green Egg 
kokke lærer dig grundlæggende færdigheder eller netop 
nye tricks og teknikker. Og det hele ved at gøre det selv. 
Mere information om Big Green Egg’s Flavour Fairs, events 
og workshops findes på biggreenegg.dk og vores sociale 
medier. Bliv ved med at lære og udvikle dig. 

Big Green Egg 
events

Hot & happening
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Fire Bowl
Hvordan kan du uden bøvl eller beskidte hænder fjerne asken fra EGG’et, når det er afkølet? 
Det er formålet med den nye Fire Bowls (trækulskurv) i rustfrit stål. Hæng den over en 
affaldsspand, og filtrér asken ud af de slukkede trækul. Det garanterer en maksimal luftstrøm, 
så du hurtigt tænder trækullene. You can lift me up! 

Fire Bowls i rustfrit stål fra Big Green Egg gør det beskidte arbejde for dig. Sænk den ned i 
EGG’et på de praktiske hanke. Skal der mere trækul i? Det gør du fremover også ved hjælp af 
Fire Bowls. 2XL og XL Fire Bowls er inddelt i to særskilte rum til de to zoner i EGG’et. Dette 
redskab er lavet af rustfrit stål i topkvalitet og har ingen svejsesøm, hvilket gør det utroligt 
stærkt. Du kan nemt sætte den på Cast Iron Grate eller direkte i fyrristen. 

2XL 122698
XLarge  122681  
Large 122674
Medium 122667
MiniMax  122650

Bliv en del af  
Big Green Egg  

Society

Er du en ægte Big Green Eggfan? Bliv så en del  
af vores society! Hold dig orienteret om de  
sidste nyheder og kommende events, modtag hver 
måned de lækreste opskrifter i din mailboks, og 
opdag nye måder at komme i kontakt med andre 
EGGfans på.

Læg din emailadresse på biggreenegg.dk  
og opdag en digital verden fuld af kulinarisk  
inspiration!
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Rygeteknikken giver Big Green Egg en ekstra dimension. Har du én gang smagt den karakteristiske røgede 
og lette træsmag, er du solgt. Med et par hjælpemidler får du nemt tag på rygningen. Vælg Wooden Grilling 
Planks til at lægge dine ingredienser på. Før du lægger planken af ceder- eller elletræ i dit EGG, lægger du 
den lige lidt i blød i vand. Varmen kombineret med fugten giver røgeffekten. Med de originale Wood Chips 
giver du dine retter et ekstra pift. Bland de (vædede) træspåner i dit trækul eller strø en håndfuld over. Alt 
efter hvilke retter du laver, kan du vælge hickory, pekannød, æble eller kirsebær. Nye i vores sortiment er 

de 100 % naturlige Wood Chunks: disse robuste træbrokker er testet og godkendt af mange topkokke. Takket 
være deres format er de ekstra velegnede til længerevarende og slow sessions. Vælg Apple, 

Hickory eller Mesquite, og du opnår følgende gastronomiske niveau.

Ryge på  
dit EGG?  

vanedannende 
lækkert... 

Fisk, svinekød, hvidt 
kød og fjerkræ som 
kylling og kalkun.

Fisk, lammekød, al 
slags vildt, and og 

oksekød.

Krydret røget mad, 
specielt god til  

traditionelle amerikanske 
grillretter.

Frugt, nødder, 
oksekød og al slags 

vildt.

Æble Kirsebær Pekannød Hickory Mesquite

Oksekød, krydret  
svinekød og vildt.  

Bruges ofte til pulled 
pork og oksespidsbryst.

Wood Chips 
Enhver Big Green Egg-kok har sin egen stil. Med de originale Wood 
Chips giver du dine retter en karakteristisk røget smag. Bland de 
(udblødte) træspåner i dit trækul eller strø en håndfuld Wood Chips 
hen over trækullet. Eller gør begge dele: Det er et spørgsmål om smag. 
På samme måde som hvilken slags Wood Chips du vælger: hickory, 
pekannød, æble eller kirsebær. 

Indhold 2,9 L
Hickory 113986
Pekannød 113993
Æble 113962
Kirsebær 113979

Wooden Grilling Planks 
Med vores Wooden Grilling Planks hæver du dig som kok op på det 
næste niveau. Læg dine ingredienser på planken (der er sat i blød i 
vand) på risten på dit Big Green Egg, og fugten sørger for en røgeffekt. 
Du kan vælge mellem Grilling Planks af cedertræ eller elletræ, hver 
med sin egen smagsnuance. 

Ceder  2x
28 cm  116307
Elletræ  2x  
28 cm 116291

Wood Chunks
Grundigt testet af Big Green Eggkokke. Denne premium serie med 
100 % naturlige Wood Chunks er perfekt til at ryge med og giver en 
ekstra lang og fin aroma og fyldig smag. Vælg mellem æble, hickory 
eller mesquite og opdag en ny, smagfuld dimension i alt, hvad du 
tilbereder på dit Big Green Egg. 

Indhold  9 L
Æble 114617
Hickory 114624
Mesquite 114631
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Stainless Steel Tool Set
Sæt              116901
Tang       116871
Spatel 116888 
Pensel 116895 

Silicone Tipped Tongs
40 cm       116864
30 cm       116857

Grid Gripper
Med Grid Gripper har du et fast greb om risten i dit Big Green Egg. Du 
kan nemt løfte risten op for eksempel for at sætte convEGGtor ind 
eller ud eller flytte risten og gøre den ren. Dette er også det ideelle tool 
til at løfte glohede Drip Pans, lægge dem og sætte dem tilbage. Alt 
sammen uden at få snavsede hænder. 

118370

Cast Iron Grid Lifter
Sænk, drej en kvart omgang, klem og løft. At løfte den varme og 
tunge Cast Iron Grid i dit Big Green Egg, for eksempel for at sætte  
convEGGtor ind eller ud, er et varmt job. Men med den praktiske Cast 
Iron Grid Lifter er det let klaret. Pladen under håndtaget til Cast Iron 
Grid Lifter beskytter hænderne mod eventuelt opstigende varm luft.

117205

EGGmitt®

Vi vil stikke hånden ind i ilden for EGGmitt. Denne ekstra lange 
grillhandske beskytter din venstre eller højre hånd op til en temperatur 
på 246°C. Indvendig blød bomuld, udvendig brandskyende fibre, som 
også bruges i luftfarten. Silikoneprintet sørger for et vældig godt greb.

Én størrelse 117090

Silicone Grilling Mitt
Silicone Grilling Mitt er en helt vandtæt grillhandske med antislipgrip 
takket være silikoneprint. Manchetten og foret er af blød bomuld
polyester. Silicone Grilling Mitt kan modstå temperaturer på op til 
232°C.

Én størrelse 117083
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Slip din kulinariske kreativitet løs med EGGspander Kit i 5 dele. 
Med dette smarte system bliver en lang række forskellige  
opsætninger til madlavningen mulige; så du får det bedste ud  
af dig selv og dit EGG. Dette velgennemtænkte sæt består af en  
Multi-Level Rack i to dele, en convEGGtor Basket og 2 halv-riste  
i rustfrit stål - der gør EGGspander kit'et til den perfekte  
basispakke for alle EGG entusiaster. 

Hvis alle disse forskellige opsætninger stadig ikke er udfordrende 
nok for dig, har vi meget mere ekstra tilbehør i vores udvalg. Lad dine 
foretrukne madlavningsteknikker bestemme, hvilke tilføjelser der er et 
musthave for dig. 

XLL

Multi Level Rack i to dele
XLarge  121219
Large 120755

ConvEGGtor Basket, 1 del
XLarge  121196
Large  120724

Stainless Steel Half Grid
XLarge  121202
Large  120731

XLarge  121226
Large  120762

L

XL

5-Piece EGGspander Kit

Udvalg af  
madlavningsteknikker.

convEGGtor Basket
Muliggør nem og komfortabel 
isætning og fjernelse af  
convEGGtor. Kurven kan også 
bruges til Carbon Steel Wok for 
det bedste wokretter.

Multi-Zone madlavning (med 
direkte og indirekte varme)
EGGspander gør det muligt at 
tilberede mad med direkte og 
indirekte varme på samme tid.

Multifunktions madlavning
Byder på udvidet kogekapacitet 
ved tilberedning af flere retter på 
samme tid eller når der tilbere
des mad til store grupper. Den 
øverste rist kan skubbes tilbage, 
så det er nemt at komme til 
maden. 

Low & Slow 
Brug EGGspander Kit i 5 dele 
med to halve convEGGtor Stones 
til perfekte slow cooking retter. 
Mange timer ved lav temperatur 
for de bedste resultater.

Pizza & bagning
Lav dit EGG om til en pizzaovn 
med convEGGtor og en Baking 
Stone. Brug Multi Level Rack til at 
udvide mulighederne for bagning.

Cowboy grilling
Multi Level Rack i to dele  
vendes for direkte “Cowboy  
style”-grilning lige over  
trækullene.

EGGspander 
System  
Uendelige mange  
madlavningsmuligheder. 
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Perforated Half Grid
Kan du lide at bruge EGG'et til lækre ingredienser som skaldyr og fisk? 
Hold dem intakte med den Perforated Cooking Grid. Også ideel til fint 
snittede grønsager eller asparges, for eksempel. 

XLarge  121240
Large 120717

Cast Iron Half Grid
Er du en seriøs griller? Med Cast Iron Half Grid kan du tilberede 
laksesteaks, beefsteaks og grønsager med et misundelsesværdigt 
grillmønster. Perfekt brunet på ydersiden, supermørt indvendig. Kun 
den halve stegeflade, men hele smagen. 
 
XLarge 121233
Large 120786

Half convEGGtor Stone
Meget alsidig er et understatement for Halv convEGGtor Stone. Brug 
den sammen med 1piece convEGGtor basket som et mellemlag, når 
du vil lave mad i to zoner, én til direkte varme og én til indirekte varme. 
Eller som et helt konvektionsskjold, når to ligger op mod hinanden.

2XL 120960
XLarge 121820
Large 121035 

convEGGtor®

ConvEGGtor'en skaber en naturlig barriere mellem dine retter og den 
åbne ilde i dit Big Green Egg. convEGGtor'ens specielle design sørger 
for en god luftstrøm og udmærket varmeledning. Den indirekte varme, 
som det keramiske varmeskjold lader trænge igennem, forvandler dit 
EGG til en fuldgyldig udendørsovn. Ideel til low & slow cooking, hvor 
ingredienserne langsomt steger møre ved lav temperatur.

XLarge  401052
Large  401021
Medium  401038

MiniMax  116604
Small  401045
Mini  114341

Baking Stone 
Pizza, speltbrød, focaccia eller en lækker æbletærte: Med Baking 
Stone kan du starte dit eget bageri hjemme. Læg stenen på risten 
på dit Big Green Egg, og du får brød med sprød skorpe og pizzaer 
med sprød bund. 

XLarge 401274 
Large 401014

Medium, MiniMax, Small 
401007

Half Cast Iron Plancha
En støbejernsplade med en dobbelt rulle: du kan grille fine eller 
mindre ingredienser på den riflede side, mens den glatte side er ideel 
til pandekager, crêpes eller æg. Du har stadig den ene halvdel til 
rådighed. Er der nogen der har flere ønsker?

XLarge  122995
Large 122988

Cast Iron Grid 
Grillmønsteret er kokkens signatur. Med Cast Iron Grid sætter du 
endda også din signatur på dine laksestykker, steaks og grøntsager. 
Støbejernsristen sørger for perfekt brunet og lukket kød, så saften 
bevares bedre. Har du signeret din ret? Så server den bare. 

Large  122957
Medium 126405

MiniMax 
122971 

Small     

convEGGtor Basket
INSIDER! convEGGtor Basket fungerer som lift til convEGGtor.  
Ved hjælp af kurven er det nemt at sætte convEGGtoren ind i dit EGG. 

2XL 119735 
XLarge  121196

Large  120724
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Cast Iron Satay Grill
Saté tiltaler de fleste, især hvis retten er tilberedt på Big Green Egg. 
Derfor kommer denne Cast Iron Satay Grill netop på det rigtige tids
punkt. Marinér og sæt dine yndlingsingredienser på grillspyd, og læg 
dem ned på den specialdesignede halve grillrist. Slut med ustabile, 
halvmøre spyd eller spyd, som der går ild i. I stedet for det får du saté, 
der er jævnt mør... eller kebab eller yakitori. Det er dig, der vælger!
 
Large 700485

Cast Iron Plancha
Falder der også hos dig en gang imellem ingredienser i risten på  
dit Big Green Egg? Til dette formål har vi Cast Iron Plancha Griddle  
i kollektionen. På denne støbejernsplade kan du grille delikate og  
lækre retter på den ribbede side og bage pandekager eller stege  
æg på den glatte side. Plancha Griddle til MiniMax kan også bruges 
som låg til Cast Iron Skillet (MiniMax). 

2XL, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 117656
Fra MiniMax
Ø26 cm 120137

Cast Iron Skillet
Om du har for lidt eller megen tid, for Cast Iron Skillet er tiden ikke et 
issue. I denne støbejernsallrounder kan du lynhurtigt lukke kødet eller 
lade det simre eller stuve i timevis. Lav for eksempel sirloin steaks, 
indonesisk rendang, og kartoffelgratin eller casserole. Tid til overs?  
En fin efterret som en cobbler eller en clafoutis kan også frembringes  
i Cast Iron Skillet. Cast Iron Skillet MiniMax passer perfekt til Cast Iron 
Plancha Griddle MiniMax. Så fungerer Griddle som låg til din gryde.

2XL, XLarge, Large
Ø36 cm  118233  

       

Fra MiniMax
Ø27 cm  120144

Perforated Cooking Grid
Med Perforated Cooking Grid forhindrer du, at dine små eller skårne 
grøntsager, svampe eller muslinger havner i risten på dit Big Green 
Egg. Læg grid'en almindeligt på risten. På grund af de små huller får 
dine ingredienser alligevel den uovertrufne EGGsmag.

Half round: 
2XL, XLarge 

Round:
2XL, XLarge, Large

Round:
Fra MiniMax 

 
Ø 58 cm 116390

Ø 41 cm 201287

Ø 33 cm  102010

Green Dutch Oven
Green Dutch Oven til Big Green Egg er med rette en tung dreng.  
Denne emaljerede bradepande i støbejern stuver, simrer, koger,  
bager og steger. En rigtig allround pande! Du kan bruge dækslet  
til Green Dutch Oven separat som lav bageplade eller som form til  
cakes og desserter. Green Dutch Oven fås som rund og oval.

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

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

Cast Iron Dutch Oven
Denne allrounder i støbejern kan anvendes på alle fronter. Big Green  
Egg Cast Iron Dutch Oven er ideel til stuvninger, sammenkogte retter,  
supper og panderetter. Støbejernet fordeler varmen over hele panden,  
og det tunge dæksel på Cast Iron Dutch Oven holder fugten indenbords.  
Eller brug den uden dæksel og giv alle dine ingredienser den unikke 
Big Green Eggsmag. I begge tilfælde holder dit simrekød sig dejlig 
saftigt og mørt. Tilfreds? Kom bare tilbage om 4 timer…

5.2 L: 2XL, XLarge, Large, Medium     
Ø27 cm 117052
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Stir-Fry & Paella Grill Pan 
Hvert land har sin egen nationalret. Lav dem efter eller skab din egen 
version af spansk paella eller ungarsk gullasch med StirFry & Paella 
Grill Pan. I denne pande kan du også wokke helt fantastisk. Hvad mener  
du om kinesisk hoisinbeefsteak med ægnudler? Der kan være hele 
3,8 liter deri, og den har en diameter på 36 cm.

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

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Saucer, marinade eller smeltet smør varmer du hurtigt og nemt op i 
Cast Iron Sauce Pot på risten på dit Big Green Egg. Basting Brush af 
silikone passer præcis i håndtaget, så der ikke kommer pletter på din 
borddug. Sætter du Cast Iron Sauce Pot ind i dit EGG? Så tag Basting 
Brush ud.

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

Carbon Steel Grill Wok  
Big Green Egg er utrolig alsidig og det gælder også wokstegning  
som madlavningsteknik. Med en Carbon Steel Grill Wok med  
bambusspatel har du fuld kontrol over alle kulinariske områder.  
Takket være den flade bund står wokken stabil på alle slags  
tilberedningsoverflader. Og den kan nemt bruges i kombination  
med EGGspanderen. Ready to wok?  
 
XLarge, Large 
Ø40 cm 120779

Deep Dish Baking Stone  
Deep Dish Baking Stone sikrer en perfekt varmefordeling, og det giver 
mesterlige quiches, tærter, lasagne og endda pizzaer. Den keramiske 
sten med opstående kant sørger for, at alt bagværk bliver jævnt bagt 
og får den misundelsesværdige gyldenbrune farve. Blødt indeni,  
sprødt udvendig. 

2XL, XLarge, Large 
 112750

2 Level Cooking Grid
Er din overflade for lille? Så gør noget ved højden! Det er princippet i  
2 Level Cooking Grid. Denne grillforhøjer af forkromet stål fordobler din 
Big Green Egg X Large'sspurt kogekapacitet. Eller: 2 gange så mange 
lækre kreationer. 

XLarge  201317

Folding Grill Extender 
Det vigtige spørgsmål: Andebryst eller of shortribs? Da der ikke er noget 
rigtigt eller forkert svar, vælger du bare begge. Med den specielle 
Folding Grill Extender til dit Big Green Egg har du plads nok. Denne 
udklappelige forhøjelsesrist af rustfrit stål sætter du ganske enkelt på 
dit EGG's rustfri stålrist før brugen. Og når du er færdig, klapper du 
den ind igen.

2XL, XLarge, Large 
 201126
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Begynd  
også et

pizzeria  
hjemme

Pizzaer bliver til italienske mesterværker, når du laver dem 
i Big Green Egg. Især hvis du tilkalder hjælp fra et antal 
redskaber, som professionelle pizzabagere vil misunde 
dig. Fan af calzone? Med Calzone Press fylder du  
(hjemmelavet) pizzadej med dit favoritfyld og klapper  
den sammen. Også til præsentationen har vi praktiske 
accessories. For eksempel for at du uden besvær skærer 
crispy bagt dej med rigeligt fyld og får helt fuldkomne 
slices på tallerkenerne. Mangiare! 

Calzone Press
16 cm 114174 

Measuring Cups
4x 119551

Compact Pizza Cutter 
Vi skal dele alt ærligt. Altså også pizzaen. Men hvordan skærer du en 
pizza ærligt, fint og sikkert? Med den nye Big Green Egg Compact Pizza 
Cutter. Denne professionelle pizzaskærer har et kunststofhåndtag, der 
ligger fint i hånden og beskytter din håndflade. Og med det rustfrie 
stålhjul skærer du uden besvær en pizza i lige store slices. Prego. 

118974

Pizza Server
114143

Aluminum Pizza Peel
Den ægte pizzabager kan du kende både på hans selvsikre holdning 
og hans professionelle tools. Brug derfor også Aluminum Pizza Peel 
for at kunne lade dine hjemmelavede pizzaer glide yderst glat op på 
den varme Baking Stone i dit Big Green Egg. Det giver med garanti 
komplimenter di tutti! 

118967
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Quick-Read Thermometer
Den officielle benævnelse er Big Green Egg Quick-Read Digital Food 
Thermometer. Og så siger vi ikke et ord for meget. På nogle få  
sekunder måler det digitalt temperaturen på din lammekølle eller den 
fyldte kylling. Med en præcision på én grad (op til 300 °C!). Praktisk: 
Det passer i lommen og håndtaget er samtidigt opbevaringshylsteret. 

120793

EGG Genius
Denne enhed regulerer og overvåger temperaturen i EGG’et og 
overfører den til din smartphone eller tablet. På denne måde kan du  
se tvserier på kolde vinterdage, mens du slowkoger maden med en 
præcision på én grad. EGG Genius sørger for en konstant luftstrøm,  
så maden tilberedes ved en konstant temperatur. 

121059

Dual Probe Remote Thermometer
At måle er at vide. Med det trådløse Dual Probe Remote 
Thermometer måler du den nøjagtige grad for både  
ingrediensernes kernetemperatur og den indvendige  
temperatur i dit Big Green Egg. Dual Probe fungerer med 2 
sonder og en modtager, som du har hos dig. Når den 
ønskede temperatur er nået, giver modtageren automatisk 
signal (op til 91 meter). 

116383

Instant Read Digital Thermometer
Skal bøffen være rare eller medium? Big Green Egg Instant 
Read Thermometer måler kernetemperaturen så nøjagtig, at 
selv mediumrare ikke længere er et slag på tasken. Fordi der 
ikke må slippe for meget varme ud af din Big Green Egg, kan 
du aflæse temperaturen (op til 232 °C) på 3 til 4 sekunder. Og 
hvis du drejer Instant Read Thermometer fra Big Green Egg, 
når du måler temperaturen, så drejes displayet bare med i 
samme retning. Med praktisk opbevaringshylster, som alle vil 
have. 

119575

Infrared Cooking Surface Thermometer
Lasergame mens du bruger EGG’et? Infrared Cooking Surface 
Thermometer indeholder en præcisionslaser, der måler kogefladens 
temperatur nøjagtigt. Ret den for eksempel mod Baking Stone, Cast 
Iron Grid eller Perforated Grid for at kontrollere temperaturen, før du 
lægger ingredienser på. Dette trådløse infrarøde termometer dækker 
et temperaturområde fra 0°C til 427°C.

 114839

Instant Read Digital Thermometer 
Du kan ikke se på kyllingens yderside om den allerede er mør. 
Med Instant Read Digital Thermometer løber du ingen risiko 
og serverer altid mør (og sikker) kylling. Eller andre 
ingredienser, selvfølgelig. Stik den rustfri stålsonde på 
Instant Read Digital Thermometer i dit kød, fisk eller fjerkræ, 
og i løbet af et par sekunder aflæser du kernetemperaturen 
på den store lcdskærm. 

112002 

Laver du igen dejligt brystflæsk? Med tarte 
tatin til? Hvis du ofte laver mad på dit Big 
Green Egg, har du fast et antal klassikere, der 
falder i alles smag. Men du vil selvfølgelig 
blive ved med at flytte grænserne og 
overraske dig selv og andre. Derfor finder du 
på biggreenegg.dk et overflødighedshorn af 
inspirerende opskrifter.

  Der er 
opskrifter    
     i din  
mailbox!

DEN NØJAGTIGE 
TEMPERATUR 

SIKRER 
DEN BEDSTE 

SMAG



 Henne Kirkeby Kro Køkkenchefer & 
Big Green Egg 
Made for each other

En ting er altid det samme, uanset hvor Big Green Egg bliver brugt. 
Den velkomst, som køkkenchefer og stjernekokke byder på. Kreative 
hjerner, som er blevet store ved at lave innovative retter og søge helt 
nye veje for gastronomien. De opdagede, at der var en yderligere 
komponent, da de tilberedte dejlige, ferske (sæson)ingredienser  
på EGG’et: den karakteristiske EGGsmag. Kombinationen af 
banebrydende kreationer og den brede vifte af madlavningsteknikker, 
som Big Green Egg byder på, har vist sig at være en vindende 
kombination. Big Green Egg har vokset sig stor takket være vores 
ambassadører. Takket være stjernekokke som f.eks. Henne Kirkeby 
Kro har vi vundet stor bekendthed og stjernekokken har givet foodies 
muligheden for også at opdage den unikke Big Green Eggsmag. 
Alene af denne grund fortjener topkokke en stjerne. 
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Beer Can Chicken Roaster
Beer can chicken er en amerikansk klassiker, hvor du placerer 
kyllingen over en åbnet, halvfuld dåse øl. Under stegningen af kyllingen 
fordamper øllet i dåsen, så kyllingen bliver ekstra mør og saftig indefra. 
Lyder dette besværligt? Ikke med Beer Can Chicken Roaster! Denne 
klemmer om øldåsen i den solide holder af metaltråd og forhindrer 
dermed, at dåsen vælter. 

2XL, XLarge, Large, Medium, Small
 002099

Vertical Poultry Roaster
Giv din Poulet Noir eller Bressekylling en hædersplads i dit Big Green 
Egg på Vertical Poultry Roaster. Med Vertical Poultry Roaster i rustfrit 
stål står kyllingen eller kalkunen lodret på holderen, så den drypper sig 
med sit eget fedt. Dermed bliver den utrolig saftig indvendig, og udvendig  
får den en lækker, sprød skorpe. Fedt og lækkert. 

Chicken 117458
Turkey 117441

Ceramic Poultry Roaster
Lækker kylling bliver helt forrygende. Sæt en hel kylling eller kalkun  
på Ceramic Poultry Roaster, og den får udvendig en et sprødt, 
gyldenbrunt skind, mens den indvendig bliver dejligt saftig. Endnu en 
ekstra smagsnuance? Fyld den keramiske holder med lidt øl, vin, cider 
og/eller krydderurter. Så bliver fjerkræet perfekt uden besvær. 

Chicken 119766
Turkey 119773

Drip Pan
Med Big Green Egg Drip Pan opfanger du spildt fedt, fugt og 
smårester, så det ikke kommer ned på dit trækul eller din convEGGtor. 
Hvis du fylder de aluminiumsdryppande med et lille lag vand, bliver 
luftfugtigheden i dit EGG højere og sine retter endnu saftigere. 

Round Ø 27 cm  117403 
Rectangular  35 x 26 cm 117397

Disposable Drip Pans 
Køkkenchefer er ikke bange for fedt. For fedt giver alle køkkenkreationer 
smag. Men at rydde fedt op og vaske det af er en anden historie.  
Med Big Green Egg Disposable Drip Pans opfanger du det bare. Disse 
engangs aluminiumsdrypbakker er desuden designet, så de passer 
perfekt til convEGGtor. Grilning uden at grise hænderne til.

XLarge  5x 120892
Large  5x 120885

Medium, MiniMax, 
Small  5x 120878

Ribs and Roasting Rack
Det multifunktionelle Ribs and Roasting Rack til at lave steg på. Stående 
er det et Vrack: Egnet til store stykker kød eller (fyldt) fjerkræ, der skal 
stege mørt langsomt. Vend rack'et om, så er det ideelt til spareribs. 
Den konstante luftstrøm omkring Ribs and Roasting Rack sørger for 
fortræffelige resultater. Et must have for kødelskere. 

2XL, XLarge, Large  
 117564 

Medium, Small   
 117557
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Kitchen Shears
120106

Bamboo Skewers
25 cm  25x 117465

Knife Set
 117687

Teak Cutting Board
  120632

Kitchen Towels
3 x 116840

Meat Claws
Sæt dine kløer, undskyld, dine Meat Claws i det langsomt stegte 
svinekød, og du trækker det nemt fra hinanden. Pulled pork har altid 
været én af Big Green Egg-favoritterne, og med disse kødklemmer 
klarer du dette lille arbejde i en håndevending. Meat Claws er også 
meget velegnede til at håndtere store stykker kød med.

Sæt  114099

Pigtail Meat Flipper
Vi går gennem ild for Pigtail Meat Flipper. Denne smarte kødkrog er 
perfekt til hurtigt og nemt at vende stykker af kød og fjerkræ (som steaks, 
koteletter og kyllingelår). Med den lange, rustfri stålkrog kan du 'flippe' 
selv ved ekstremt høje temperaturer uden at komme for tæt på ilden 
eller beskadige ingredienserne. 

48 cm 201515

Flexible Skewers
Med Flexible Skewers bliver saté eller andre ingredienser den rene 
barneleg. På disse fleksible grillspyd sætter du på notime små stykker 
kød, fisk, fjerkræ og grøntsager, uden at de falder af i den anden side. 
Klar? Så kan du desuden lægge spyddene lidt i marinaden for at give 
ekstra smag.

68 cm  2x 201348

Mini-Burger Slider Basket
2XL, XLarge, Large
002105
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Flexible Grill Light 
Kast lige lidt lys over mit EGG! Den nye Flexible Grill Light er den ideelle 
fleksible lysassistent, der kaster lys præcist på det sted, hvor du har 
brug for det. Denne praktiske LEDlampe har et bøjeligt skaft med en 
kraftig magnetfod for enden. De løse montagebøjler kobles nemt til 
EGG’ets bånd eller EGG Mates. Lights on? Kom i gang! 

122940

Corn Holders
Dette er en opfindelse, som du bliver glad for. Med disse Corn Holders 
(majskolbeholdere) kan du spise grillede majskolber, mens de stadig 
er lækkert varme. Big Green Egg Corn Holders har dobbelte rustfri 
stålpinde og et softgrip håndtag, så majskolben ligger godt fast i 
hånden, og fingrene forbliver rene. No mess, just the fun. 

4 pair 117335

Chef’s Flavor Injector
Den eneste ægte Big Green Egg Chef’s Flavor Injector giver på unik 
måde smag til kød og fjerkræ. Met denne spækkesprøjte trænger 
marinader helt ind i kernen af kødet, som bliver endnu saftigere og 
mere mørt. Operationen lykkedes. 

119537

Grill Rings 
Med Grill Rings vælter dine (fyldte) peberfrugte, tomater eller  
løg aldrig mere under grilningen. For disse rustfrie stålringe  
har en pind, hvor du kan sætte frugt og grønsager godt fast på. 
Den varmeledende spiral i midten af Grill Rings sørger for, at dine 
ingredienser er herligt hurtigt færdige. 

3 x  002280

The Big Green Egg Book 
The Big Green Egg Book er enhver Big Green Eggfoodies bibel. 
Denne smagfulde bog med forord af den hollandske topkok Jonnie 
Boer behandler alle de kogeteknikker som du kan slippe løs på et 
EGG. Både at bage, stege, stuve, grille, ryge og slow cooking. Både 
basistilberedningerne og de lidt udfordrende opskrifter inspirerer dig 
til at gøre dit yderste kulinarisk.

English   116680

The hottest thing in 
outdoor cooking.
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Ash Tool
Ash Tool har egentlig en dobbelt funktion: Du fjerner asken i dit Big 
Green Egg meget nemt med det, men du kan også bruge det til at 
fordele trækullet godt med, før du tænder dit EGG. Dette praktiske 
redskab fungerer godt sammen med Ash Removal Pan. 

2XL 
119490

 

XLarge

Large 
119506

Medium 

MiniMax
Small 301024
Mini

Ash Removal Pan
Trækul efterlader aske. Ved at trække den væk med Ash Tool og 
opfange den med Ash Removal Pan strømmer luften lettere gennem 
dit Big Green Egg. Og ilten og luftstrømmen er nødvendig for hurtigt 
at få dit EGG op i temperatur og holde temperaturen. Askeskovlen 
passer perfekt til luftregulatorens åbning for at undgå at der slipper 
aske ud. 

2XL, XLarge, Large, Medium 
 106049

Til denne og den næste 
generation. Hold dit 
EGG i perfekt stand 
 
Et EGG er beregnet til at holde et helt menneskeliv. Hvis du v 
edligeholder det godt, vil den også give den næste generation mange 
dejlige minder. Mindst lige så vigtig: dine retter smager bedre og 
EGG’et beholder sit udseende. Orker du ikke det? Produkterne her på 
siden hjælper med alt det besværlige arbejde. Du kan finde yderligere 
praktiske tip til vedligeholdelse på vores websted. Take care!

Grid Cleaner
Det er lækkert at bruge EGG’et, men det medfører også påbrændt  
fedt og forbrændte rester på risten i dit Big Green Egg. Du skraber 
hurtigt og let risten ren igen med denne Cooking Grid Cleaner. Med  
det forlængede håndtag på Cooking Grid Cleaner behøver du ikke 
vente, til dit EGG og din rist er kølet af. 

 201324

Grid Scrubber
Med Grid Scrubber gør du på notime Stainless Steel Grid, Cast Iron 
Grid, convEGGtor eller Baking Stone til dit Big Green Egg rent. Selv om 
den stadig er varm, for med det ekstra lange skaft holder du varmen 
på afstand. Rengøringen bliver ikke mere spændende med Grid Scrub
ber, men det går nu noget hurtigere. 

 119469
Påsætningsdel
head 2x  119483

Dual Brush Grid Scrubber
Dual Brush Grid Scrubber er et praktisk redskab til rengøring af din 
grillrist (rustfri stålrist eller støbejernsrist) og/eller Baking Stone.  
Dual Brush Scrubber består af 2 skuresvampe af rustfrit stål på et  
ergonomisk håndtag. Takket være de 2 skuresvampe skrubber du 
din rist eller sten ren 2 gange så hurtigt. Dette betyder, at du efter 
stegningen i EGG’et kan nyde godt af det længere, før rengøringen 
begynder!

 119476
Påsætningsdel
head  2x  119483
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EGGmat
EGG-måtte
Har du ikke indbygget dit EGG i et arbejdsbord eller 
udekøkken, men står det i din have eller på din 
altan? Så beskytter EGGmåtten området udenom 
mod varme, pletter og meldug. Interessant faktum: 
EGGmåtten består helt af genbrugsmaterialer og er 
således meget økovenlig. 

76x107 cm
117502

Big Green Egg covers.

LED Light String
700898

Mr EGGhead Plush Toy
27 cm 120991

EGG fans united 
Join the society.  
Besøg vores 
fanshop.
 
En ægte EGGfan genkender man blandt mange tusinde. 
På hans/hendes lidenskab for mad og fordi han/hun helst 
står bag sit Big Green Egg. Hans/hendes hoodie og sokker 
siger allerede meget. Disse og andre originale gaveidéer 
kan du finde i vores fanshop på biggreenegg.dk. 

Salt & Pepper shakers
122230

Snow Globe Atlanta 
666847

EGG Covers
Hagl eller hedebølge? Hold dit Big Green Egg som ny med et EGG Cover. Dette ventilerende 
beskyttelsesovertræk er lavet af topkvalitet og tåler al slags vejr. Det er let at anbringe og 
fjerne overtrækket. Det passer til hvert EGG som skræddersyet takket være velcrolukningen. 
Det elegante sorte design med det kendte Big Green Egg logo passer til ethvert EGG. 

Mini Small Medium MiniMax Large XLarge 2XL

IntEGGrated Nest+Handler eller Nest 126528 126528 126467 126467 126535

EGG Carrier 126511 126511

Portable Nest 126528

Modular EGG Frame 126467 126450 126450 126450

Modular EGG Frame + Expansion Frame 126474 126474 126474

Acacia Table 126498 126474

Topcover til Egg indbygget i bord 126504 126504
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Big Green Egg Cap
grøn
122261

Canvas Apron 
Én størrelse    700492 

Apron – Kids 
Én størrelse 789054
(Op til 12 års)

Home Socks 
3942 666823
4346 666830

Baseball Cap
sort
122254

Are you dressed for EGG’ing?

T-shirt No-EGG-No-Story 
grøn
Sizes: SXXL

T-shirt Original 
blå
Sizes: SXXL

T-shirt EGG 
mørkegrå
Sizes: SXXL

Long-shirt 
blå
Sizes: SXXL

Hoodie 
mørkegrå
Sizes: SXXL

T-shirt Evergreen
hvid
Sizes: SXXL

Hoodie - with zipper 
mørkegrå
Sizes: SXXL

Socks 
Flames 3942 700874
Flames 4346 700881
EGGs 3942    700850
EGGs 4346    700867



Spare parts

Rain Cap
Der er altid risiko for at det begynder at regne, når du tilbereder mad på 
EGG’en. Som begejstret EGGbruger lader du dig ikke slå ud af det, men 
du vil heller ikke have, at regndråber trænger ind i din Big Green Egg. 
Rain Cap fra Big Green Egg er paraplyen til din luftregulator.  Cap kan 
kun bruges i kombination med rEGGulator.

2XL, XLarge, Large, Medium
120748

MiniMax, Small
121042

Gasket Kit
Efter langvarig og intensiv brug af dit Big Green Egg bliver filtkanterne 
på et tidspunkt slidt foroven på den keramiske basis og forneden på det 
keramiske dæksel med skorsten. Da denne kant beskytter keramikken 
og sørger for en perfekt luftcirkulation, er det klogt at udskifte den i tide. 
Og det gør du nemt med dette Gasket Kit. Rullen med filt er selvklæbende, 
og også påklæbningen er ligetil.

2XL*, XLarge, Large 
113726 

Medium, MiniMax, Small, Mini 
113733

Cast Iron Grate  
Monteres indvendigt i brændkammeret. Perforeringen giver luften 
mulighed for at strømme op igennem EGG og asken mulighed for at 
falde ned, så den helt ubesværet kan fjernes efter madlavningen.

2XL  114716  
XLarge  112644
Large  103055
Medium  103062 

MiniMax 103055 

Small  
Mini 

103079

57

Base
Robust, isoleret keramik. Glaseringen forhindrer afsplintring og falmning.

2XL  120946 
XLarge  112620 
Large  401076 
Medium  401083  

MiniMax  115577
Small 401090
Mini 401106

Fire box
Brændgitteret hviler på den keramiske underdel og skal fyldes med trækul. Da gitteret 
er udstyret med avancerede åbninger og fungerer sammen med ventilerne i bunden af 
EGG, holdes luftstrømmen konstant og optimal, når rEGGulator i metal og luftspjældet 
er åbne.

2XL  120984
XLarge  112637
Large  401175
Medium  401182

MiniMax  115591
Small 401199
Mini 112187

Dome
En keramisk kuppel med skorsten, der kan åbnes og lukkes uden videre ved hjælp af 
fjedermekanismen. Det keramiske materiale er udstyret med et beskyttende dobbelt 
glasurlag. Det keramiske materiales isolerende, varmetilbageholdende egenskaber 
skaber en strøm af luft indvendigt i EGG, hvorved det sikres, at retter tilberedes  
ensartet og smagfuldt.

2XL  114433
XLarge  112668
Large  401120
Medium  401137

MiniMax  
401144

 
Small  

Mini 112224

Fire ring
Stakkes oven på brændkammeret og udgør hylden til varmefordeleren og 
tilberedningsristene.

2XL  120977
XLarge  401212
Large  401229
Medium  401243

MiniMax  115607
Small 401250
Mini 112194

*Gasket udskiftningskit til 2XL kræver 2  113726
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Big Green Egg er ubestridt den bedste keramiske BBQ. Vi arbejder 
aktivt med forskning og produktudvikling for at sikre, at  
kamadoer fra BGE også fremover er de bedste. Det resulterer  
regelmæssigt i nye teknologiske opfindelser og smarte  
tilpasninger, som gør madlavning med EGG’et endnu lettere. 

Er dit EGG produceret før 2019? Så kan en opgradering være  
interessant. Nedenfor finder du de seneste opfindsomme nyheder.  
Din autoriserede Big Green Eggforhandler kan rådgive dig om en  
eventuel opgradering og gøre dit EGG 100 % fremtidssikkert.  

•   Åbn og luk dit EGG uden besvær med ‘Easy to lift’-systemet. Båndet 
af pulvermalet båndstål med forbedret hængselsystem sikrer, at 
du fremover kan lukke det keramiske låg uden kraftanstrengelse. 
Selvfølgelig er denne geniale opfindelse patenteret. 

•   Garanter den perfekte temperatur i dit EGG med den nye og  
patenterede rEGGulator. Dette eksemplar er særdeles præcist og  
har et varmeisoleret greb, som ligger godt i hånden. En regnbyge? 
rEGGulator er forsynet med en rustbeskyttende belægning, så du 
kan lade den sidde på EGG’et efter brug. 

•  Hold øje med temperaturen med Tel-Tru Temperature Gauge.  
Kuppeltermometret er som standard monteret i EGG’ets låg, men 
dette eksemplar i XLformat har et display med en diameter på ikke 
mindre end 8 cm. Så det giver endnu bedre overblik og du ved, hvor 
varmt det er indvendig. Det stødsikre glas klarer selv de største  
temperaturforskelle. 

Opgradér dit EGG
---

Så godt som nyt

Tel-Tru Temperature Gauge
Hvert Big Green Egg leveres som standard med et termometer. 
Svigter dette efter årelang brug? Så bestiller du blot TelTru 
Temperature Gauge. Sæt kuppeltermometeret i dækslet til dit EGG og 
du ved igen, hvor varmt det er indvendig, uden at du behøver at åbne 
dækslet og spilde varme. TelTru Temperature Gauge fås i 2 formater 
og viser temperaturer mellem 50°C og 400°C.

8 cm   117250
5 cm   117236

rEGGulator
Den splinternye og robuste rEGGulator kan justeres meget nøjagtig. 
Den er fremstillet af holdbart støbejern og takket være det kølige 
silikonegreb kan du nemt sørge for mere eller mindre lufttilførsel uden 
at brænde fingrene. Det er også praktisk: Vi har allerede forsynet 
luftregulatoren med en rustbeskyttende belægning, så du kan lade 
den sidde på EGG’en efter brug. 

2XL, XLarge, Large, Medium
117847

MiniMax, Small
117854

Band Assembly Kit
Patenteret "let at løfte"system. Den geniale betjening muliggør åbning 
og lukning af det keramiske låg med minimal kraft.

2XL  121271 
XLarge  117908
Large  117984 
Medium  120021

MiniMax  
117939  Small 

Mini 117922 



Røgning, stegning, 
dampkogning,  
bagning og grilning.
Lav en ny ret hver dag. Altid.

60 6160

Er du nybegynder eller en garvet EGG
bruger? Med en god opskrift får du en 
betydelig fordel. Derfor sørger vi for at 
overøse EGGfansene med inspirerende 
opskrifter. Fra basistilberedningerne til lidt 
mere udfordrende opskrifter. Til kødelskere, 
veganere, fleksitarer og et ungt publikum. 
Men den uovertrufne, vidunderlige og unikke 
EGGsmag får du uanset opskrift. Hvad skal 
du lave til middag i aften?

Altid de nyeste opskrifter i din mailboks?  
Så meld dig til at modtage vores kulinariske 
nyhedsbrev Inspiration Today via 
biggreenegg.dk

Antal: 6 personer
Forberedelse: 15 minutes
Tilberedning: 35 minutes

Total: 50 minutter

INGREDIENSER 
1 hel norsk laksside med skind

SOVS
½ bundt dild

havsalt efter smag
6 spsk. crème fraîche

NØDVENDIGT TILBEHØR
Perforated Cooking Grid (rund)
Apple Wood Chips
convEGGtor
Stainless Steel Grid
Instant Read Digital Thermometer 

FORBEREDELSE
1. Tænd trækullene i Big Green Egg med 1 
optændingsblok, og vent til den er brændt og 
der er dannet en hotspot af glødende trækul. 
Vent til laksen er på stuetemperatur.

TILBEREDNING
1. Strø en håndfuld Apple Wood Chips på 
hotspotten. Anbring convEGGtor og Stainless 
Steel Grid i EGG’et. Anbring Perforated  
Cooking Grid med lakssiden på grillristen, 

og luk låget. Opvarm EGG’et til 80 °C, og ryg 
laksen, indtil den har nået en kernetemperatur 
på 42 °C. Det tager cirka 30 minutter. 

2. Pluk i mellemtiden bladene fra dilden 
til sovsen, og hak bladene fint. Bland med 
havsalt efter smag i crème fraîchen.

3. Kontrollér, at laksen har nået en  
kernetemperatur på 42 °C med et  
kernetermometer. Tag laksen ud af Big Green 
Egg, og servér med dildsovsen.

smoke

Røget laksside
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Antal: 6-8 personer
Forberedelse: 15 minutes

Tilberedning: 100 minutter
Total: 115 minutter

INGREDIENSER
1 udbenet lammekølle, 1,8 til 2 

kg, uden ben, pudset.
havsalt

URTEBLANDING
5 solohvidløg (kinesisk hvidløg)

2 røde chilipeber
8 rosmarinkviste

15 timiankviste

NØDVENDIGT TILBEHØR
convEGGtor

Disposable Drip Pan
Dual Probe Remote 

Thermometer

FORBEREDELSE
1. Tænd trækullet i Big Green  
Egg, og opvarm EGG’et, med  

convEGGtor i, til 150 °C.  

2. Pil i mellemtiden hvidløgene  
til urteblandingen og hak dem 

fint. Tag stilken ud af  
chilipeberne, og skær dem i fine 

skiver. Hvis du synes om krydret 
mad, behøver du ikke at fjerne 

frøene. Fjern frøene, hvis du 
foretrækker en mildere smag. Rib 

rosmarin og timianbladene af 

kvisten, og hak urterne fint. Bland
ingredienserne.

3. Krydr lammekøllen med 
havsalt, og gnid urteblandingen 
ind ved at duppe kødet. Kom 
også noget af blandingen i  
hulrummet, hvor benet sad.

TILBEREDNING
1. Stil Disposable Drip Pan på 
convEGGtoren, og læg grillristen i 
EGG’et. Læg lammekøllen ovenpå 
risten. Luk EGG'ets låg, og stik 
sonden på Dual Probe Remote 
Thermometer ind til kødets 
kerne.

2. Luk EGG’ets låg, og indstil 
kernetemperaturen på  
termometeret på 54 °C. Tilbered 
lammekøllen, indtil den indstillede 
temperatur er nået. Det vil tage 
cirka 90 minutter.

3. Tag lammekøllen med timian 
og rosmarin ud af EGG’et, og 
tildæk løst med aluminiumsfolie. 
Lad kødet hvile i ca. 10 minutter, 
før du skærer det for.

Dampkogte blomkåls- og broccoli-
buketter med harissayoghurtsovs

Lammekølle 
med timian og 
rosmarin

Antal: 4 personer
Forberedelse:  15 minutter
Tilberedning: 25 minutter 

Total: 40 minutter

INGREDIENSER
¼ blomkål

¼ lilla blomkål
¼ romanesco

¼ broccolihoved

SOVS
200 ml yoghurt
1 spsk. harissa

½ tsk. karrypulver

Nødvendigt tilbehør
5 Piece EGGspander Kit

Disposable Drip Pan

FORBEREDELSE
1. Fyld Big Green Egg med trækul 
op til ca. 10 cm under ildringen. 
Læg 3 optændingsblokke i en 
trekant, cirka 1215 cm fra  
hinanden, og tænd dem. Luk 
ikke låget før trækullene i midten 
gløder og stadig er sorte på 
ydersiden. På denne måde bliver 
temperaturen i EGG’et høj nok 
til at bringe vandet i kog, men 
det bliver ikke for varmt. Den 
optimale temperatur er mellem 
100-110˚C. 

2. Skær i mellemtiden blomkålen 
og broccolien i buketter, og læg 
dem i en bambusdampkurv.

TILBEREDNING
1. Anbring racket af 2Piece Multi 
Level Rack i EGGspander Kit med 
ringen opad i Big Green Egg, og 
anbring det tilhørende lille rack 
i den laveste holder (opsætning 
for “low-level Cowboy Style” 
grilning), lige ovenpå de glødende 
trækul. Anbring Disposable Drip 
Pan på grillristen, luk EGG'ets 
låg, og opvarm den til den rigtige 
temperatur. Bring i mellemtiden 
cirka 3 dl vand i kog.

2. Hæld forsigtigt et lag af det 
kogende vand i Drip Pan. Anbring 
de 2 Stainless Steel Half Grids fra 
EGGspander kit’et (eller Stainless 
Steel Grid), og sæt dampkurven 
med grøntsagerne ovenpå. 

Luk EGG’ets låg, og dampkog 
grøntsagerne i 2025 minutter  
til de er møre. Sørg for at  
temperaturen er mellem  
100-110˚ C hele tiden.

3. Bland ingredienserne til sovsen 
med salt efter smag, og server 
med de dampkogte blomkåls og 
broccolibuketter.

Har du (endnu) ikke noget  
EGGspander Kit? Anbring så 
convEGGtor i EGG’et for at sætte 
Drip Pan ovenpå.

roast steam
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Antal: 2 pizza’er (Ø 25-30 cm)
Forberedelse:  140 minutter
Tilberedning: 40 minutter 
Total: 180 minutter

INGREDIENSER 
Pizzabund 
250 g mel (helst type “00”) + ekstra til at strø
25 g fersk gær eller 8 g tørgær
150 ml lunkent vand 
1 spsk. olivenolie + ekstra til at smøre
1 tsk. sukker 

TOMATSOVS
1 lille fed hvidløg 
5 basilikumblade 
3 spsk. olivenolie 
1 dåse flåede tomater (400 g)

TOPPING
2 stk. mozzarella à 125 g
10 ferske basilikumblade
2 spsk. ekstra jomfru olivenolie, koldpresset

NØDVENDIGT TILBEHØR
convEGGtor
Baking Stone
Aluminium Pizza Peel (Pizzaspade i aluminium)
Compact Pizza Cutter

FORBEREDELSE
1. Til pizzadejen blandes melet med en anelse 
salt i en skål. Gæren opløses i en tredjedel 
af det lunkne vand og hældes ned i melet. 
Resten af vandet tilsættes og olivenolien 
og sukkeret iblandes. Dejen æltes nu godt i 
mindst 5 minutter. Det nemmeste er at ælte 
dejen i en mixer eller køkkenmaskine.

2. Dejen lægges på køkkenbordspladen og 
æltes godt med hånden i endnu 1 minut. 
Smør en skål, form dejen til en dejlig kugle, 
og læg den i skålen. Skålen dækkes til med 
et rent, fugtigt viskestykke og dejen stilles til 
hævning i 2 timer.

3. I mellemtiden pilles hvidløget og et fed 
hakkes fint til tomatsaucen. Basilikum
bladene hakkes fint. Olivenolien varmes i 
en kasserolle. Resten af ingredienserne til 
sovsen tilsættes sammen med salt og sort 
peber efter smag. Bring sovsen i kog, skru 
ned for blussen, og lad sovsen småkoge i 5 
minutter. Saucen pureres med en stavmixer 
og hældes i en skål.

TILBEREDNING
1. Tænd trækullet i Big Green Egg, og opvarm 
den, med convEGGtor, risten og Baking Stone, 
til 275300 °C. Del dejen i 2 lige store dele, og 
form 2 kugler. Strø mel på køkkenbordet og 
rul én af dejkuglerne ud tyndt på måtten med 
en dejrulle.

2. Strø mel på Aluminium Pizza Peel, og 
læg pizzabunden på den. Kom halvdelen af 
tomatsovsen med en opøseske i midten af 
bunden, og spred sovsen ud til kanten med 
skeens runde bagside. Sørg for, at en kant 
rundt omkring bunden er fri for sovs. Riv 1 
kugle mozzarella i små stykker, og fordel 
mozzarellaen over pizzaen.

3. Strø mel på Baking Stone. Læg pizzaen 
på Baking Stone ved hjælp af Pizza Peel, 
luk EGG’ets låg, og bag pizzaen i 5 minutter, 
til den er klar. Rul i mellemtiden den anden 
dejkugle ud, og læg ingredienserne på den på 
samme måde.

4. Tag pizzaen ud af EGG’et. Strø halvdelen af 
de finthakkede basilikumblade over pizzaen, 
og stænk med halvdelen af olivenolien. Skær 
pizzaen i stykker med Compact Pizza Cutter. 
Bag pizza nr. 2 på samme måde.

Antal: 6 personer
Forberedelse:  15 minutter
Tilberedning: 90 minutter 

Total: 105 minutter

INGREDIENSER
2 côte de boeufs på ca. 6 cm tykkelse

VALGFRIT
2 fed hvidløg

4 ansjosfileter
2 kviste rosmarin

NØDVENDIGT TILBEHØR
convEGGtor

Instant Read Digital Thermometer 
Cast Iron Grid Lifter (Løfter til støbejernsrist)

Cast Iron Grid (støbejernsrist)

FORBEREDELSE
1. Tænd trækullet i Big Green Egg, og opvarm 

den, med convEGGtor og risten, til 120°C.

TILBEREDNING
1. Strø salt på begge sider af kødet og læg det 
på risten. Luk EGG’ets låg, og grillsteg kødet i 
ca. 60 minutter til det har en kernetemperatur 
på 52 °C. Du kan kontrollere temperaturen 
med Instant Read Digital Thermometer.

2. Tag kødet ud af EGG’et, og tildæk løst med 
aluminiumsfolie. Fjern risten og convEGGtor, 
og læg Cast Iron Grid i EGG’et ved hjælp af 
Cast Iron Grid Lifter. Opvarm EGG’et til 250 
°C. Det tager lidt tid, før risten er rigtig varm; 
det varer ca. 10 minutter. 

3. Læg kødet på risten. Grill kødet i ca. 2 
minutter, vend det efter ca. 1 minut en kvart 
omgang for at få et smukt rudeformet 
grillmønster. Vend kødet, og grill det i ca. 2 
minutter, ved det igen en kvart omgang efter 
ca. 1 minut for at få et smukt rudeformet 
grillmønster. Indstil en kernetemperatur på 55 
°C for at få mediumrare steaks.

4. Tildæk kødet løst med aluminiumsfolie, og 
lad kødet hvile i 10 minutter, før du skærer 
det for.

GODT RÅD
Gør følgende, så snart kødet tages ud af 
EGG’et: Pil hvidløgene og skær feddene i 
halvdele, og gnid begge sider af kødet med 
hvidløgsfeddenes snitflade. Træk ros
marinkvisten over den ene side af kødet. 
Vend kødet, læg 2 ansjosfileter på hvert 
stykke kød, og træk rosmarinkvisten også 
over denne side af kødet. Strø sort peber over 
kødet efter smag. Tildæk kødet løst med  
aluminiumsfolie, og lad kødet hvile i  
10 minutter, før du skærer det for.bake

Pizza 
Margherita

Côte de boeuf

grill
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GÅ ONLINE OG BLIV EN DEL AF  
BIG GREEN EGG COMMUNITY

#BigGreenEgg   #TheEvergreen



BIGGREENEGG.DK

LIFETIMEWARRANTY

The last BBQ
you will ever buy.


