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Big Green Egg®, EGG® ja convEGGtor® on ettevõttele
Big Green Egg Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.

Küsi nõu oma Big Green Eggi edasimüüjalt!

Kui sul on küsimusi või tahaksid lihtsalt oma Big Green Eggi või meie
muljetavaldavat tarvikukollektsiooni paremini tundma õppida, siis on Big Green
Eggi volitatud edasimüüjatel kogu vajalik oskusteave, et sulle korralikult nõu anda.
Meie veebisaidilt www.biggreenegg.ee leiad kõige lähemal asuva edasimüüja.
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Big Green Eggist täpsemalt
---

Soliidne kvaliteet, esmaklassiline keraamika, tõsine väliköök!
REGGULATOR
Et õhuvoolu reguleerida ja temperatuuri täpselt
juhtida.

KORSTNAGA KUPPEL
Korstnaga keraamiline kuppel, mille saab

TERMOMEETER
jälgida EGGi avamata.

Keraamilisel materjalil on kaitsev glasuurikiht. Selle
omadused tekitavad EGGis õhuvoolu, mis tagab toidu

ROOSTEVABAST TERASEST REST

ühtlase ja maitseküllase küpsemise.

Roostevabast terasest resti kasutatakse grillides ja
röstides peamise küpsetamisalusena.

TULERÕNGAS
Tulepesa peal asuv tulerõngas on alus, mille peale
pannakse soojushajuti ja küpsetusrestid.

Et saada paremini aimu Big Green Eggi põhimõttest, peame heitma
pilgu mitme sajandi tagusesse aega. Juba enam kui kolm tuhat
aastat tagasi kasutati seda Kagu-Aasias traditsioonilise saviahjuna,
mida köeti puudega. Seal märkasid seda jaapanlased, kes võtsid
selle kaasa ja viisid oma kodumaale, kus see võeti omaks ja nimetati
hellitavalt kamadoks, mis tähendab ahju või tuleaset. Eelmise sajandi
algul jäi kamado Jaapanis silma Ameerika sõduritele, kes võtsid neid
suveniirina koju kaasa. Ajapikku arendati iidset ahjumudelit Atlantas
(USA Georgia osariigis) edasi, rakendades tänapäevaseid teadmisi,
tootmistehnoloogiaid ja uuenduslikke materjale. Selle erakordse
väljas toidu valmistamise vahendi täiustamisele andis oma panuse
isegi NASA väljatöötatud epohhiloov keraamikatehnoloogia, andes
tulemuseks Big Green Eggi.

SÖEREST

ELUAEGNE KVALITEET
Big Green Eggi tootjatena toetame me igati oma toodet. Seepärast anname
tarbijatele EGGi keraamiliste osade materjalile ja ehitusele eluaegse
garantii. Need on valmistatud väga kvaliteetsest keraamilisest materjalist.

Näitab täpselt sisetemperatuuri. Võimaldab küpsemist

vedrumehhanismi abil kergesti avada ja sulgeda.
keraamilise materjali soojust isoleerivad ja hoidvad

IIDSED TARKUSED JA
UUENDUSLIK TEHNOLOOGIA

Sellel on erakordselt head soojust isoleerivad omadused, mis muudavad

BIG GREEN EGGI SALADUS

Jaapanlased, ameeriklased, eurooplased – kõik, kes on
maitsnud Big Green Eggis valmistatud toitu, jäävad alatiseks
selle võrreldamatult hea maitse fänniks. Milles seisneb EGGi
saladus? See on tegelikult mitu asja koos. See on keraamika, mis
peegeldab kuumust ja tekitab õhuvoolu, mis muudab toiduained ja
toidud erakordselt muredaks. See on täiuslik õhuringlus, mis tagab
ühtlase küpsemise täpselt õigel temperatuuril. See on asjaolu, et
temperatuuri saab lausa kraaditäpsusega seada ja hoida. Tänu
kvaliteetsele soojust isoleerivale keraamikale ei mõjuta ka
välistemperatuur EGGi sisetemperatuuri. Ning viimane, kuid
kindlasti vähemalt sama tähtis on selle võrratu välimus!

EGGi koos selle mitmete patenteeritud osadega täiesti ainulaadseks.
See keraamika suudab taluda äärmiselt kõrget temperatuuri ja
temperatuuri kõikumist. EGGi saab tõesti sadu tuhandeid kordi kasutada,
ilma et kvaliteet raasugi halveneks. Seepärast polegi ime, et võime
kogu ettevõttega oma EGGidele kindlad olla.

Asub tulepesa sees. Selles olevad avad lasevad õhul
EGGis ülespoole tõusta ja tuhal alla vajuda, et selle

TULEPESA

saaks pärast küpsetamist kergesti eemaldada.

Tulepesa asub keraamilises põhjas ja see tuleb sütega
täita. Tulepesas on hoolikalt kujundatud avad ja
sälgud, mis toimivad koos EGGi põhjas olevate
õhuavadega, et tagada pidev ja optimaalne õhuvool,
kui rEGGulator ja tuhauks on avatud.

PÕHI

TUHARUUMI UKS

Vastupidav soojust isoleeriv keraamika. Glasuur väldib

Toimib koos REGGULATORiga, et siseneva õhu hulka

täkete tekkimist ja pleekimist.

muutes temperatuuri reguleerida. Selle kaudu on lihtne
ka tuhka eemaldada.

KOGEDES KOOS PARIMAID
MAITSEELAMUSI

Hea elu üheskoos nautimine – just seda Big Green Egg tähendabki.
Olla pere, sõprade ja lähedaste keskel ning nautida elu maitsvamaid
roogi. Kuna Big Green Eggis saab kasutada temperatuuri vahemikus
70–350 °C, saab selles toitu valmistada kõikvõimalikel viisidel, nagu
grillida, küpsetada, keeta, hautada, suitsutada ja aeglaselt küpsetada.
Kas tahad selle veel mitmekülgsemaks muuta? Igale Big Green Eggi
mudelile on saadaval nutikat lisavarustust, mis muudab EGGis
toidu valmistamise veel lihtsamaks ja lõbusamaks ning veel
maitseküllasemaks. Mitmekülgne EGG ja hea seltskond on kaks
komponenti, mis loovad koos unustamatuid hetki!

KAUDNE KÜPSETAMINE CONVEGGTORIGA
Peale grillimise, küpsetamise, aurutamise, vokkimise ja suitsutamise sobib
Big Green Egg ka suuremate lihatükkide või õrnemate toiduainete, nagu
karp- ja koorikloomade ning kalafilee aeglaseks küpsetamiseks. Keraamilise
convEGGtori abil saad Big Green Eggi hetkega praeahjuks muuta. See
toimib nagu kuumakaitsekilp, mis kaitseb toitu otsese kokkupuute eest
süte kuumusega ja tagab aeglase küpsemise. convEGGtor-korvi abil saab
convEGGtori väga lihtsalt EGGi panna ja välja võtta. Kui lisad ka küpsetuskivi
(mida nimetatakse ka pitsakiviks), saad küpsetada parimat leiba ja ehtsa
krõbeda põhjaga pitsat. EGGi võimalused on lõputud. Proovi neid kõiki ja päästa
oma loovus valla!
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Algupärane kamado aastast 1974.

Parim keraamika
Innovatiivsed detailid

Klassika uuel kujul.

Esmapilgul ei paista selle Big Green Eggi ja 1974. aastal
turule toodud mudeli vahel kuigi suurt vahet. Välimus
on siiski petlik. Aja jooksul oleme juurutanud hulga
tehnoloogilisi uuendusi ja teeme seda ka edaspidi. Me ju ei
taha olla parim kuppelgrill ainult täna, vaid ka tulevikus.

Täpne temperatuuri
reguleerimine.
WORLD MAP

ELUAE
G
GARAN NE
TII

WITH COUNTRIES

Valmistatud
Põhja-Ameerikas.

Lihtne süüdata ja
valmis kõigest
15 minutiga.

NASA
Kvaliteetseim NASA
täiustatud keraamika.
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Kas näed, kuidas
Big Green Egge tehakse?
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Sina ja
Big Green Egg –
te sobite kokku!

Toidufännina oled kindlasti ühes asjas
veendunud – Big Green Egg on esmaklassiline
kamado su kodus (või tegelikult aias,
terrassil või rõdul). Peale grillimise saab
Big Green Eggis suurepäraselt küpsetada,
suitsutada, aurutada ja aeglaselt küpsetada.
EGG on palju enamat kui vaid grill – see on
terve väliköök, kus saad küpsetada pitsat,
suitsutada kala, küpsetada aeglaselt liha ja
teha veel igasuguseid asju, nagu tavalises
praeahjus. Big Green Eggi kasutusvõimalused
toidu valmistamiseks on lõputud. Küsimus ei
ole seega, miks sa peaksid EGGi tahtma, vaid
milline selle seitsmest mudelist sulle kõige
paremini sobib? Seepärast koostasimegi
erinevate mudelite lühikirjeldused. Veendu
ise, et alati on olemas just sobiv EGG,
kuitahes suur või väike on su pere,
sõpruskond, aed või terrass!

Big Green Eggi Põhikollektsioon:
--Lihtne algus

Oleme just algaja EGGi kasutaja jaoks koostanud stardikomplekti kõige tähtsamate
põhivahenditega. See täidab ka suurepäraselt su sünnipäevakinkide soovinimekirja!

Ash Tool
Tuharoop

convEGGtor +
convEGGtor basket
convEGGtor
+ convEGGtor korv

100% Natural Lump Charcoal 4,5 kg
100% naturaalne grillsüsi
Grillsüsi 4,5 kg

IntEGGrated Nest+Handler
IntEGGreeritud alus+käepide

Charcoal Starters
Süütekuubikud
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XLarge

2XL

2XL
Suur, suurem, suurim. Big Green Egg 2XL on
Big Green Eggi tootepere suurim liige ja suurim
kamado, mida turult võib leida. Selle mudeli
juures on kõik muljetavaldav – selle kaal
192 kg, suurus, kõrgus üks meeter ilma EGG

Nesti kasutamata ja küpsetuspind, mis ulatub
üle 0,4 m2. 2XL äratab tähelpanu kõigega ja
selle tulemused on samaväärsed. Lisa sellele
EGG Nest ja Nest Handler ning saadki grilli 2XL
hõlpsalt ühest kohast teise toimetada. Lisaks
saad tänu nutikale hingemehhanismile selle
EGGi kergesti avada. Nagu selle väiksemad
vennadki, võimaldab 2XL kasutada tohutult
palju erinevaid toiduvalmistamisvõtteid, nagu
grillida, küpsetada, keeta, hautada, suitsutada
ja aeglaselt küpsetada. Kui sul on restoran,
toitlustusfirma või lihtsalt palju sõpru, on
Big Green Egg 2XL sulle sobiv mudel. See on
suurejooneline suuruse ja kokandusvõimaluste
poolest.
Tehnilised andmed
Resti läbimõõt: Ø 73 cm
Küpsetuspind: 4.185 cm²
Kaal: 170 kg
Kõrgus: 90 cm

STARDIKOMPLEKT

Sisaldab
• EGG
• IntEGGreeritud alus+käepide
• 2x Poolik convEGGtori kivi
• convEGGtor Krov
• Grillsüsi 9 Kg
• Süütekuubikud
• Tuharoop

Kas sul on suur pere ja/või sõpradering? Kas
toidu valmistamine on osa su tööst? Kas sulle
meeldib suurele inimeste hulgale toitu
valmistada? Kui vastasid „jah“ mingile neist
küsimustest, on Big Green Egg XLarge sinu
täiuslik kaaslane. Kuna selle töörügaja rest on
grillist Large 30% suurem, võimaldab see
serveerida maitsvalt küpsetatud toitu ja roogi
paljudele inimestele korraga. XLarge’il on
küpsetuspinna läbimõõt 61 cm ja seepärast ei
ole suurte lihatükkide, kala või korraga mitme
pitsa valmistamine kauge unistus, vaid reaalne
võimalus. Ja kui peaksid kunagi olema
olukorras, kus 61 cm jääb pisut väheks, siis
laienda küpsetuspinda spetsiaalse kahetasandilise küpsetusrestiga 2 Level Cooking Grid ja
tõsta oma toiduvalmistamine hoopis järgmisele
tasandile. Mis arvad, kui annaksid oma grillile
XLarge paar EGG Mate küljelauda juurde? Nad
annavad su EGGile juurde nii palju lisatööpinda
ja neile on suurepärane panna valmis oma
tööriistad ja/või toiduained. Samuti on hea mõte
paigaldada Big Green Egg XLarge lauasse
(akaatsiapuust) või välikööki! Kuidas tundub?

XLarge

Tehnilised andmed
Resti läbimõõt: Ø 61 cm
Küpsetuspind: 2.919 cm²
Kaal: 99 kg
Kõrgus: 78 cm
Kood
117649

STARDIKOMPLEKT

Sisaldab
• EGG
• IntEGGreeritud alus+käepide
• convEGGtor
• convEGGtor Korv
• Grillsüsi 4,5Kg
• Süütekuubikud
• Tuharoop

Kood
120939
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Large
Big Green Egg Large on tootepere kõige
populaarsem mudel. Selle avaral küpsetuspinnal on lihtne valmistada kõiki sinu ning su pere
ja sõprade lemmikroogi. Pealegi on sel piisavalt
ruumi, et valmistada üheaegselt toitu kaheksale
inimesele, ja seepärast saad kõigile korraga
süüa teha. Tänu sellele vabale ruumile saad
mugavalt valmistada terve kolmekäigulise
menüü. Paigalda Large lauasse (akaatsiapuust)
või välikööki. Samuti võid selle panna alusele
IntEGGreeritud alus+käepide, et see lihtsalt ja
ohutult teise kohta viia. Kui tahad oma EGGi
maksimaalselt ära kasutada, siis võib Large
sulle ideaalselt sobida. Sellel mudelil on kõige
rohkem lisavarustust, muutes selle mudeli
pakutavate laialdaste võimaluste loetelu nii
suureks nagu selle nimigi. Küllap leiad üsna
varsti põhjuse korraldada spontaanse Big
Green Eggi peo!

Large
Kood
117632

STARDIKOMPLEKT

Sisaldab
• EGG
• IntEGGreeritud alus+käepide
• convEGGtor
• convEGGtor Korv
• Grillsüsi 4,5Kg
• Süütekuubikud
• Tuharoop

Medium

MiniMax

Big Green Egg Medium on piisavalt kompaktne, et mahtuda väiksesse
linnaaeda, terrassile või rõdule. Samal ajal on see siiski küllalt suur, et
grillida, suitsutada, hautada või küpsetada 6–8 inimesele. Kui sul on
Medium aias, siis võid julgesti kutsuda pere või sõbrad külla ja mõnuga
head toitu nautida. See on üks põhjus, miks see EGG on üks meie kõige
populaarsemaid mudeleid. Kui tahad aeglaselt küpsetada, grillida või
praadida, siis Mediumisse mahub 4–6 kg liha. Ning enne kui unustame,
mainigem, et Medium on ideaalne vahend, millega proovida meie
populaarset õllepurgi kana retsepti! See on täpselt õige vahend, et
valmistada võrreldamatuid roogi kalast, krevettidest või köögiviljast. Koos
selle juurde sobiva convEGGtori ja küpsetuskiviga Baking Stone saad
hetkega muuta Big Green Egg Mediumi
pitsaahjuks, kus valmistad elu parimaid
pitsasid. See võib nime poolest olla
keskmine Medium, kuid see on
keskpärasusest kaugel!

Kuigi selle suuruse üle pole põhjust uhkustada, teeb Big Green Egg
MiniMax selle kuhjaga oma töötulemustes tasa. MiniMax on Big Green
Eggi tootepere uusim liige ja meie kõige kompaktsem mudel. Kuigi see
on Big Green Egg Minist kõigest seitse cm kõrgem, on sellel palju suurem
küpsetuspind, mis on võrreldav Big Green Egg Smalliga. See annab sulle
enam kui küllalt ruumi 4–6 inimesele toitu valmistada. Pealegi saad
teha seda otse laual, kui soovid, sest kõigest 50 cm kõrgune MiniMax
on täiuslik EGG laual kasutamiseks. See keraamiline ahi on ideaalne
vahend kõige suursugusemate roogade valmistamiseks. Kui kavatsed
reisile minna, ei pea MiniMaxi kaasavõtmiseks profitõstja olema, sest
see kaalub kõigest 35 kg. Lisaks saab tänu standardvarustusse kuuluva
kanderaamiga EGG Carrier selle mugavalt kaasa võtta! Big Green Egg
MiniMaxi võib sageli ka restoranides leida.

Tehnilised andmed
Resti läbimõõt: Ø 40 cm
Küpsetuspind: 1.264 cm²
Kaal: 51 kg
Kõrgus: 72 cm

Tehnilised andmed
Resti läbimõõt: Ø 33 cm
Küpsetuspind: 855 cm²
Kaal: 35 kg
Kõrgus: 50 cm

Kood
117625

Kood
119650

Medium
Sisaldab
• EGG
• EGG Alus
• convEGGtor
• Grillsüsi 4,5Kg
• Süütekuubikud
• Tuharoop

STARDIKOMPLEKT

Komplektis
EGG Carrier kanderaam

MiniMax

STARDIKOMPLEKT

Sisaldab
• EGG (koos kanderaamiga)
• convEGGtor
• Grillsüsi 4,5Kg
• Süütekuubikud
• Tuharoop

Tehnilised andmed
Resti läbimõõt: Ø 46 cm
Küpsetuspind: 1.688 cm²
Kaal: 73 kg
Kõrgus: 84 cm
12
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Small

Mini

Kas väljas toidutegemine on vaid neile, kellel on aed? Kindlasti mitte!
Big Green Egg Small on täiuslik lisand linnas rõdule ja väikesele terrassile.
Small võib olla kompaktne, kuid sellega saad kergesti valmistada
suurepäraseid roogi 4–6 inimesele. Kuna Smalli rest on madalamal
kui MiniMaxil, sobib Small paremini suurema eine valmistamiseks, kuigi
Small ja MiniMax on mõlemad varustatud sama suure küpsetuspinnaga.
Pane Small ratastega raamile EGG Nest, et saaksid seda kergesti
ja ohutult liigutada. Või paigaldad selle hoopis tööpinna või muu
mööblieseme sisse? Selle EGG-i mudeli jaoks on meil ka lai valik
lisavarustust alates convEGGtorist ringleva õhuga küpsetamiseks
kuni malmrestini, et tõsiselt grillima asuda.
Big Green Egg Small võib olla väike, kuid
selle tulemused on suured!

Big Green Egg Mini on tootepere kõige väiksem ja kergem mudel. See
sobib ideaalselt matkamiseks, paadiga sõites või piknikule. Samuti võid
seda kasutada lihtsalt oma kodus laua peal. Olgem siiski ausad – kui
oled saanud Selle EGG-i uhkeks omanikuks, siis tahad tõenäoliselt seda
igale poole kaasa võtta. Tänu kergele kaalule on Minit väga lihtne kanda.
Veel lihtsam on seda kanda, kui ostad oma Mini jaoks kanderaami EGG
Carrier. Kui tavaliselt teed süüa kahele inimesele, siis see reisimiseks
sobiv kerge mudel võib olla just sulle sobiv Big Green Egg. Samuti võid
selle hankida suuremale mudelile lisaks lihtsalt seepärast, et seda on
nii lihtne igale poole kaasa võtta! Big Green Egg Mini on paljudes
profiköökides, et valmistada väiksemaid á la carte roogi.

Tehnilised andmed
Resti läbimõõt: Ø 33 cm
Küpsetuspind: 855 cm²
Kaal: 36 kg
Kõrgus: 61 cm
Kood
117601

Small
Sisaldab
• EGG
• EGG Alus
• convEGGtor
• Grillsüsi 4,5Kg
• Süütekuubikud
• Tuharoop

LISAVARUSTUS
Big Green Egg on iga toidufänni püha graal. Mida enam seda kasutad, seda enam oskad
rõõmustada kõigi selle võimaluste, tulemuste ja kiidusõnade üle. Kas tahad latti veel kõrgemale
tõsta, saada suurema küpsetuspinna või enda tegevuse mugavamaks muuta? Tutvu siis meie
hiiglasliku tarvikukollektsiooniga.

Tehnilised andmed
Resti läbimõõt: Ø 25 cm
Küpsetuspind: 507 cm²
Kaal: 17 kg
Kõrgus: 43 cm
Kood
117618
EGG Carrier Mini
116451

STARDIKOMPLEKT

Mini

Portable Nest
Kaasaskantavad
jalad MiniMax
STARDIKOMPLEKT

Sisaldab
• EGG
• EGG Kanderaam
• convEGGtor
• Grillsüsi 4,5Kg
• Süütekuubikud
• Tuharoop

Kui lähete telkima, parki või
rannapeole, pole põhjust, miks
seda ei peaks stiilselt tegema.
Võtke lihtsalt MiniMax oma
jalgadel kaasa. Pange see üles
ja teie multifunktsionaalne õues
küpsetamise seade seisabki
mugaval küpsetamiskõrgusel
(jalgade kõrgus on 60 cm!).
EGGimisega ühel pool? Pakkige
EGG kokku ja minema!
MiniMax

14

120649

IntEGGrated Nest+Handler
intEGGreeritud alus
käepidemega

Täpselt nii, selles Big Green
Egg'i lisas on kaks ühes!
IntEGGreeritud alus + transpordi
käepide ühendab kaks
suurepärast toodet üheks
fantastiliseks asjaks. Tugev
stabiilne alus ja vajalik seade teie
EGG'i ohutuks teisaldamiseks
tänu oma suurtele tugevatele
ratastele. Alus + transport ja see
kõik stiilse disainiga.
2XL
XLarge
Large
Medium

121011
121158
120175		
122285

Nest
Alus ratastel

Iga Big Green Egg tunneb end
sellel nagu kodus. Pane oma
EGG alusele ja vaata, kuidas
see kasvab. See asub veidi
kõrgemal, mis on ideaalne
töökõrgus. Su selg on selle eest
tänulik. EGG Nest on valmistatud
pulbervärvitud terasest ja see
veereb kergesti oma neljal
tugeval rattal.
XLarge
Large
Medium
Small

301079
301000
302007
301062

Table Nest
Alus laua sisse

Alust kasutades asetad oma
Big Green Eggi lausa
pjedestaalile. See on loodud
spetsiaalselt EGG-i toetamiseks
ja laua, köögisaare või isetehtud
väliköögi tööpinna kaitseks
kuumuse eest. Lisaeelisena
kaitseb see lauda ka
põletusplekkide eest.
2XL
XLarge
Large
Medium

115638
113238
113214
113221
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Nest Utility Rack
Lisatarvikute ladustamise konksud

Kuhu panna convEGGtor, kui sa seda ei kasuta? Loomulikult
Big Green Eggi lisatarvikute ladustamise konksudele! Selle
ajutise hoiulahenduse saad kinnitada oma EGGi alusele või
intEGGreeritud alusrataste külge. Sellel on piisavalt tugevust,
et saaksid oma küpsetuskivi selle külge riputada.
2XL, XLarge, Large, Medium, Small
		122704

Loodud
lõpututeks
hetketeks
koos perega.

Acacia Wood EGG Mates
Akaatsiapuidust küljelauad

Big Green Eggi uus akaatsiapuidust EGG Mate on sinu Big Green Eggi
jaoks suurepärane lisavarustus. Käepärased küljelauad koostisainete
ja töövahendite jaoks on tehtud säästlikult raiutud akaatsiast. Seda
ilusa mustriga lehtpuitu kasutatakse peamiselt kalli mööbli valmistamiseks. Lihtne avada ja kokku panna, pealegi kuumakindel. Uskumatu!
XLarge
Large
Medium

121134
121127
120670

MiniMax
Small

121844
120663		

Acacia Table
Akaatsiapuust laud

Loodus toimib alati omamoodi. Võta näiteks akaatsiapuust laud. See
käsitööna valminud laud on tehtud täispuidust akaatsiapuulaudadest,
millel on looduslik puusüü ja ainulaadne värvus. See tähendab, et iga
laud on erinev. Akaatsiapuust laud muudab su Big Green Eggi terviklikuks väliköögiks, kus on piisavalt ruumi su tarvikute ja nõude jaoks.
Aluse abil saad paigaldada EGG-i laua sisse, et oleks tagatud piisav
õhuringlus.
160x80x80 cm
XLarge
118264

150x60x80 cm
Large
118257

2x Rattakomplekt 120410
ei sisaldu komplektis
16

17

Lisa laiendusmoodul.

Expansion Frame
Laiendusraam
76x76x77 cm
120236

Expansion Cabinet
Lisakapp
76x76x77 cm
122247

Akaatsiapuust plaat ei sisaldu

Caster Kit
Rattakomplekt

Modulaarne
EGG'i töötasapind

10 cm
120410

XL

2XL

Roomat ei ehitatud valmis ühe päevaga ja ka teie peaksite
oma väliköögi 100% kohandamiseks rahulikult aega
võtma. Kas teil on Big Green Egg Large või XLarge koos
MiniMaxiga? Alustage raamist ja laiendage seda aegamisi
laiendusraamide, riiuliplaatide ja muude lisadega. Teeks
selle suuremaks, kallis!
Uus modulaarne EGG'i töötasapind on nagu täiskasvanute
Lego®. See on konstrueeritud nii, et kõiki komponente saab
kombineerida ja seda saab üha laiendada.
Kui tahate suurt töötasapinda, on see moodulsüsteem sama
mitmekülgne kui EGG ise. Teie õue-töötasapinna paigutust ja
stiili saab ühtlasi kohandada vastavalt teie maitsele ja
vajadustele.

L

EGG Frame
EGG'i raam

76x88x77 cm
2XL
121837

M

76x76x77 cm
XLarge
120229
Large
120212
Medium
122193

Rattakomplekt ei sisaldu komplektis

25 cm
120281

Erinevad riiuliplaadid.

Stainless Steel Grid Insert
Roostevabast terasest rest

Acacia Wood Insert
Akaatsiapuust plaat

Stainless Steel Insert
Roostevabast terasest plaat

Distressed Acacia Wood Insert
Vanutatud akaatsiapuust plaat

120243

120274
18

Tool Hooks
Tarvikute nagid

120250

120267
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Ainult
parim kütus
su EGGile.

Big Green Eggi maitsete
laat Flavour Fair
Kuum ja kohe

Söed, mida sa kasutad, mõjutavad tugevalt Big Green Eggis küpseva toidu maitset. Paljude tippkokkade jaoks
on söed üheks salajaseks koostisosaks, mis aitavad saavutada selle võrreldamatu ja iseloomuliku Big Green
Eggi maitse. Seepärast lasimegi luua meie omaenda Big Green Eggi segu. Premium Lump Charcoal koosneb
tammest ja hikkoripuust ning seda on tunda ka valmistatavas toidus. 100% keskkonnasõbralik süsi, mis ei
sisalda mingeid keemilisi koostisaineid, lõhna- ega maitseaineid, kuumeneb kiiresti kõrge põlemistemperatuurini
ja hoiab seda. Suured söetükid põlevad aeglaselt, erinevalt paljudest teistest söeliikidest jääb neist väga vähe
tuhka ja need annavad toidule vaevumärgatava suitsuse meki. Ühe söekogusega saab EGGi püsival temperatuuril
kasutada keskmiselt 8–10 tundi. Kas ei jõua ära oodata, et saaks juba alustada? Kasuta süütetablette Charcoal
Starters. Need koosnevad pressitud puidukiududest ja seetõttu on need puhtad, ohutud, lõhnatud ja lihtsad
kasutada.

Ainulaadne toiduüritus fanaatilistele EGGi fännidele –
Big Green Eggi maitsete laat Flavour Fair. (Rahvusvaheliste) tippkokkade, suundumuste, võtete, nippide ja
ühesuguste EGGi fännide vapustav kombinatsioon. Osale
innustavas õpikojas, vaata avastusrõõmu pakkuvaid
meistriklasse ja lase professionaalidel aidata sul saada
veel targemaks kui sa niigi juba oled. Esita küsimusi, anna
tagasisidet, vaheta mõtteid ja peale kõige muu maitse,
maitse ja maitse! Vihje! Maitsete laada Flavour Fair piletid
on alati väga oodatud. Seepärast hoia silm peal meie
veebisaidil biggreenegg.ee ja jälgi meid suhtlusmeedias.
Õpi ja arene pidevalt.

100% Natural Lump Charcoal
100% naturaalne grillsüsi

Charcoal Starters
süütekuubikud

9 kg
4,5 kg

24 kuubikut

Ülesanne on täidetud – suutsimegi
leida täiusliku söe Big Green Eggi jaoks.
100% naturaalne grillsüsi sisaldab
tammesütt ja hikkoripuu sütt
ning seda on tunda ka valmistatavas
toidus. Süsi saavutab kiiresti kõrge
temperatuuri ja jääb pikaks ajaks kuumaks.
390011		
110503

EGG-is toitu valmistades asud nagu särinal
tööle, kui kasutad süütekuubikuid. Nende abil
saad oma Big Green Eggis söed ohutult põlema
süüdata ja pealegi ei sisalda need mingit
süütevedelikku ega muid keemilisi lisaaineid. Need süütekuubikud on valmistatud
kokkupressitud puidukiududest, et vältida
petrooleumi läbilõikavat lõhna ja maitset.
120922

Charcoal EGGniter
söesüütaja

Täiesti uus vahend, mis on hädavajalik igale
EGGi kasutajale. Big Green Eggi butaaniga
täidetav söesüütaja EGGniter on reguleeritava
põleti ja leeklambi võimas kombinatsioon.
Selle abil saad mõne minutiga söed süüdata
ja hoogsalt põlema panna. See grillisüütaja
on kiire, lihtne ja ohutu. Tule ja aita mul tuld
süüdata!
120915
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Liitu
Big Green Eggi
kogukonnaga.

Kas oled tõeline Big Green Eggi fänn? Liitu siis meie
kogukonnaga! Siis saad iga kuu oma postkasti
värskeid uudiseid, teateid eelseisvate ürituste kohta
ja parimaid retsepte ning lisaks leiad uusi võimalusi
teiste EGGi fännidega ühendust võtta.
Sisesta oma e-posti aadress veebilehel
biggreenegg.ee ja avasta terve digimaailm täis
kulinaarseid ideid!

Fire Bowl
Tulekausid

Kuidas saada tuhk jahtunud EGGist kätte suurt segadust tekitamata või käsi määrimata?
Selleks on loodud uued roostevabast terasest tulekausid. Tõsta kauss prügikasti kohale ja
sõelu tuhk kustunud sütest välja. See tagab grillis maksimaalse õhuvoolu, et kiiresti grillima
hakata.
Big Green Eggi roostevabast terasest tulekausid teevad musta töö sinu eest ära. Kas tahad
sütt lisada? Lase käepidemed alla ja nüüd saad seda mugavalt teha. 2XL ja XL tulekausil on
kaks tsooni, nii saad lihtsalt kuumust jagada. Kausid on tehtud eriti kvaliteetsest roostevabast
terasest ilma keevitamata, mis muudab need uskumatult tugevaks. Kausi saad asetada
söerestile või otse tulepesasse.
2XL
XLarge
Large
Medium
MiniMax

22

122698
122681		
122674
122667
122650
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Kas suitsutad
oma EGGis?
See on tõeliselt
sõltuvust
tekitav!

Wood Chips
Puulaastud

Igal Big Green Eggi kasutaval kokal on oma stiil. Lisa puulaastudega
kõigile oma roogadele iseloomulik suitsune maitsenüanss. Sega
(leotatud) puulaastud süte hulka või puista peotäis nende peale. Võid
ka mõlemat teha – puhtalt maitse asi. Samamoodi võid maitse järgi
valida sobivat liiki laastud: hikkori-, pekaani-, õuna- või kirsipuidust.
Maht- 2,9 L
Hikkori
113986
Pekaanipuu 113993
Õunapuu 113962
Kirsipuu 113979

Wood Chunks
Puuklotsid
Suitsutamisvõimalus annab Big Green Eggile täiesti uue mõõtme. Kui oled kord proovinud seda iseloomulikku
suitsust ja kergelt puidulõhnalist maitset, jääd kogu eluks seda igatsema. Mõne vahendi abil saad kiiresti
suitsutamise nipid kätte. Kasuta toiduainete paigutamiseks puidust grillaluseid Wooden Grilling Planks.
Enne EGGi panemist leota seedri- või lepapuidust lauda vees. Kuumus ja niiskus loovadki selle suitsuse
efekti. Lisa oma roogadele maitsenüansse algupäraste puulaastude Wood Chips abil. Sega (leotatud) puulaastud
süte hulka või puista peotäis sütele. Sõltuvalt valmistatavast toidust võid valida hikkoripuu, pekaanipähkli,
õuna- või kirsipuu laastud. Uudisena on meie tootevalikus 100% looduslikud puutükid Wood Chunks. Neid
toekaid puutükke on mitmed tippkokad põhjalikult katsetanud ja ka heaks kiitnud. Need on suured ja seetõttu
sobivad suurepäraselt pikaajalisemaks aeglaseks ja madalal temperatuuril küpsetamiseks. Vali õunapuu,
hikkoripuu või mesquite, et tõusta uuele gastronoomilisele tasandile.

Õunapuu

Kirsipuu

Pekaanipuu

Hikkoripuu

Mesquite

kala, sealiha, valge liha
ja linnuliha, nagu kana
või kalkun.

kala, lambaliha,
igasugune ulukiliha,
part ja veiseliha.

vürtsikad
suitsutatud toidud, eriti
klassikalised ameerikapärased barbecue
toidud.

puuvili, pähklid, veiseliha ja igasugune
ulukiliha.

Veiseliha, maitsestatud
sealiha ja ulukiliha.
Kasutatakse sageli
rebitud sealiha ja veise
rinnatüki küpsetamiseks.
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Big Green Eggi kokad on neid põhjalikult katsetanud. See
tipptasemel 100% naturaalne puuklotside tootesari sobib ideaalselt
suitsutamiseks ja annab päris pikka aega võrratut lõhna ja rikkalikku
maitset. Vali õunapuu, hikkoripuu või mesquite, et lisada uus
maitsemõõde kõigele, mida Big Green Eggis valmistad.
Content - 9 L
Õunapuu 114617
Hikkori
114624
Mesquite 114631

Wooden Grilling Planks
Puidust grillalused

Meie puidust grillaluseid kasutades tõstad oma kokakunsti hoopis
uuele tasemele. Pane toiduained (vees leotatud) alusele ja aseta
see Big Green Eggis restile. Niiskus tekitab suitsulaadse efekti. Saad
valida seedri- või lepapuidust aluse, mis annavad mõlemad oma
iseloomuliku maitsenüansi.
Seedripuu - 2x
28 cm
116307
Lepapuu - 2x
28 cm
116291

EGGmitt®
Grillmeistri kinnas

Tule, kallis, ja süüta tuli mu südames, kuid pane EGGmitt kätte!
See eriti pikk grillkinnas kaitseb su paremat või vasakut kätt kuni
246-kraadise kuumuse eest. Sellel on sees pehme puuvill ja väljas
tulekindel kiudmaterjal, mida kasutatakse ka lennukites. Silikoonist
muster tagab kindla haarde.
Üks suurus 117090

Silicone Grilling Mitt
Silikoonist grillkinnas

Silikoonist grillkinnas on täiesti tulekindel ja tänu silikoonist mustrile
tagab ka libisematu haarde. Randmeosa ja vooder on tehtud pehmest
puuvilla ja polüestri segust. Silikoonist grillkinnas talub temperatuuri
kuni 232 °C.
Üks suurus 117083

Cast Iron Grid Lifter
Malmresti tõstetangid
Stainless Steel Tool Set
Roostevabast terasest tööriistakomplekt

Komplekt 		
116901
Tangid
		
116871
Pannilabidas
116888
Pintsel		116895

Aseta tõstetangid restile pööra neid veerand pööret ja tõsta. Kuuma
ja raske Big Green Eggi malmresti tõstmine näiteks convEGGtori
paigale panemiseks või eemaldamiseks on palav töö. Praktilised
malmresti tõstetangid teevad seevastu selle töö kiiresti ära.
Malmresti tõstetangide käepideme all olev plaat kaitseb su käsi
tõusva kuuma õhu eest.
117205

Grid Gripper
Restitõstetangid
Silicone Tipped Tongs
Silikoonotstega tangid
40 cm
30 cm

116864
116857

Big Green Eggi resti tugevalt haaramiseks oleks kõige parem
kasutada restitõstetange. Need aitavad lihtsamalt resti tõsta näiteks
convEGGtori paigale panemiseks või eemaldamiseks või ka resti
eemaldamiseks ja puhastamiseks. Need on ka täiuslik vahend
tulikuumade rasvapannide tõstmiseks, tühjendamiseks ja tagasi
asetamiseks. Kõike seda saad teha ilma käsi määrimata.
118370
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EGGspanderi
süsteem

Lõputud küpsetamisvõimalused.
L

Toiduvalmistusviiside
valik.

XL

5-osaline EGGspander-komplekt päästab teie kulinaarse
loovuse valla. See nutikas süsteem lihtsustab suure hulga
küpsetusvõimaluste kasutamist, et võtta viimast nii endast kui
EGG'ist. Selles hästi läbi mõeldud komplektis on kaheosaline
mitmetasandiline rest, convEGGtor-korv ja 2 roostevabast
terasest poolresti – EGGspander-komplekt on ideaalne
baaskomplekt kõigile EGG'i entusiastidele.
Kui kõik need erinevad variandid teie jaoks veel liiga keerulised pole,
leiab meie lisatarvikute valikust veel palju muudki. Laske oma
lemmik-küpsetamistehnikatel otsustada, milliseid tarvikuid teil
kindlasti vaja läheb.
Multi-Zone (direct and
indirect) cooking
Mitme tsooniga otsene ja
kaudne küpsetamine
EGGspander võimaldab küpsetada
ühtaegu otse ja kaudselt.

convEGGtor Basket
convEGGtor korv
Aitab convEGGtorit lihtsalt
ja mugavalt kohale panna ja
eemaldada. Korvi sobib ka süsinikterasest vokk, et valmistada
parimaid vokiroogi.

Pizza & Baking
Pitsa ja küpsetised
Muuda oma EGG pitsaahjuks, et
küpsetada parim pitsa convEGGtori
ja küpsetuskivi abil Küpsetamis
võimaluste laiendamiseks
kasuta mitmetasandilist resti.

Multi-level cooking
Mitmel tasandil küpsetamine
Pakub palju küpsetamisvõimalusi, kui valmistada mitu toitu
korraga või suuremale seltskonnale. Ülemise küpsetusresti saab
eemale lükata, et toidule kergesti
ligi pääseda.

Cowboy grilling
Kauboistiilis grillimine
Kaheosalise mitmetasandilise
resti saab ümber pöörata, et
grillida „kauboistiilis“ otse süte
kohal.

Low & Slow
Aeglaselt ja madalal tulel
Kasuta viieosalist EGGspanderkomplekti koos kahe pooliku
küpsetuskiviga, et valmistada
võrratut toitu aeglaselt ja madalal
tulel. Küpsetamine tundide viisi
madalal temperatuuril annab
parima tulemuse.

5-Piece EGGspander Kit
5-Osaline EGGspander
komplekt
L

XL

XLarge
Large
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121226
120762

2-Piece Multi Level Rack
2-Osaline multitasapind
XLarge
Large

121219
120755

1-Piece convEGGtor Basket
1-Osaline convEGGtori korv
XLarge
Large

121196
120724

Stainless Steel Half Grid
Roostevabast terasest
poolrest
XLarge
Large

121202
120731
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convEGGtor®

convEGGtor on loomulikuks vaheseinaks sinu toidu ja
Big Green Eggi lahtise leegi vahel. convEGGtori spetsiaalne
ehitus tagab hea õhuringluse ja suurepärase soojusjuhtivuse.
Läbi keraamilise vaheplaadi õhkuv kaudne soojus muudab su
EGG-i ehtsaks väliahjuks. See on ideaalne toidu madalal
temperatuuril ja aeglaselt küpsetamiseks.
XLarge
Large
Medium

401052
401021
401038

MiniMax
Small
Mini

116604
401045
114341

Cast Iron Half Grid
Malmist poolkuu rest

Kas olete tõsine grillimeister? Malmist poolkuu kujulise restiga saate
valmistada lõhesteiki, loomalihasteike ja köögivilju, millel on kadestusväärne grillimuster. Väljast täiuslikult pruunistatud, seest superpehme.
Pool küpsetuspinda, aga kogu maitse.
XLarge
Large

121233
120786

Half convEGGtor Stone
Poolik convEGGtori kivi
convEGGtor Basket
convEGGtor korv

SALANIPP! convEGGtori korv on hea conveggtori tõstmiseks. Kasuta
seda, et panna conveggtor oma eggi või tõsta sealt välja – lihtne, kiire,
ohutu.
2XL
XLarge

119735
121196

Large

120724

Baking Stone
Küpsetuskivi

Pitsa, speltaleib, focaccia või mõnus õunakook – küpsetuskivi abil
saad asutada oma koduse pagaritöökoja. Pane küpsetuskivi oma
Big Green Eggi ning saad maistva rabeda koorikuga leiva või krõbeda
põhjaga pitsa.
XLarge
Large

401274
401014

Medium, MiniMax, Small
401007

Cast Iron Grid
Malmist küpsetusrest

Grillimuster on koka signatuur. Kaunista lõhe- või veiselihalõike ja
köögivilja malmist resti abil samasuguse mustriga. Malmist rest
pruunistab lihapinda ideaalselt nii, et mahlad ei läheks kaduma.
Kas oled oma roogi märgistanud? Proovi ära!
Large
Medium
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122957
126405

MiniMax
Small

122971

Poolik convEGGtori kivi on uskumatult mitmekülgne. Seda saab
kasutada vahekihina convEGGtori korviga, kui tahad küpsetada
korraga otsese ja kaudse kuumusega, või terve konvektsioonkattena,
kui paned kaks kivi kõrvuti.
2XL
XLarge
Large

120960
121820
121035

Half Cast Iron Plancha
Poolkuu plancha-küpsetusplaat

Kaheotstarbeline malmplaat: ribidega poolel saab grillida õrnemaid ja
väiksemaid toiduaineid, sile pool on ideaalne pannkookide, kreppide
või munade jaoks. Egg'i teine pool on veel vaba. On kellelgi veel soove?
XLarge
Large

122995
122988

Perforated Half Grid
Augustatud grillalus

Kas armastate EGGida õrnemaid toiduaineid, nagu mereannid või
kala? Augustatud grillalusega hoiate need ühes tükis. Sobib ideaalselt
ka peenelt hakitud köögiviljadele või näiteks sparglile.
XLarge
Large

121240
120717
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Perforated Cooking Grid
Avadega küpsetusrest

Avadega küpsetusrest hoolitseb, et väikesed või tükeldatud
köögiviljad, seened või mereannid ei saaks kukkuda läbi su Big Green
Eggi resti avade. Pane see lihtsalt resti peale. Tänu väikestele avadele
omandavad toiduained siiski selle võrreldamatu EGG-i lõhna ja maitse.
Poolring läbimõõduga:
2XL, XLarge
Ümmargune läbimõõduga
2XL, XLarge, Large
Ümmargune läbimõõduga:
Saadaval alates MiniMaxist

Ø 58 cm

116390

Ø 41 cm

201287

Ø 33 cm

102010

Cast Iron Skillet
Malmist pann

Malmist panniga ei ole tähtis, kui palju sul on aega. See malmist
universaalne vahend on ideaalne liha kiireks pruunistamiseks või
selle tundideviisi hautamiseks või moorimiseks. Võid küpsetada
veisefileed, indoneesiapärast rendangi, üleküpsetatud kartulirooga
või pajapraadi. Kas sul on palju aega? Malmist pannil võid valmistada
ka maitsva magustoidu, nagu puuviljakoogi või -vormiroa. MiniMaxi
malmist pann (Cast Iron Skillet for MiniMax) ja malmist planchagrillplaat (Cast Iron Plancha Griddle for MiniMax) sobivad ideaalselt
kokku. Siin on grillplaat panni kaaneks.
2XL, XLarge, Large
Ø36 cm
118233
Saadaval alates MiniMaxist
Ø27 cm
120144

Green Dutch Oven
Roheline hautamispott

Cast Iron Satay Grill
Varraste grillimise rest

Big Green Eggis küpsetatud saté-vardad maitsevad kõigile. Seepärast
tuli malmist saté-rest müügile igati õigel ajal. Marineeri väljavalitud
toiduaineid, lüki varrastele ja aseta poolringikujulisele restile, mis on
loodud spetsiaalselt selle jaoks. Ei mingeid ebakindlalt õõtsuvaid, pooltooreid või kõrbenud vardaid enam, vaid kenasti ühtlaselt küpsev saté,
kebab või yakitori. Mida iganes soovid!
Large

Big Green Eggi roheline hautamispott on päris raske tegelane. See
emailitud malmist hautamispott hautab, moorib, keedab, küpsetab ja
röstib. Üsna universaalne! Rohelise hautamispoti kaant saab
kasutada ka eraldi, näiteks madala praepannina ja isegi koogi- või
magustoiduvormina. Roheline hautamispott on saadaval nii
ümmarguse kui ka ovaalse kujuga.
Ovaalne - 5.2 L: 2XL, XLarge, Large
35cm
117670

700485

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

Cast Iron Plancha
Malmist plancha-grillplaat

Kas Big Green Eggis grillides kukuvad sul vahel toiduained resti
vahelt läbi? Selleks on meie tootevalikus malmist plancha-grillplaat.
Selle malmist grillplaadi ribidega poolel saad grillida väikseid õrnu
toiduaineid ja siledal poolel pannkooke küpsetada. Plancha-grillplaati
(Plancha Griddle for MiniMax) saad MiniMaxis kasutada malmist
panni (Cast Iron Skillet MiniMax) kaanena.
2XL, XLarge, Large
Ø35 cm
117656
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Saadaval alates MiniMaxist
Ø26 cm
120137

Cast Iron Dutch Oven
Malmpott

Universaalset malmpotti saab kasutada praktiliselt kõigeks.
Big Green Eggi malmpott on ideaalne hautiste, köögiviljaga omleti,
supi ja ühepajaroogade valmistamiseks. Malm jaotab kuumuse üle
kogu poti ja selle raske kaas takistab vedelike aurumist. Või kasuta
seda ilma kaaneta, et anda kõigile toiduainetele see ainulaadne Big
Green Eggi maitse. Mis tahes variandi sa ka valid, jääb mooritud liha
selles vaimustavalt mahlaseks ja muredaks. Pakub huvi? Tule umbes
nelja tunni pärast tagasi.
5.2 L: 2XL, XLarge, Large, Medium
Ø27 cm
117052
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Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush
Malmist kastmepott ja kastmepintsel

Deep Dish Baking Stone
Kausjas küpsetuskivi

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

2XL, XLarge, Large
112750

Malmist kastmepotis saad oma Big Green Eggi restil kiiresti ja lihtsalt
kastmeid või marinaade soojendada ja võid sulatada. Silikoonist
pintsel sobib täpselt käepidemesse, et su lauda puhtana hoida.
Kas kavatsed oma malmist kastmepotti EGG-is kasutada? Ära
unusta pintslit välja võtta.

Carbon Steel Grill Wok
Süsinikterasest grillivokk

Big Green Egg on väga mitmekülgne ja see käib ka vokkimise kohta.
Süsinikterasest grillivoki ja bambuslabidaga oled iga kokatehnika
meister. Oma lameda põhjaga on see stabiilne igal küpsetuspinnal.
Pealegi saab seda kergesti kasutada koos EGGspanderiga.
Vokkimiseks valmis?

Kausjas küpsetuskivi tagab täiusliku soojuse jaotumise ja seetõttu
saad valmistada meisterlikku quiche’i, kooki, lasanjet ja isegi
pitsat. Kõrgema servaga keraamiline küpsetuskivi tagab, et kõik
su küpsetised küpsevad ühtlaselt ja saavutavad kadestusväärse
kuldpruuni jume. Seest kreemjas, väljast krõbe.

2 Level Cooking Grid
Kahekorruseline küpsetusrest

Kas küpsetuspinda napib? Tõsta siis taset! Sellel põhimõttel
kahekorruseline küpsetusrest toimibki. See kroomitud terasest
kahekorruseline küpsetusrest suurendab su Big Green Egg
XLarge’i küpsetusvõimsuse kahekordseks. See tähendab kaks
korda rohkem maitsvaid teoseid..
XLarge

201317

XLarge, Large
Ø40 cm
120779

Stir-Fry & Paella Grill Pan
Paella pann
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Folding Grill Extender
Kokkupandav lisarest

Igal maal on oma rahvusroog. Paella pannil saad Hispaania paella’t
või Ungari guljašši järele teha või omaenda versioone luua. See
pann on samuti hea vapustavaks vokkimiseks. Kuidas Hiina hoisini
kastmes lihalõik munanuudlitega kõlab? Panni maht on koguni
3,8 liitrit ja läbimõõt 36 cm.

Küsimus on selles, kas pardirind või ribi? Kuna sellele küsimusele ei
ole õiget ega vale vastust, võid valida lihtsalt mõlemad. Spetsiaalne
kokkupandav lisarest sinu Big Green Eggi jaoks annab sulle enam kui
küllalt ruumi. Enne kasutamist kinnita see kokkupandav roostevabast
terasest jalgadel rest oma EGG-i roostevabast terasest restile.
Pärastpoole saad selle jälle kokku panna.

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

2XL, XLarge, Large
201126
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Ava oma
kodune
pitsabaar.

Aluminum Pizza Peel
Alumiiniumist pitsalabidas

Tõelist pitsaküpsetajat tunned tema enesekindlast olekust ja
professionaalsetest tööriistadest. Seepärast peaksidki kasutama
alumiiniumist pitsalabidat, et libistada endatehtud pitsad sujuvalt
kuumale küpsetuskivile Big Green Eggis. Kõigi komplimendid! Päris
kindlasti!
118967

Compact Pizza Cutter
Kompaktne pitsalõikur

Meie usume õiglasse jaotamisse! See kehtib ka pitsa kohta. Aga
kuidas saab pitsat õiglaselt, puhtalt ja ohutult jagada? Loomulikult Big
Green Eggi kompaktse pitsalõikuriga! Sellel professionaalsel pitsalõikuril on plastkäepide, mis sobib mugavalt kätte ja kaitseb su peopesa.
Selle roostevabast terasest kettaga lõikad pitsa vaevata võrdseteks
lõikudeks. Palun!
118974

Su pitsadest saavad nagu Itaalia meistriteosed, kui
küpsetad neid Big Green Eggis. Eriti siis, kui võtad appi
rea tarvikuid, mis panevad kõik pitsameistrid kadedusest
kahvatama. Kas sulle meeldivad calzone pitsad?
Calzone Pressi abil saad täita (omatehtud) pitsataina
oma lemmiktäidisega ja korraga ka kokku voltida.
Samuti on meil väga nutikaid tarvikuid serveerimiseks,
näiteks lõikur, mis lõikab vaevata krõbedaks küpsetatud
ja rikkaliku täidisega taina lahti ning aitab lõigud
taldrikule asetada, täpselt nagu professionaalid seda
teevad. Head isu!
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Pizza Server
Pitsa serveerimislabidas
114143

Measuring Cups
Mõõdunõud
4x

Calzone Press
16 cm

114174

119551
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Sul on
retseptid
postkastis!

Instant Read Thermometer
Kiirlugemiga termomeeter

EGG Genius
Temperatuuri kontroller

119575

121059

Kas sulle meeldib pooltoores või keskmiselt küps lihalõik?
Big Green Eggi Instant Read Thermometer (digitaalne
kiirtermomeeter) mõõdab sisetemperatuuri nii täpselt, et
isegi keskmiselt pooltoore lihalõigu saamiseks ei pea enam
õnnele lootma. Kuna Big Green Eggist ei tahaks liiga palju
soojust välja lasta, saad temperatuuri (kuni 232 °C) mõõta
3–4 sekundiga. Pealegi saad termomeetrit mõõtes pöörata,
sest kuva pöörleb kaasa. Termomeetril on kaasas ka ilus ja
praktiline hoiukott.

Instant Read Digital Thermometer
Kiirlugemiga termomeeter

Kanale peale vaadates ei saa aru, kas see on küps või mitte.
Kiirlugemiga termomeeter välistab riskid, et saaksid alati
serveerida korralikult läbiküpsenud (ja seega ohutut)
kanarooga. Sama kehtib loomulikult ka teiste toiduainete
kohta. Lükka termomeetri roostevabast terasest mõõteotsik
looma-, kala- või linnuliha sisse ja mõne sekundiga ilmub
sisetemperatuur suurele LCD-ekraanile.
112002

See tehniline vahend kontrollib ja jälgib temperatuuri sinu EGGis
ning saadab selle su nutitelefoni või tahvlisse. Sedasi saad
külmadel talvepäevadel mõnuga järjest telerit vaadata ja samal ajal
kraaditäpsusega aeglaselt küpsetada. EGG Genius tagab pideva
õhuvoolu, et saaksid püsival temperatuuril küpsetada. Aga tõele au
andes peab tunnistama, et EGG Genius on kiitust igati väärt. Kui su
EGGis on temperatuur liiga kõrge või madal, saad selle kohta teate.
Sama ka siis, kui istud sööma. Saad isegi vaadata eelmiste EGGi
küpsetamiskordade statistikat.

Infrared Cooking Surface Thermometer
Küpsetuspinna infrapuna-termomeeter

Kas tahad EGG-is küpsetamise ajal laseritega mängida? Küpsetuspinna
infrapuna-termomeetris on täpne laser, mis mõõdab eksimatult
küpsetuspinna temperatuuri. Suuna laser näiteks küpsetuskivile,
malmist restile või augulisele restile, et kontrollida selle temperatuuri
enne toidu lisamist. Juhtmeta infrapuna-termomeetri
mõõtmisvahemik on 0–427 °C.
114839

TÄPSELT ÕIGE

TEMPERATUUR TAGAB

PARIMA

MAITSEELAMUSE
Kas tahaksid suussulavat seakülge?
Ja magustoiduks tagurpidi õunakooki?
Kui valmistad sageli toitu Big Green Eggis,
siis on sul kindlasti mõned klassikalised road,
mis kõigile maitsevad. Aga muidugi tahad
sa proovida ka midagi täiesti uut ning
üllatada ennast ja teisi. Seepärast leiadki
ohtralt innustavaid retsepte veebilehelt
biggreenegg.ee.

Dual Probe Remote Thermometer
Kahe anduriga juhtmeta termomeeter

Teadmised on jõud! Kahe anduriga juhtmeta termomeeter
mõõdab kraadise täpsusega su toiduainete sisetemperatuuri
ja ka su Big Green Eggi sisetemperatuuri. Sellel termomeetril
on kaks andurit ja vastuvõtjaga pult, mille saad käepärast
hoida. Kui soovitud temperatuur on saavutatud, annab pult
sulle sellest automaatselt märku (kuni 91 meetri kauguselt).
116383
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Quick-Read Thermometer
Kiirlugemiga termomeeter

Ametlikult on selle nimi Big Green Eggi kiirloetav digitaalne
toidutermomeeter. Mis ütleb enam-vähem kõik ära. Mõne
sekundiga mõõdab see sinu lambakintsu või täidetud kana
temperatuuri digitaalselt. Kraadise täpsusega (kuni 300 °C!).
Mahub taskusse ja käepide on ühtlasi karbi eest.
120793
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Angelica Udeküll
Eesti

Kokad ja
Big Green Egg
Teineteisele loodud

Kõikjal, kus leiad Big Green Eggi, on üks asi alati sama. Sind
tervitavad tippkokad - paljud Michelini tärnidega kokad ja
loomingulised eeskujud, kes on kuulsust kogunud uuenduslike
kokanduse ja gastronoomiliste võimaluste kasutuselevõtuga.
Nad avastasid, et värskete toiduainete valmistamine EGGis
andis toidule lisaks ka iseloomuliku maitsenüansi. Hea
loometöö koos EGGiga tundub olevat imeline kombinatsioon.
Big Green Egg sai suureks tänu meie parimatele kokkadele.
Kokad, nagu Angelica Udeküll, on meid sõna otseses mõttes
kaardile kandnud ja andnud ka toidufännidele võimaluse
avastada selle ainulaadse Big Green Eggi maitsenüansi.
Ainuüksi juba seepärast on need tippkokad imetluse ära
teeninud, vähemalt meie silmis.

Ceramic Poultry Roaster
Keraamiline linnuliha grillalus

See muudab maitsva kana absoluutselt suussulavaks. Pane terve
kana või kalkun keraamilisele linnuliha grillalusele ja see küpseb seest
imemaitsvalt mahlaseks, samal ajal kui nahk muutub kuldseks ja
krõbedaks. Kas tahad lisada mingi erilise maitsevarjundi? Vala selle
sisse õlut, veini, siidrit ja/või vürtse.
Kana
Kalkun

119766
119773

Ribs and Roasting Rack
Ribi ja rösti raam

Mitmeotstarbeline ribi ja rösti raam sobib ideaalselt suurte lihatükkide
röstimiseks. Püstiselt on see V-kujuline raam suurte lihatükkide või
(täidetud) linnuliha jaoks, mida on vaja aeglaselt küpsetada. Kui see
raam ümber pöörata, saab sellest täiuslik hoidik ribi küpsetamiseks.
Sellega saad suurepäraseid tulemusi, sest raami ümber on pidevalt
liikuv õhuvoog. See on lihasööjale ilmtingimata vajalik tarvik.
2XL, XLarge, Large
117564
Medium, Small
117557

Beer Can Chicken Roaster
Õllepurgi kana grillalus

Õllepurgi kana on üks Ameerika klassikuid, kus kana pannakse avatud
ja pooleldi õlut täis õllepurgi peale küpsema. Kana küpsedes õlu
aurustub purgist ning hoiab kana seest õrna ja mahlasena. Kas kõlab
keeruliselt? Siis mitte, kui kasutad õllepurgi kana grillalust. Tugev
metalltraadist hoidik kinnitub sedasi õllepurgi ümber, et see ei saa
ümber kukkuda.

Drip Pan
Rasvavann

Rasvavann kogub tilkuva rasva, vedeliku ja toidujäägid kokku, et
need ei satuks sütele ega convEGGtorile. Kui valad ümmargusele
alumiiniumist rasvavannile veidi vett, suurendab see niiskustaset
EGGis, muutes road veelgi mahlasemaks.
Round
Rectangular

Ø 27 cm
117403
35 x 26 cm 117397

2XL, XLarge, Large, Medium, Small
002099

Vertical Poultry Roaster
Püstine linnuliha grillalus

Anna mustale või Bresse’i kanale oma Big Green Eggis aukoht
püstise linnuliha grillaluse abil. Roostevabast terasest püstine
linnuliha grillalus hoiab kana või kalkuni püsti, et see kastaks end
ise oma rasvaga.
Kana
Kalkun

117458
117441

Disposable Drip Pans
Ühekordselt kasutatavad rasvavannid

Tõeline kokk natukest rasva ei pelga. Lõppude lõpuks annab see toidule
maitset. Selle pesemine on aga hoopis teine lugu. Big Green Eggi
ühekordselt kasutatavate rasvavannidega on rasva kokkukogumine
lihtne. Need ühekordselt kasutatavad alumiiniumist rasvavannid on
tehtud convEGGtorile sobivatena. Grillida saab ilma käsi määrimata.
XLarge - 5x
Large - 5x

120892
120885

Medium, MiniMax,
Small - 5x
120878
42

44

45

Meat Claws

Lihaküünised
Torka oma küüned – vabandust, lihaküünised – aeglaselt küpsetatud
seaprae sisse ja rebi see vaevata ribadeks. Rebitud sealiha on juba
aastaid olnud üks Big Green Eggis valmistatavaid lemmikuid ja nende
lihaküünistega saad selle töö hetkega tehtud. Samuti on need eriti
kasulikud suurte lihatükkide käsitsemisel.
Komplekt 114099

Pigtail Meat Flipper
Lihakonks

Teak Cutting Board
Tiigipuust lõikelaud
120632

Kitchen Towels
Köögirätikud
3x

Küllap oleksime valmis läbi tule minema, et seasaba kujulist
lihapöörajat kätte saada. See nutikas lihakonks sobib täiuslikult
looma- ja linnuliha (nt lihalõikude, kotlettide ja kanakoibade) kiiresti ja
hõlpsalt ümberpööramiseks. Selle pika roostevabast terasest konksu
abil saad seda teha isegi väga kõrge temperatuuri juures, nii et sa ei
peaks tulele liiga lähedale minema ega tarvikuid rikkuma.

116840
48 cm

Knife Set
Noakomplekt

117687

Bamboo Skewers
Bambusvardad
25 cm - 25x 117465

201515

Kitchen Shears
Köögikäärid
120106

Mini-Burger Slider Basket
Mini-burgeripihvide grillrest
2XL, XLarge, Large
002105

Flexible Skewers
Elastsed grillvardad

Elastsete grillvarraste abil on imelihtne satay’d valmistada või teisi
varrastele aetud toiduaineid küpsetada. Elastsetele grillvarrastele
saab kiiresti panna liha, kala, kanaliha ja köögivilja, kartmata, et midagi
teisest otsast maha pudeneks. Oled valmis? Lisamaitse andmiseks
leota neid veidi aega marinaadis.
68 cm - 2x 201348
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Flexible Grill Light
Painduv LED-lamp

Appi, pime on! Kindlasti oled olnud sellises olukorras. Uus painduv
LED-lamp on ideaalne abivahend, mis annab valgust just seal, kus vaja.
Sellel nutikal LED-lambil on painduv kael ja väga tugev magnetalus.
Hoidiku saad hõlpsalt kinnitada EGGi vitsa või küljelaua külge.

Kõige kuumem asi
sinu väliköögis.

122940

Chef’s Flavor Injector
Marinaadisüstal

Big Green Eggi ainulaadne marinaadisüstal on suurepärane vahend,
mille abil saad veise- ja linnulihale maitset lisada. Marinaadisüstla abil
tungib marinaad kindlasti sügavale liha sisse, muutes selle veel
mahlasemaks ja õrnemaks. Seda ongi ju vaja.
119537

Corn Holders
Maisihoidikud

See on üks neid leiutisi, mis toob naeratuse suule. Nende
maisihoidikute abil saad grillitud maisitõlvikuid veel soojalt süüa.
Big Green Eggi maisihoidikutel on roostevabast terasest vardad ja
pehme kattega käepidemed, mida saad lihtsalt hoida käsi määrimata.
Ei mingit mäkerdamist, ainult lõbu.
4 paari

117335

Grill Rings
Grillrõngad

Grillrõngaid kasutades ei saa su (täidetud) paprikad, tomatid või
sibulad grillimise ajal ümber kukkuda. Seda seepärast, et nende
roostevabast terasest rõngaste keskel on nõel, mis hoiab puu- ja köögiviljad kindlalt paigal. Soojust juhtiv spiraal grillrõngaste keskel tagab
toiduainete ühtlase küpsemise.
3x

The Big Green Egg Book
Big Green Eggi raamat

Iga Big Green Eggi toidufänn peab Big Green Eggi kokaraamatut
oma kulinaarseks piibliks. Maitsekalt koostatud raamatus Hollandi
peakoka Jonnie Boeri eessõnaga kirjeldatakse kõiki võimalikke EGG-is
toiduvalmistamise meetodeid: küpsetamine, röstimine, hautamine,
grillimine, suitsutamine ja aeglane küpsetamine. Tänu lihtsatele
ja ka veidi keerukamatele retseptidele on see raamat väärtuslik
inspiratsiooniallikas, mis innustab sind oma meistriteoseid looma.

002280
Inglise keeles 116680
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Praegusele ja järgmisele
põlvkonnale. Hoia oma
EGG heas korras!
EGG on sul terveks eluks. Kui selle eest hästi hoolt kanda, jätab see
palju toredaid mälestusi ka järgmisele põlvkonnale. Kui sinu EGG on
heas korras, siis tulevad ka toidud paremad välja. Usud seda? Siin
loetletud tooted on abiks EGGi hooldamisel. Vaata ka meie veebisaiti,
seal on palju kasulikke hooldusnõuandeid.

Ash Tool
Tuharoop

EGG-i on tore kasutada, aga hangunud rasv ja kõrbenud
toiduosakesed võivad su Big Green Eggi resti külge kinni jääda. Selle
restipuhasti abil saad kiiresti ja hõlpsalt oma resti puhtaks kaapida.
Tänu selle pikendatud käepidemele ei pea sa ootama, kuni EGG ning
grillrest on jahtunud.
201324

Grid Scrubber
Puhastuskäsn

Tuharoop on kasulik kahel põhjusel: selle abil saad väga kergesti oma
Big Green Eggist tuhka eemaldada, kuid sellega saad enne EGG-i
süütamist ka süsi ühtlaselt laotada. Selle praktilise tööriista parim
kaaslane on tuhakühvel.

Puhastuskäsna abil saad imekiiresti puhastada oma Big Green Eggi
reste, convEGGtorit ja küpsetuskivi isegi kui need on kuumad, sest
erakordselt pikk käepide hoiab kuumusest parajalt eemale. Ehkki ka
puhastuskäsn ei muuda puhastamist kuigi lõbusaks tööks, aitab see
sul töö palju kiiremini ära teha.

2XL
XLarge

119490

119469
Varukäsn- 2x 119483

Large
Medium

119506

MiniMax
Small
Mini

301024

Ash Removal Pan
Tuhakühvel

Sütest jääb järele tuhk. Kui eemaldad tuha tuharoobi abil ja kogud
selle tuhakühvliga kokku, saab õhk su Big Green Eggis jälle vabalt
liikuda. Seda õhuvoolu ja hapnikku on sul vaja, et EGG kiiresti
õige temperatuurini kuumutada ja seda temperatuuri siis hoida.
Tuhakühvel mahub täpselt tuhaukse avausse, et vältida tuha
mahapudenemist.
2XL, XLarge, Large, Medium
106049
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Grid Cleaner
Restipuhasti

Dual Brush Grid Scrubber
Topeltrestihari

Topeltrestihari on praktiline tööriist grillresti (roostevabast terasest
või malmresti) ja/või küpsetuskivi puhastamiseks. Sellel on kaks
roostevabast terasest puhastuskäsna ja ergonoomiline käepide.
Kahe puhastuskäsna abil saad resti või kivi kaks korda kiiremini küürida, mis tähendab, et kui oled oma EGG-il küpsetamise lõpetanud, siis
saad pikemalt puhata, enne kui pead puhastamise kallale asuma.
119476
Varukäsn - 2x 119483
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EGG liidab oma
fännid. Külasta
meie fännipoodi.

EGGmat
Matt

Kui sa ei paigutanud oma EGGi töölauale ega
välikööki, vaid panid selle hoopis aeda või
terrassile. Sellisel juhul kaitseb see matt EGGi
all olevat kuumuse, plekkide ja hallituse eest.
Tore väike fakt - EGGmat on valmistatud ainult
taaskasutatud materjalidest, mistõttu on see eriti
keskkonnasäästlik.

Tõeline EGGi fänn paistab alati silma oma kirega toidu
vastu ja sooviga veeta aega oma Big Green Eggi ees.
Teisalt võib seda aimata ka tema kapuutsiga dressipluusist
ja sokkidest. Need ja teised originaalsed kingisoovitused
leiad meie fännipoest veebiaadressilt biggreenegg.ee.

76x107 cm
117502

Big Green Eggi katted
EGG Cover
EGGi kate

Rahesadu või kuumalaine? Kaitse EGGi katte abil, et su Big Green Egg oleks alati nagu uus.
Katte eriti kvaliteetne õhku läbilaskev kaitsekiht talub igasugust ilma. Saad selle hõlpsalt peale
panna ja ära võtta, ning tänu takjakinnitusele sobib see igale EGGile tihedalt ümber. Stiilselt
must kujundus äratuntava Big Green Eggi logoga näeb igal EGGil hea välja.
Mini
intEGGreeritud alus käepidemega või alus ratastel

EGG kanderaam

Small

Medium

126528

126528

126511

MiniMax

Large

XLarge

2XL

126467

126467

126535

126511

Kaasaskantavad jalad MiniMax

126528

Modulaarne EGG'i töötasapind

126467

126450

126450

Modulaarne EGG'i töötasapind + Laiendusraam

126474

126474

126474

Akaatsiapuust laud

126498

126474

Kate kuplile või Integreeritud EGG

126504

126504

126450

LED Light String
LED-vanik „EGG“

700898

27 cm

Salt & Pepper shaker
Soola- ja pipratoosid

122230
52

Mr EGGhead Plush Toy
Pehme kaisunukk
Mr EGGhead
120991

Snow Globe Atlanta
Lumegloobus Atlanta
666847
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Kas oled EGGi kasutamiseks
sobivalt riides?

Big Green Eggi kapuutsiga
dressipluus
Tumehall
Sizes: S-XXL

Canvas Apron
Purjeriidest põll
Üks suurus 700492

Socks
Sokid

leekidega 39-42 700874
leekidega 43-46 700881
EGGs 39-42
700850
EGGs 43-46
700867

Big Green Eggi kapuutsiga
dressipluus tõmblukuga
Tumehall
Sizes: S-XXL

Big Green Eggi pikkade
varrukatega särk
Sinine
Sizes: S-XXL

Big Green Egg Cap
Big Green Eggi müts
Roheline
122261

T-särk „Evergreen“
Valge
Sizes: S-XXL

Apron – Kids
Laste põll

Üks suurus 789054
(kuni 12 aastat)
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Home Socks
Kodused sokid
39-42
43-46

666823
666830

Baseball Cap
Musta embleemiga
Must
122254

T-särk „EGG“
Tumehall
Sizes: S-XXL

T-särk „Original“
Sinine
Sizes: S-XXL

T-särk „No-EGG-No-Story“
Roheline
Sizes: S-XXL
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Varuosad

Dome
Kuppel

Korstnaga keraamiline kuppel, mille saab vedrumehhanismi abil kergesti avada ja
sulgeda. Keraamilisel materjalil on kahekordne kaitsev glasuurikiht. Selle keraamilise
materjali soojust isoleerivad ja hoidvad omadused tekitavad EGGis õhuvoolu, mis tagab
toidu ühtlase ja maitseküllase küpsemise.

Rain Cap
Vihmakate

Ikka juhtub, et EGGi kasutamise ajal hakkab sadama. Entusiastliku
EGGi-kasutajana ei lase sa end sellest segada, kuid ega sa vihmavett
oma Big Green Eggi ikka ei taha. Big Green Eggi vihmakate on
õhuregulaatori vihmavari. Vihmakatet kasutatakse koos rEGGulatoriga.

2XL
XLarge
Large
Medium

Gasket Kit
Tihendikomplekt

Kui oled oma Big Green Egg'i juba pikka aega tihedalt kasutanud,
hakkavad keraamilise aluse ülaserva ja kupli alumist serva kattev
vilttihend lõpuks kuluma. Vilttihend kaitseb keraamikat ja tagab
ideaalse õhuringluse ning seepärast tuleks see üsna korrapäraselt
uuega asendada. Seda saad selle tihendikomplekti abil hõlpsalt ise
teha. Tihendirull on isekleepuv ja selle kinnitamine on iseenesest
selge.
Medium, MiniMax, Small, Mini
113733

Tihendite asenduskomplekt (Gasket Replacement Kit)
2XL-i jaoks vajab kahte – 113726

Cast Iron Grate
Söerest

See rest paikneb kolde põhjas. Restiavade kaudu tekib EGGi sees
õhuvool alt üles ja samuti pudeneb tuhk EGGi põhja, misjärel saab
selle tuhaluugi kaudu hõlpsasti eemaldada.
114716		
112644
103055
103062

MiniMax
401144
Small		
Mini
112224

Tulepesa peal asuv tulerõngas on alus, mille peale pannakse convEGGtor ja
küpsetusrestid.

MiniMax, Small
121042

2XL
XLarge
Large
Medium

114433
112668
401120
401137

Fire ring
Tulerõngas

2XL, XLarge, Large, Medium
120748

2XL*, XLarge, Large
113726

2XL
XLarge
Large
Medium

MiniMax

103055

Small
Mini

103079

120977
401212
401229
401243

MiniMax
Small
Mini

115607
401250
112194

Fire box
Tulepesa

Tulepesa asub keraamilises põhjas ja see tuleb sütega täita. Tulepesas on hoolikalt
kujundatud avad ja sälgud, mis toimivad koos EGGi põhjas olevate õhuavadega, et
tagada pidev ja optimaalne õhuvool, kui rEGGulator ja tuhauks on avatud.
2XL
XLarge
Large
Medium

120984
112637
401175
401182

MiniMax
Small
Mini

115591
401199
112187

Base
Põhi

Vastupidav soojust isoleeriv keraamika. Glasuur väldib täkete tekkimist ja pleekimist.
2XL
XLarge
Large
Medium

120946
112620
401076
401083

MiniMax
Small
Mini

115577
401090
401106
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Band Assembly Kit
Vitste komplekt

Patenteeritud tõstmist lihtsustav süsteem. Tänu leidlikule lahendusele
saab keraamilist kaant avada ja sulgeda minimaalse jõuga.
2XL
XLarge
Large
Medium

121271
117908
117984
120021

MiniMax
Small

117939

Mini

117922

rEGGulator

Tuttuut ja tugevat rEGGulatorit saab sättida väga täpselt. See on
tugevast malmist, vinge silikoonkäepidemega, mis võimaldab
õhuvoolu suurendada või vähendada ilma sõrmi kõrvetamata.
Töötlesime juba õhuregulaatorit roostevastase kattega, seega
võid selle pärast kasutamist EGGi jätta.
2XL, XLarge, Large, Medium
117847
MiniMax, Small
117854

Tel-Tru Temperature Gauge
Tel-Tru termomeeter

Igal Big Green Eggil on kaasas termomeeter. Kui see pärast pikki
kasutusaastaid enam ei toimi, võiksid tellida Tel-Tru termomeetri.
Pane see kuppeltermomeeter oma EGG-i kaanele ning saad teada,
kui soe selle sees on, ilma et peaksid kaant avama ja soojust välja
laskma. Tel-Tru termomeeter on saadaval kahes suuruses ja kuvab
temperatuure vahemikus 50–400 °C.
8 cm
5 cm
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Täienda oma EGGi
---

Nagu uus

Big Green Egg on vaieldamatult parim keraamiline grill turul.
Et see ka nii jääks, selleks teeme pidevaid teadusuuringuid ja
tootearendust. Need tehnoloogilised täiustused ja nutikad
muudatused teevad EGGi kasutamise veelgi paremaks.
Kas su EGG on vanem kui aastast 2019? Võib-olla on aeg seda
täiustada. Tutvu lähemalt uusimate täiendustega allpool. Sinu
Big Green Eggi müüja saab anda nõu, mida vajad, et muuta oma
EGG veel paremaks.
• 	Ava ja sulge kerge vaevaga oma EGGi kaas. Pulbervärvitud vitsad uue
täiustatud hingesüsteemiga aitavad kupli avada lihtsamalt kui kunagi
varem. Loomulikult oleme selle leidliku lahenduse patenteerinud.
• 	Taga oma EGGis ideaalne temperatuur uue ja samuti patenteeritud
rEGGulatori abil. See on eriti täpne ja sellel on soojusisolatsiooniga
käepide, mis tundub puudutades võrratult meeldiv. Kui vihma sajab?
rEGGulatoril on töötlus, mis takistab korrosiooni, et saaksid selle ka
pärast kasutamist EGGi peale jätta.
• Temperatuuri näed selgelt Tel-Tru termomeetri abil. EGGidel on
põhivarustuses kuplil asuv termomeeter, aga sellel XL-suuruses
termomeetril on koguni 8 cm läbimõõduga ekraan! Sedasi on veel
parem ülevaade temperatuurist. Pealegi talub löögikindel klaas ka
kõige karmimaid temperatuurimuutusi.

117250
117236
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Suitsuta, rösti, auruta,
küpseta ja grilli.

Suitsuta

Uus päev ja uus toit. Igavesti.

Kas oled algaja või kogenud EGGi fänn?
Hea retseptiga oled juba 1:0 eduseisus.
Seepärast külvamegi EGGi fänne
innustavate retseptidega üle. Alates
lihtsatest kuni veidi keerukamateni.
Lihasööjatele, taimetoitlastele,
pool-taimetoitlastele ja noortele. Iga
retseptiga saad alati selle võrreldamatu ja
absoluutselt suussulava ainulaadse EGGi
maitsevarjundi. Mida täna söögiks teed?
Kas tahad alati uusimaid retsepte oma
postkasti? Registreeri siis end meie
kokandusalase uudiskirja lugejaks
veebilehel biggreenegg.ee.

Suitsutatud lõhefilee
Kogus: 6 portsjonit
Ettevalmistusaeg: 15 minutit
Valmistusaeg: 35 minutit
Kokku: 50 minutit
KOOSTISAINED
1 terve Norra lõhefilee nahaga
KASTE
½ kimpu tilli
meresoola maitse järgi
6 spl crème fraîche’i
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VAJALIKUD TARVIKUD
Avadega küpsetusrest, ümar
(Perforated Cooking Grid, round)
õunapuulaastud (Apple Wood Chips)
convEGGtor
roostevabast terasest rest
(Stainless Steel Grid)
kiirlugemiga termomeeter
(Instant Read Digital Thermometer)

VALMISTAMINE
1. Puista hõõguvale kohale peotäis
õunapuulaaste. Pane convEGGtor oma
kohale ja roostevabast terasest rest EGGi
sisse. Pane avadega küpsetusrest koos
lõhefileega EGGi ja sulge EGGi kuppel. Tõsta
EGGis temperatuur 80 °C-ni ja suitsuta lõhet,
kuni selle sisetemperatuur on 42 °C. Selleks
kulub ligikaudu 30 minutit.

ETTEVALMISTUSED
1. Süüta Big Green Eggis söed ühe
süütetableti abil ning oota, kuni see on
põlenud ja söed on ühes kohas hõõguma
hakanud. Lase lõhefileel toatemperatuurile
soojeneda.

2. Seni nopi tillilehed vartelt ja haki peeneks.
Sega meresoola (maitse järgi) ja crème
fraîche’iga.
3. Kontrolli sisetermomeetriga ja kui lõhe
sisetemperatuur on 42 °C, võta see Big Green
Eggist välja ja serveeri tillikastmega.
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Rösti

Tallekints
tüümiani ja
rosmariiniga
Kogus: 6–8 portsjonit
Ettevalmistusaeg: 15 minutit
Valmistusaeg: 100 minutit
Kokku: 115 minutit

3. Puista tallekints meresoolaga
üle ja hõõru ürdisegu tupsutades
sisse. Pane osa ürdisegust
kondist jäänud avasse.

ÜRDISEGU
5 ühe küünega küüslauku
(Hiina küüslauk)
2 punast tšillipipart
8 rosmariinioksa
15 tüümianivart

VALMISTAMINE
1. Aseta ühekordselt kasutatav
rasvapann convEGGtorile, pane
rest EGGi ja tallekints restile.
Sulge EGGi kuppel ja lükka kahe
anduriga juhtmeta termomeeter
liha keskele.

ETTEVALMISTUSED
1. Süüta Big Green Eggis söed ja
kuumuta koos convEGGtoriga
temperatuurini 150 °C..
2. Ürdisegu jaoks koori samal
ajal küüslauk ja haki peeneks.
Eemalda tšillipiparde varred
ja viiluta viljaliha peeneks. Kui
sulle maitseb vürtsikas toit, võid
seemned sisse jätta. Eemalda
seemned, kui eelistad
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mahedamat maitset. Tõmba lehed
rosmariini- ja tüümianiokstelt
ning haki peeneks. Sega need
koostisained.

KOOSTISAINED
1 tallekints, luude ja nahata,
1,8–2 kg
meresoola

VAJALIKUD TARVIKUD
convEGGtor
ühekordselt kasutatav rasvapann
(Disposable Drip Pan)
kahe anduriga juhtmeta
termomeeter (Dual Probe
Remote Thermometer)

Auruta

2. Sulge EGGi kuppel ja sea
sisetermomeetri temperatuurisätteks 54 °C. Lase lihal
küpseda kuni selle temperatuuri
saavutamiseni. Selleks kulub
ligikaudu 90 minutit.
3. Võta tallekints tüümiani ja
rosmariiniga EGGist välja ja kata
kergelt alumiiniumfooliumiga.
Lase lihal enne kenadeks
viiludeks lahtilõikamist u
10 minutit seista.

Aurutatud lillkapsaõisikud
harissa-jogurtikastmega
Kogus: 4 portsjonit
Ettevalmistusaeg: 15 minutit
Valmistusaeg: 25 minutit
Kokku 40 minutit
KOOSTISAINED
¼ lillkapsast
¼ punast lillkapsast
¼ romaani lillkapsast
¼ spargelkapsast
KASTE
200 ml jogurtit
1 spl harissat
½ tl karripulbrit
VAJALIKUD TARVIKUD
5-osaline EGGspander-komplekt
ühekordselt kasutatav rasvapann
(Disposable Drip Pan)

ETTEVALMISTUSED
1. Täida Big Green Egg sütega
kuni umbes 10 cm kauguseni
tulerõngast. Pane kolm
süütetabletti kolmnurkselt (u
12–15 cm kaugusele üksteisest)
sütele ja süüta need. Jäta kuppel
lahti, kuni söed keskel hõõguvad,
kuid servas on veel mustad. Nii
on Eggis temperatuur piisavalt
kõrge, et vesi läheks keema, aga
see ei ole veel liiga kuum. Parim
temperatuur on 100–110 °C.
2. Samal ajal lõika lillkapsas ja
spargelkapsas õisikuteks ja pane
need bambusest aurutamiskorvi.
VALMISTAMINE
1. Pane EGGspanderi komplekti

kaheosalise mitmetasandilise
resti alus rõngas ülespoole Big
Green Eggi ja teine väike rest
alumisele hoidikule (madalal
„kauboistiilis“ grillimise asend)
kohe hõõguvate süte kohale.
Pane ühekordselt kasutatav
rasvapann restile, sulge EGGi
kuppel ja lase vajaliku temperatuurini soojeneda. Seni aja umbes
3 dl vett keema.

küpsed. Jälgi, et temperatuur
oleks 100–110 °C.
3. Samal ajal sega kastme
koostisained ja lisa maitse
järgi soola. Serveeri aurutatud
kapsaõisikutega.
Kas sul ei ole (veel) EGGspanderi
komplekti? Siis pane EGGi sisse
convEGGtor, mille peale saad
asetada rasvapanni.

2. Vala ettevaatlikult kiht
keevat vett rasvapannile. Pane
EGGspanderi komplekti kaks
roostevabast terasest poolresti
või roostevabast terasest rest
koos köögiviljadega EGGi. Sulge
EGGi kuppel ja auruta köögivilju
20–25 minutit, kuni need on
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Pitsa
Margherita

Kogus: Kaks pitsat (Ø 25–30 cm)
Ettevalmistusaeg: 140 minutit
Valmistusaeg: 40 minutit
Kokku: 180 minutit
KOOSTISAINED
Tainapõhi

250 g jahu (eelistatavalt 00-tüüpi) ja veel veidi
puistamiseks
25 g pärmi või 8 g kuivpärmi
150 ml leiget vett
1 spl oliiviõli ja veel veidi määrimiseks
1 spl suhkrut

TOMATIKASTE

1 väike küüslauguküüs
5 basiilikulehte
3 spl oliiviõli
1 purk (400 g) tükeldatud tomateid

KATE

2 mozzarella palli (kumbki 125 g)
10 värsket basiilikulehte
2 spl külmpressitud oliiviõli

Küpseta

ja haki peeneks. Haki basiilikulehed peeneks.
Kuumuta kastrulis oliiviõli. Lisa ülejäänud
kastme koostisained ning maitsesta soola
ja musta pipraga. Aja keema, vähenda
kuumust ja lase madalal kuumusel 5 minutit
haududa. Püreeri kaste saumikseriga ja
tõsta kaussi.

koos convEGGtori, resti ja küpsetuskiviga
temperatuurini 275–300 °C. Seni jaga tainas
võrdselt kaheks ja vormi kaheks palliks.
Puista pitsataina rullimismatt jahuga üle ja
rulli üks tainapall tainarulliga õhukeseks.

2. Puista alumiiniumist pitsalabidas jahuga

üle ja pane pitsapõhi selle peale. Tõsta
kulbiga pool tomatikastmest põhja keskele
ja laota kulbi põhjaga servade suunas. Jäta
pitsapõhja servast kitsas riba tomatikastmega
katmata. Rebi üks mozzarella pall tükkideks
ja laota pitsa peale.

3. Puista küpsetuskivi jahuga üle. Libista

ETTEVALMISTUSED
1. Pitsapõhjade jaoks sega jahu kausis

4. Võta pitsa EGGist välja. Puista pool

näpuotsatäie soolaga. Lahusta pärm
leigest veest kolmandikus ja lisa jahule. Lisa
ülejäänud vesi ning sega juurde oliiviõli ja
suhkur. Sõtku tainast hoolikalt vähemalt 5
minutit. Seda on lihtsam teha mikseriga või
köögikombainis.

minut aega. Määri kauss õliga, vormi tainas
kenaks palliks ja pane kaussi. Kata kauss
puhta niiske rätikuga ja lase tainal kaks tundi
kerkida.

Grilli

VALMISTAMINE
1. Süüta Big Green Eggis söed ja kuumuta

VAJALIKUD TARVIKUD
convEGGtor
küpsetuskivi (Baking Stone)
alumiiniumist pitsalabidas
(Aluminium Pizza Peel)
kompaktne pitsalõikur (Compact Pizza Cutter)

2. Vala tainas töölauale ja sõtku käsitsi veel
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3. Seni koori tomatikastme jaoks küüslauk

pitsa pitsalabidaga küpsetuskivile, sulge
EGGi kuppel ja küpseta pitsat umbes
5 minutit, kuni see on küpsenud. Seni
rulli teine tainapall lahti ja lisa koostisained
samamoodi nagu esimesele pitsale.

basiilikust pitsa peale ja tilguta peale
pool oliiviõlist. Lõika pitsa kompaktse
pitsalõikuriga lõikudeks. Küpseta teine
pitsa samamoodi.

Côte de boeuf
Kogus: 6 portsjonit
Ettevalmistusaeg: 15 minutit
Valmistusaeg: 90 minutit
Kokku: 105 minutit

KOOSTISAINED

VALMISTAMINE

1. Puista liha mõlemale poolele soola ja pane
restile. Sulge EGGi kuppel ja lase lihal u tund
aega küpseda, kuni selle sisetemperatuur on
52 °C. Temperatuuri saad mõõta digitaalse
kiirtermomeetriga.

2 u 6 cm paksust välisfileed

SOOVI KORRAL

2 küüslauguküünt
4 anšoovise fileed
2 rosmariinioksa

VAJALIKUD TARVIKUD

convEGGtor
kiirlugemiga termomeeter (Instant Read
Digital Thermometer)
malmresti tõstetangid (Cast Iron Grid Lifter)
malmist küpsetusrest (Cast Iron Grid)

ETTEVALMISTUSED

1. Süüta Big Green Eggis söed ja kuumuta
koos convEGGtori ja restiga temperatuurini
120 °C.

2. Võta liha EGGist välja ja kata kergelt
fooliumiga, kuid ära paki tihedalt kinni. Võta
rest ja convEGGtor välja ja pane malmrest
malmresti tõstetangidega EGGi. Kuumuta
EGG temperatuurini 250 °C. Rest muutub
tõeliselt kuumaks umbes 10 minutiga.
3. Pane liha restile. Grilli liha umbes kaks
minutit, pöörates tükke umbes iga minuti
tagant veerand pööret, et saada kena
grillimuster. Pööra liha ümber ja grilli veel
kaks minutit, pöörates neid veel kord umbes
iga minuti tagant veerand pööret, et saada
kena grillimuster. Sea termomeetri sätteks
55 °C, et saada keskmiselt pooltoores liha.

4. Kata liha kergelt fooliumiga, kuid ära paki
tihedalt kinni. Enne lahtilõikamist lase sellel
10 minutit seista.

NÕUANNE

Kohe pärast EGGist väljavõtmist koori
küüslauk, lõika pooleks ja hõõru küüslaugu
lõikepinnaga liha mõlemalt poolt üle. Hõõru
liha ühte poolt rosmariiniga. Pööra liha ümber,
pane igale lihatükile kaks anšoovise fileed ja
hõõru ka seda poolt rosmariiniga. Puista
maitse järgi peale musta pipart. Kata liha
kergelt fooliumiga, kuid ära paki tihedalt kinni.
Enne lahtilõikamist lase sellel 10 minutit
seista.
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MINE VEEBI JA LIITU
BIG GREEN EGGI KOGUKONNAGA
#BigGreenEgg #TheEvergreen
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Viimane grill,
mille eales ostad.
ELUAE
G
GARAN NE
TII

BIGGREENEGG.EE

