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Zapytaj swojego dealera Big Green Egg o poradę!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej na temat
naszych produktów Big Green Eggs lub naszej imponującej kolekcji akcesoriów,
autoryzowani dealerzy Big Green Egg posiadają odpowiednią wiedzę, aby udzielić Ci
potrzebnych wskazówek. Na naszej stronie internetowej biggreenegg.eu/pl znajduje
się lista najbliższych dealerów w Twojej lokalizacji.

©COPYRIGHT BIG GREEN EGG INC. WSZYSTKIE PRAWA
ZASTRZEŻONE. Big Green Egg®, EGG®, MiniMaxEGG®
and convEGGtor® są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Big Green Egg Inc.
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Na czym polega Big Green Egg
---

Solidna jakość. Doskonała ceramika.
Znakomite urządzenie do gotowania na świeżym powietrzu!
REGGULATOR
Regulacja przepływu powietrza i precyzyjna kontrola
temperatury.

POKRYWA Z KOMINEM
(LID WITH CHIMNAY)

WSKAŹNIK TEMPERATURY
(TEMPERATURE GAUGE)
Zapewnia precyzyjny odczyt temperatury

Ceramiczna kopuła z kominem, którą można łatwo

wewnętrznej. Monitorowanie postępów w

otwierać i zamykać dzięki mechanizmowi

gotowaniu bez otwierania EGG-a.

sprężynowemu. Materiał ceramiczny posiada
warstwę ochronną. Izolujące właściwości materiału
powietrza wewnątrz EGG-a, zapewniając równomierne

RUSZT STALOWY
(STAINLESS STEEL GRID)

i smaczne gotowanie potraw.

Ruszt stalowy jest używany jako podstawowa

ceramicznego zatrzymują ciepło oraz tworzą przepływ

powierzchnia do grillowania i pieczenia

PIERŚCIEŃ OGNIOWY
(FIRE RING)
Umieszczony na górze komory ogniowej – stanowi
półkę dla dyfuzora ciepła (convEGGtor) oraz kratek do
gotowania.

KRATKA (GRATE)
Znajduje się w komorze ogniowej. Jest perforowana,

KOMORA OGNIOWA
(FIRE BOX)

aby umożliwić przepływ powietrza w EGG-u i opadanie
popiołu, aby ułatwić usuwanie go po zakończeniu
gotowania.

Komora ogniowa (Fire box) znajduje się w podstawie
ceramicznej i należy ją wypełnić węglem drzewnym.
Komora ogniowa (Fire box) wyposażona jest w
specjalne otwory i wykorzystuje wloty powietrza
umieszczone na dole EGG-a, dzięki czemu przepływ
powietrza jest stały i optymalny, gdy rEGGulator i
drzwiczki ciągu powietrza są otwarte.

PODSTAWA
(BASE)
Wytrzymała izolowana ceramika. Szkliwo zapobiega
odpryskom i blaknięciu.

DRZWICZKI CIĄGU POWIETRZA
(DRAFT DOOR)
Wspólnie z rEGGulatorem regulują dopływ powietrza
w celu kontrolowania temperatury. Umożliwiają
również łatwe usuwanie popiołu.

PRADAWNA WIEDZA I
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

Aby dowiedzieć się więcej na temat koncepcji, jaka przyświecała
twórcom Big Green Egg-a, musimy cofnąć się w czasie o wiele
wieków. Ponad 3000 lat temu rozwiązanie tego typu było już
stosowane w Azji Wschodniej w postaci tradycyjnego pieca
glinianego opalanego drewnem. Właśnie tam odkryto i zaczęto
stosować tę technikę, którą Japończycy nadali miłą dla ucha nazwę
„kamado”, oznaczającą palenisko. Amerykańscy żołnierze odkryli
kamado w Japonii na początku ubiegłego wieku i zabrali je do
domu jako pamiątkę. Z biegiem czasu ten starodawny model
został udoskonalony w USA w Atlancie w stanie Goergia z
wykorzystaniem współczesnej wiedzy, technologii produkcji i
innowacyjnych materiałów. Podczas tworzenia wyjątkowego
ceramicznego grilla Big Green Egg wykorzystano nawet
rewolucyjną technologię ceramiczną od NASA.

TAJEMNICA KRYJĄCA SIĘ W
BIG GREEN EGG-u

Niezrównany smak potraw przygotowanych w ceramicznym
grillu Big Green Egg sprawia, że wszyscy, którzy ich spróbowali,
natychmiast stają się jej miłośnikami – zarówno w Japonii, Ameryce,
jak i w Europie. Na czym polega sekret ceramicznego grilla EGG?
Jest to tak naprawdę kombinacja kilku rzeczy. To ceramika, która
odbija ciepło, generując przepływ powietrza, sprawiając, że składniki
i potrawy stają się wyjątkowo delikatne. To doskonała cyrkulacja
powietrza, która zapewnia, że potrawy gotują się równomiernie
oraz w odpowiedniej temperaturze. To także możliwość ścisłego
kontrolowania i utrzymywania temperatury na określonym poziomie.
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości ceramiki termoizolacyjnej
nawet temperatury zewnętrzne nie mają wpływu na temperaturę
wewnętrzą EGG-a. I – co nie mniej ważne – jego efektowny wygląd!

DZIELENIE SIĘ WRAŻENIAMI
NAJLEPSZEGO SMAKU

Ceramiczny grill Big Green Egg został stworzona, aby umożliwić
wspólne cieszenie się dobrodziejstwami życia. To najlepsze potrawy
w towarzystwie rodziny, przyjaciół i ukochanych. Ponieważ Big Green
Egg oferuje zakres temperatur od 70°C do 350°C, można stosować
różne techniki gotowania, takie jak grillowanie, pieczenie, gotowanie,
duszenie, wędzenie i powolne gotowanie. Chcesz sprawić, aby była
jeszcze bardziej uniwersalna? Dostępne są inteligentne akcesoria
przeznaczone do każdego modelu ceramicznego grilla Big Green
Egg, które sprawiają, że gotowanie staje się jeszcze łatwiejsze i
przyjemniejsze. Wielofunkcyjny EGG i dobre towarzystwo to świetny
przepis na niezapomniane chwile.

JAKOŚĆ NA CAŁE ŻYCIE
Oferujemy pełne wsparcie produktów Big Green Egg. Dlatego zapewniamy
klientom gwarancję na materiały i konstrukcję wszystkich ceramicznych części
EGG-a. Jest wykonana z materiału ceramicznego bardzo wysokiej jakości.
Materiał ten posiada wyjątkowe właściwości izolacyjne i sprawia, że EGG,
w połączeniu z różnymi opatentowanymi częściami, to naprawdę unikatowy
produkt. Ceramika jest odporna na ekstremalne temperatury i wahania
temperatury. EGG-a można używać naprawdę bardzo wiele razy bez żadnej
utraty jakości. Dlatego nie dziwi nikogo, że cała nasza Firma stoi murem za
ceramicznymi grillami EGG.

GOTOWANIE METODĄ POŚREDNIĄ
ZA POMOCĄ CONVEGGTORA
Oprócz grillowania, pieczenia, gotowania na parze, smażenia i wędzenia Big Green Egg
doskonale nadaje się również do wolnego gotowania większych kawałków mięsa lub
delikatnych składników takich jak skorupiaki i filety rybne. Za pomocą ceramicznego
convEGGtora można błyskawicznie przekształcić grill Big Green Egg w piec. Pełni
funkcję osłony cieplnej, która zapobiega bezpośredniemu promieniowaniu ciepła z
węgla drzewnego na składniki i umożliwia proces wolnego gotowania. Koszyk na
convEGGtor ułatwia wkładanie convEGGtora do ceramicznego grilla EGG i wyjmowanie
go. Dodanie kamienia do pieczenia (określanego również jako kamień do pizzy) ułatwia
pieczenie najsmaczniejszego chleba i pizzy z autentyczną chrupiącą skórką. Możliwości
ceramicznego grilla EGG są nieograniczone! Wypróbuj je wszystkie i uwolnij swoją
kreatywność.
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Oryginaly grill “Kamado” od 1974 roku

Najlepsza ceramika
Innowacyjne szczegóły

Innowacyjna klasyka.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że różnica między
obecnym Big Green Egg a modelem, który wprowadziliśmy
w 1974 roku, jest niewielka. Jednak pozory mylą. Od tego
czasu wdrożyliśmy wiele innowacji technologicznych i
nadal będziemy to robić. Ponieważ chcemy być nie tylko
najlepszym kamado dzisiaj, ale także w przyszłości. Spójrz
na innowacje Big Green Egg na naszej stronie internetowej.

Dokłądna kontrola
temperatury

D O ŻY
W
GWAR OTNIA
ANCJA

WORLD MAP
WITH COUNTRIES

Wyprodukowane w
Ameryce Północnej

Gotowy do użycia
od rozpalenia po
15 minutach

NASA
Najwyższa jakość
ceramiki opracowana
przez NASA
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Wiesz, jak powstają
ceramiczne grille
Big Green Egg?
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Ty i Big Green Egg
- para doskonała!

Prawdziwi smakosze mogą być pewni
jednego – że ceramiczny grill Big Green Egg
to doskonałej jakości pieca kamado dla
Twojego domu (to znaczy ogrodu, tarasu lub
balkonu). Oprócz grillowania Big Green Egg
doskonale nadaje się również do pieczenia,
wędzenia, gotowania na parze i (powolnego)
pieczenia. EGG to coś więcej niż tylko grill –
to kompletne urządzenie do gotowania na
świeżym powietrzu, w którym można upiec
pizzę, wędzić ryby, wolno piec mięso i robić
wiele innych rzeczy, podobnie jak w zwykłym piekarniku. Możliwości kulinarne
Big Green Egg-a są nieograniczone. Nie
chodzi więc o to, czy potrzebujesz Big Green
Egg-a, ale o to, który z 7 modeli najbardziej
Ci odpowiada. Z tego powodu przedstawiamy
krótki opis modeli. Przekonaj się, że zawsze
znajdziesz odpowiedni model EGG-a, bez
względu na liczebność rodziny oraz wielkość
ogrodu (lub tarasu)!

Niezbędna kolekc ja Big Green Egg:
--Łatwy start

Specjalnie dla początkujących użytkowników grilla EGG przygotowaliśmy pakiet
startowy zawierający najważniejsze podstawowe elementy. W ten sposób
możesz również zadbać o swoją listę życzeń urodzinowych.

Ash Tool
Pogrzebacz

convEGGtor +
convEGGtor basket

100% Natural Lump
Charcoal 4,5 kg
100% Naturalnego węgla
drzewnego 4,5 kg

IntEGGrated Nest+Handler

Charcoal Starters
Podpałka do węgla drzewnego
9

XLarge
Masz dużą rodzinę i/lub wielu przyjaciół?
Gotujesz profesjonalnie? A może zajmujesz
się cateringiem dla dużych grup? Big Green Egg
XLarge będzie dla Ciebie idealnym wspólnikiem. Dzięki niemu możesz serwować
wspaniale ugotowane składniki i potrawy wielu
osobom jednocześnie. Dzięki powierzchni
gotowania wynoszącej 61 centymetrów
możliwe staje się gotowanie dużych
kawałków mięsa, ryb lub kilku pizz naraz.
A jeśli 61 centymetrów to odrobinę za mało?
Wystarczy rozszerzyć powierzchnię
gotowania za pomocą specjalnych dwu- i
trzypoziomowych kratek dostępnych dla
modelu XLarge, dzięki którym możesz gotować
na jeszcze wyższym poziomie.

2XL

2XL

Duży, większy, największy. Big Green Egg 2XL
to największy członek rodziny Big Green Egg
oraz największy grill kamado dostępny na
rynku. Wszystkie cechy tego modelu są
imponujące: waga, rozmiar, wysokość i
powierzchnia do gotowania. Model 2XL
przyciąga wzrok pod każdym względem.
Zaś jego wydajność jest równie wspaniała
co wygląd. Gniazdo oraz transporter z
gniazdem EGG umożliwiają łatwe przemieszczanie ceramicznego grilla 2XL. Praktyczny
mechanizm zawiasowy ułatwia otwieranie
EGG-a. Wspaniałe rozmiary i możliwości
kulinarne w bezpretensjonalnym wydaniu.

Zawiera
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• 2x Połowiczny kamień convEGGtora
• Kosz na convEGGtor
• Naturalny węgiel drzewny w kawałkach 9 kg
• Podpałka do węgla drzewnego
• Pogrzebacz
• Szufelka do popiołu

Dane techniczne
Ruszt: Ø 73 cm
Powierzchnia do gotowania: 4.185 cm²
Waga całkowita: 170 kg
Wysokość: 90 cm
Kod
120939
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Cena z VAT
15.996,00 zł

Wszystkie ceny zawierają VAT.

Cena z VAT
20.211,00 zł

PAKIET STARTOWY

Dane techniczne
Ruszt: Ø 61 cm
Powierzchnia do gotowania: 2.9195 cm²
Waga całkowita: 99 kg
Wysokość: 78 cm
Kod
117649

Cena z VAT
10.378,00 zł

XLarge

PAKIET STARTOWY

Zawiera
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor
• Kosz na convEGGtor
• Naturalny węgiel drzewny w kawałkach 4,5 kg
• Podpałka do węgla drzewnego
• Pogrzebacz
• Szufelka do popiołu
• 2x Półokrągły ruszt żeliwny
• Uchwyt do podnoszenia rusztów żeliwnych
• Kamień do pieczenia
Cena z VAT
15.392,00 zł
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Large

Large

Big Green Egg Large to najpopularniejszy
model z rodziny Big Green Egg. Powierzchnia
do gotowania modelu Large umożliwia
ugotowanie wszystkich ulubionych potraw dla
rodziny i przyjaciół w tym samym czasie, jeśli
będzie taka potrzeba, ponieważ zapewnia
wystarczająco dużo miejsca na potrawy dla aż
8 osób. Cała ta przestrzeń pozwala na łatwe
przygotowanie pełnego, trzydaniowego menu.
Chcesz w pełni wykorzystać możliwości
swojego ceramicznego grilla EGG? Model Large
będzie dla Ciebie idealny, ponieważ pasuje do
niego najwięcej akcesoriów. Ten uniwersalny
model nosi nazwę Large, ponieważ oferuje tak
wielkie możliwości.

Zawiera
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor
• Kosz na convEGGtor
• Naturalny węgiel drzewny w kawałkach 4,5 kg
• Podpałka do węgla drzewnego
• Pogrzebacz
• Szufelka do popiołu
• Ruszt żeliwny
• Uchwyt do podnoszenia
rusztów żeliwnych
• Kamień do pieczenia

PAKIET STARTOWY

Medium

MiniMax

Ceramiczny grill Big Green Egg Medium jest wystarczająco kompaktowy,
aby zmieścić się w małym ogrodzie miejskim, patio lub na balkonie, lecz
jest zarazem wystarczająco duży, aby przygotować grillowane, wędzone,
duszone lub pieczone potrawy dla 6 do 8 osób. Z modelem Medium w
ogrodzie możesz spokojnie zaprosić rodzinę i znajomych na wspaniały
wspólny posiłek. To jeden z powodów, dla których ten ceramiczny grill
EGG jest jednym z naszych najpopularniejszych modeli. Za pomocą
pasującego convEGGtora i kamienia do pieczenia (Baking Stone)
możesz błyskawicznie przekształcić ceramiczny grill Big Green Egg
Medium w piec do pizzy, w którym upieczesz swoją najwspanialszą
pizzę. Może i jest to tylko rozmiar Medium, ale na pewno nie jest
przeciętny!

Mimo niezbyt imponujących rozmiarów model MiniMax zdecydowania
nadrabia wydajnością. Jest tylko 7 centymetrów wyższy od modelu
Big Green Egg Mini, ale ma znacznie większą powierzchnię gotowania,
porównywalną z modelem Big Green Egg Small. Dzięki temu uzyskujemy
przestrzeń, która w zupełności wystarcza do gotowania dla 4 do 6 osób.
Planujesz mały wypad? Model MiniMax waży tylko 35 kilogramów, więc
nie musisz być siłaczem, żeby zabrać go ze sobą. Z łatwością sobie
poradzisz, jeśli zabierzesz nosidełko EGG, które jest dołączone jako
standardowe akcesorium.

Dane techniczne
Ruszt: Ø 40 cm
Powierzchnia do gotowania: 1.264 cm²
Waga całkowita: 51 kg
Wysokość: 72 cm
Kod
117625

Dane techniczne MiniMax
Ruszt: Ø 33 cm
Powierzchnia do gotowania: 855 cm²
Waga całkowita: 35 kg
Wysokość: 50 cm
Kod
119650

Cena z VAT
5.397,00 zł

Medium

Zawiera
EGG Carrier
Cena
480,00 zł

Cena z VAT
4.428,00 zł

PAKIET STARTOWY

MiniMax

PAKIET STARTOWY

Dane techniczne
Ruszt: Ø 46 cm
Powierzchnia do gotowania: 1.688 cm²
Waga całkowita: 73 kg
Wysokość: 84 cm

Zawiera
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor
• Naturalny węgiel drzewny w kawałkach 4,5 kg
• Podpałka do węgla drzewnego
• Pogrzebacz
• Szufelka do popiołu
• Ruszt żeliwny
• Uchwyt do podnoszenia rusztów żeliwnych
• Kamień do pieczenia

Zawiera
• EGG (incl. EGG Carrier)
• convEGGtor
• Naturalny węgiel drzewny
w kawałkach 4,5 kg
• Podpałka do węgla drzewnego
• Pogrzebacz
• Ruszt żeliwny
• Uchwyt do podnoszenia
rusztów żeliwnych
• Kamień do pieczenia

Kod
117632

Cena z VAT
8.166,00 zł

Cena z VAT
5.797,00 zł
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Cena z VAT
7.168,00 zł

Cena z VAT
10.919,00 zł
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Small

Mini

Czy gotowanie na świeżym powietrzu jest zarezerwowane dla
posiadaczy dużych ogrodów? Oczywiście, że nie! Big Green Egg Small
to ulubiony kompan ludzi z miasta, którzy muszą zadowolić się
balkonem lub małym patio. Model Small może i jest kompaktowy, ale
z łatwością przyrządzisz na nim niesamowite posiłki dla 4–6 osób.
W modelu Small kratka jest umieszczona niżej niż w modelu MiniMax,
toteż model Small bardziej nadaje się do większych potraw, choć
powierzchnia do gotowania w obu jest taka sama. Big Green Egg
Small może być mały, ale nadrabia wysoką wydajnością!

Big Green Egg Mini to najmniejszy i najlżejszy członek rodziny Big Green
Egg. Idealnie nadaje się na kemping, wycieczkę łodzią lub piknik. Możesz
również używać go w domu, na stole. Ale nie ma co ukrywać, że gdy już
będziesz mieć ten model EGG-a, pewnie będziesz chcieć wszędzie go
zabierać ze sobą. Jego niska waga sprawia, że jest bardzo łatwy w
transporcie. Przenoszenie stanie się jeszcze łatwiejsze, gdy dokupisz do
niego nosidełko EGG (Egg carrier). Zwykle gotujesz dla 2 do 4 osób? Ten
lekki i praktyczny w podróży model Big Green Egg będzie dla Ciebie idealny.

Dane techniczne
Ruszt: Ø 33 cm
Powierzchnia do gotowania: 855 cm²
Waga całkowita: 36 kg
Wysokość: 61 cm
Kod
117601
Cena z VAT
4.096,00 zł

Small

PAKIET STARTOWY

Zawiera
• EGG
• EGG Nest
• convEGGtor
• Naturalny węgiel drzewny
w kawałkach 4,5 kg
• Podpałka do węgla drzewnego
• Pogrzebacz
• Szufelka do popiołu
• Ruszt żeliwny
• Uchwyt do podnoszenia
rusztów żeliwnych
• Kamień do pieczenia
Cena z VAT
6.551,00 zł
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AKCESORIA
Dla każdego miłośnika jedzenia Big Green Egg jest świętym Graalem. A im częściej go
używasz, tym będziesz bardziej zadowolony z wszystkich jego możliwości, wyników i reakcji.
Czy chcesz podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej, stworzyć więcej powierzchni do gotowania by
ułatwić sobie życie? Wybierz się do miasta z naszą ogromną kolekcją akcesoriów.

Dane techniczne
Ruszt: Ø 25 cm
Powierzchnia do gotowania: 507 cm²
Waga całkowita: 17 kg
Wysokość: 43 cm
Kod
117618

Cena z VAT
2.740,00 zł

EGG Carrier Mini
116451

Cena z VAT
443,00 zł

Mini

PAKIET STARTOWY

Zawiera
• EGG
• EGG Carrier
• convEGGtor
• Naturalny węgiel drzewny
w kawałkach 4,5 kg
• Podpałka do węgla drzewnego
• Pogrzebacz
•Uchwyt do podnoszenia
rusztów żeliwnych
Cena z VAT
3.816,00 zł

Portable Nest
Przenośna podstawa do
grilla MiniMax

Jeśli wybierasz się na camping,
do parku lub na plażę, nie
musisz rezygnować z dobrego
stylu. Wykorzystaj przenośną
podstawę (Portable Nest for
MiniMax EGG) i po prostu zabierz
ze sobą swój grill MiniMax.
Podstawę wystarczy rozłożyć,
aby stworzyć wielofunkcyjną
przestrzeń do gotowania w
plenerze. Podstawa rozkłada
się do komfortowej wysokości
60 cm. Koniec gotowania? Złóż
podstawę i ruszaj w drogę!
MiniMax

120649

892,00 zł

Wszystkie ceny zawierają VAT.

IntEGGrated Nest+Handler

Dokładnie tak! W Big Green Egg
łączymy dwie rzeczy w jedną.
Model intEGGrated Nest+Handler
łączy dwa fantastyczne
produkty w jeden. Solidna,
stabilna podstawa, wygodny
uchwyt oraz duże, wytrzymałe
kółka pozwalają na bezpieczne
przemieszczanie grilla EGG.
Podstawa + transport, za którymi
kryje się elegancki design.
2XL
XLarge
Large
Medium

121011
121158
120175
122285

2.098,00 zł
1.744,00 zł
1.544,00 zł
1.544,00 zł

Nest

Każdy Big Green Egg na
podstawie (EGG Nest) czuje się
jak w ciepłym gniazdku. Kiedy
umieścisz swojego EGGa
w ramie, zobaczysz, jak się
rozrośnie. Ponieważ będzie wtedy
umieszczony nieco wyżej, będzie
na wysokości idealnej do
pracy. Twoje plecy będą Ci
wdzięczne. Podstawa (EGG
Nest) jest wykonana ze stali
powlekanej proszkowo, a jej
przemieszczanie ułatwiają
cztery solidne kółka.
XLarge
Large
Medium
Small

301079
301000
302007
301062

1.356,00 zł
1.107,00 zł
1.052,00 zł
892,00 zł

Table Nest

Jeśli masz podstawę
(Table Nest), dosłownie
umieszczasz Big Green Egg
na piedestale. Została ona
specjalnie zaprojektowana,
aby podtrzymywać EGGa i
chronić stół, wyspę kuchenną
lub samodzielnie zbudowaną
kuchnię na świeżym powietrzu
przed uwalnianym ciepłem.
Dodatkową zaletą jest to, że
(Table Nest) chroni stół przed
powstawaniem nadpaleń.
2XL
XLarge
Large
Medium

115638
113238
113214
113221

360,00 zł
249,00 zł
221,00 zł
194,00 zł
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Nest Utility Rack
Uchwyt na przybory do gniazda

Gdzie umieścić convEGGtor, gdy go nie używasz? Oczywiście, w
nowym uchwycie na narzędzia - Big Green Green Nest Utility Rack!
Możesz dodać to rozwiązanie do dotychczasowego stojaka do
Twojego EGG-a: intEGGrated Nest + Handler, który posada
wystarczającą siłę aby utrzymać swoją płytę do pieczenia
(Baking Stone). Silny okaz.
2XL, XLarge, Large, Medium, Small
		122704
232,00 zł

Zaprojektowany
na niekończące się
rodzinne chwile.

Acacia Wood EGG Mates
Podstawki EGG z drewna akacjowego

Nowe podstawki EGG z drewna akacjowego są wspaniałym
dodatkiem do ceramicznego grilla Big Green Egg. Poręczne stoliki
boczne na składniki i przybory są wykonane z drewna akacjowego
pozyskiwanego w zrównoważony sposób. Ten gatunek drewna o
efektownym wyglądzie jest wykorzystywany głównie do produkcji
mebli wysokiej klasy. Są łatwe do rozłożenia i złożenia, a także
odporne na działanie wysokiej temperatury. Wyglądają wspaniale!
XLarge
Large
Medium

121134
121127
120670

913,00 zł
913,00 zł
830,00 zł

MiniMax
Small

121844
120663

554,00 zł
830,00 zł

Acacia Table
Stół akacjowy

Natura zawsze robi swoje. Weźmy na przykład stół akacjowy. Ten
stół jest wykonany ręcznie z litych desek akacjowych o naturalnym
układzie słojów i wyjątkowej kolorystyce. Oznacza to, że każdy stół
jest inny. Stół akacjowy zmieni Big Green Egg w kompletną kuchnię
ogrodową z wystarczającą przestrzenią na narzędzia i naczynia. Użyj
podstawy (Table Nest), aby wpasować EGGa w stół i zapewnić mu
niezbędny obieg powietrza.
160x80x80 cm
XLarge
118264
Caster Kit 120410
(Nie wliczone)
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150x60x80 cm
3.570,00 zł Large
118257

3.293,00 zł

227,00 zł
17

Dodaj moduły aby rozszerzyć
zakras możlwiości.

Expansion Frame
Rama do rozbudowy
76x76x77 cm
120236

Modułowa
przestrzeń
robocza EGG.

Expansion Cabinet
76x76x77 cm
122247

1.467,00 zł

Z wyłączeniem półki z drewna akacjowego

Caster Kit

Zestaw kółek
samonastawnych
10 cm
120410
2XL

Ponieważ Rzym też nie został zbudowany w ciągu
jednego dnia, powinieneś poświęcić trochę czasu, aby
w 100% spersonalizować swoją kuchnię na zewnątrz.
Czy masz Big Green Egg Large lub XLarge, a może MiniMax ? Rozpocznij od ustawienia ramy i powoli rozszerz ją
za pomocą regałów, półek i innych dodatków. Zróbmy to
większe!

L

XL

M

4.954,00 zł

Tool Hooks
Haki na przybory
25 cm
120281

144,00 zł

227,00 zł

Dostosuj za pomocą półek.

Stainless Steel Grid Insert
Wkładka z kratką ze stali nierdzewnej

Acacia Wood Insert
Wkładka z drewna akacjowego

Stainless Steel Insert
Wkładka ze stali nierdzewnej

Distressed Acacia Wood Insert
Półka z drewna akacjowego

120243

664,00 zł

120250

526,00 zł

Został zaprojektowany w taki sposób, aby wszystkie elementy
można było łączyć ze sobą oraz mieć możliwość rozbudowy.
Jeśli potrzebujesz dużej powierzchni roboczej, ten modułowy
system jest tak samo wszechstronny jak sam EGG.
Konfigurację oraz twój styl miejsca pracy na zewnątrz
można również dostosować do własnych upodobań i
wymagań.

EGG Frame

Rama EGG-a
76x88x77
2XL

121837 3.459,00 zł

76x76x77 cm
XLarge
120229 2.491,00 zł
Large
120212 2.491,00 zł
Medium
122193 2.491,00 zł

120274
18

1.710,00 zł

120267

576,00 zł
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Big Green Egg –
wydarzenia

Tylko najlepsze
paliwo do
Twojego Egg-a.

Najnowsze wieści

Węgiel drzewny, którego używasz, ma ogromny wpływ na smak potraw przyrządzanych w Big Green Egg-u.
Wielu spośród najlepszych szefów kuchni uważa węgiel drzewny za jeden z sekretnych składników, które zapewniają
niezrównany i charakterystyczny smak potraw z grilla Big Green Egg. Dlatego stworzyliśmy własną mieszankę
Big Green Egg. Premium Lump Charcoal składa się z drewna dębowego i orzesznika – różnica w smaku jest
wyraźnie wyczuwalna. Węgiel w 100% przyjaznydla środowiska (bez składników chemicznych, aromatów i substancji
zapachowych) szybko osiąga i utrzymuje wysoką temperaturę spalania. Duże kawałki węgla drzewnego palą się
powoli, wytwarzając bardzo mało popiołu – w przeciwieństwie do wielu innych rodzajów węgla drzewnego – i nadają
potrawom subtelny, dymny smak. Jeden ładunek węgla drzewnego wystarcza do używania kuchenki EGG w
stałej temperaturze przez średnio 8 do 10 godzin. Nie możesz się doczekać, żeby zacząć? Użyj podpałek do węgla
drzewnego. Podpałki te składają się ze sprasowanego włókna drzewnego, dzięki czemu są czyste, bezpieczne,
bezzapachowe i łatwe w użyciu.

Jaki jest najlepszy powód, by wyjechać za granicę? Oczywiście wizyta na „Flavour Fest-Big Green Egg” - Festiwalu
Smaków - Big Green Egg! Najlepsi szefowie kuchni, trendy,
techniki, wskazówki i sztuczki oraz fascynujące warsztaty
i kursy mistrzowskie – to wydarzenie kulinarne odmieni
życie każdego miłośnika ceramicznego grilla EGG. Jednak
regularnie organizujemy również imprezy i warsztaty
Big Green Egg nieco bliżej domu. Tutaj profesjonalni
szefowie kuchni Big Green Egg nauczą Cię podstawowych
umiejętności lub skupią się na zupełnie nowych umiejętnościach i technikach. A wszystko to dzięki samodzielnej pracy.
Więcej informacji o „Flavour Fest-Big Green Egg” - Festiwalu
Smaków - Big Green Egg, wydarzeniach i warsztatach
można znaleźć na stronie biggreenegg.eu/pl oraz na
naszych kanałach w mediach społecznościowych. Nigdy
nie przestawaj się uczyć i rozwijać.

100% Natural Lump Charcoal
100% naturalny węgiel
drzewny w kawałkach

Zadanie wykonane — chcieliśmy znaleźć
idealny węgiel drzewny do grilli Big Green Egg.
100% naturalny węgiel drzewny w kawałkach
wytwarza się w 80% z dębu i w 20% z hikory —
ten smak i aromat czuć w przygotowywanych
potrawach. Węgle szybko osiągają wysoką
temperaturę i długo ją utrzymują.
9 kg
4,5 kg

390011
110503

149,00 zł
83,00 zł

Charcoal Starters
Podpałka do węgla drzewnego

Gotując z EGGiem, rozpalisz jego ogień,
używając podpałki do węgla drzewnego.
Możesz bezpiecznie rozpalać węgiel drzewny
w swoim grillu Big Green Egg — podpałka
nie zawiera żadnych palnych płynów ani
dodatków chemicznych. Te podpałki są
wytwarzane ze sprasowanych włókien
drzewnych, aby do dań nie przechodził
przenikliwy smak lub zapach ropy naftowej.
24 podpałki

120922

46,00 zł

Charcoal EGGniter
Zapalarka butanowa EGGniter

To zupełnie nowe akcesorium niezbędne dla
każdego miłośnika grillowania na EGG-u.
Zapalarka butanowa EGGniter do węgla
drzewnego to praktyczne połączenie regulowanej zapalarki i dmuchawy. Dzięki niej
możesz rozpalić i podsycić ogień w węglach
w zaledwie kilka minut. To szybki, łatwy w
użyciu i bezpieczny sposób na rozpalenie
grilla. Rozpal mój ogień, mała!
120915

387,00 zł
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Dołącz do
społeczności
Big Green Egg.

Jesteś prawdziwym fanem Big Green Egg?
Dołącz do naszej społeczności! Bądź na bieżąco z
najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami, otrzymuj co miesiąc najsmaczniejsze
przepisy w swojej skrzynce odbiorczej i odkrywaj
nowe sposoby kontaktu z innymi fanami EGG.
Zarejestruj swój adres e-mail na stronie
biggreenegg.eu i odkryj cyfrowy świat pełen
kulinarnych inspiracji!

Fire Bowl
Misy ogniowe

Jak usunąć popiół z ochłodzonego EGG-a bez rozsypywania i pobrudzenia sobie rąk?
To zadanie dla nowych mis ogniowych (Fire Bowls) ze stali nierdzewnej. Powieś ją nad
pojemnikiem i przefiltruj popiół ze zgaszonego węgla drzewnego. Zapewnia maksymalny
przepływ powietrza, dzięki czemu proces przebiega bardzo szybko. Możesz mnie podnieść!
Misy ogniowe (Fire Bowls) ze stali nierdzewnej Big Green Egg wykonają za Ciebie całą brudną
robotę. Wystarczy opuścić je za pomocą praktycznych uchwytów. Chcesz dodać trochę
węgla drzewnego? Teraz możesz to robić również w miskach ogniowych. Misy ogniowe Fire
Bowls 2XL i XL są podzielone na dwie oddzielne komory, które obejmują dwie strefy EGG-a.
Narzędzie to jest wykonane ze stali nierdzewnej najwyższej jakości bez spoin, dzięki czemu
jest wyjątkowo wytrzymałe. Można je po prostu umieścić na kratce żeliwnej lub bezpośrednio
w koszu ogniowym
2XL
XLarge
Large
Medium
MiniMax
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122698
122681
122674
122667
122650

1.577,00 zł
1.262,00 zł		
620,00 zł
548,00 zł
434,00 zł
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Wędzenie w
ceramiczny
grillu EGG?
Można się
uzależnić...

Wood Chips
Wióry drewniane

Każdy szef kuchni używający grilla Big Green Egg ma swój własny
styl. Nadaj swoim potrawom charakterystyczny dymny smak,
używając oryginalnych wiórów drewnianych. Zmieszaj zwilżone wióry
drewniane z węglem drzewnym lub wysyp je na żar. Albo jedno i
drugie; to wszystko kwestia gustu. To samo dotyczy rodzaju wiórów
drewnianych, które możesz wybrać — może to być hikora, pekan,
jabłoń lub wiśnia.
Zawartość - 2,9L
Hikora - orzech biały
Pekan		
Jabłoń		
Wiśnia		

113986
113993
113962
113979

46,00 zł
46,00 zł
46,00 zł
46,00 zł

Wood Chunks
Zrębki drewniane
Dzięki technice wędzenia Big Green Egg pozwala osiągnąć zupełnie nowy wymiar smaku. Kiedy już spróbujesz tego
charakterystycznego dymnego i lekko drzewnego smaku, staniesz się jej miłośnikiem na całe życie. Za pomocą kilku
narzędzi błyskawicznie opanujesz sztukę wędzenia. Wybierz drewniane deski do grillowania, aby umieścić na nich
swoje składniki. Najpierw namocz deskę cedrową lub olchową w wodzie, zanim umieścisz ją w grillu EGG. Dymny efekt
powstaje w wyniku działania ciepła w połączeniu z wilgocią. Dodaj dodatkowy akcent do swoich potraw, używając
oryginalnych wiórów drewnianych. Wymieszaj wióry drzewne (namoczone) z węglem drzewnym lub wysyp garść.
W zależności od przygotowywanych potraw możesz zdecydować się na drewno orzesznika, jabłoni lub wiśni.
Nowością w naszym asortymencie są w 100% naturalne kawałki drewna. Te solidne kawałki drewna zostały
gruntownie przebadane i zatwierdzone przez najlepszych szefów kuchni. Dzięki swoim rozmiarom doskonale
nadają się na dłuższe sesje powolnego gotowania w niskiej temperaturze. Wybierz drewno jabłoni, orzesznika
lub jadłoszynu, aby osiągnąć nowy poziom mistrzostwa kulinarnego.

Jabłko

Wiśnia

Orzechy
Pecan

Ryby, wieprzowina,
białe mięso i drób, takie
jak kurczak i indyk.

Ryby, jagnięcina,
wszelkiego rodzaju
dziczyzna, kaczka i
wołowina.

Pikantne wędzone
potrawy, zwłaszcza
klasyczne amerykańskie dania z grilla.
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Hikora
Owoce, orzechy,
wołowina i wszystkie
rodzaje dziczyzny.

Mesquite
Wołowina, przyprawiona
wieprzowina i dziczyzna.
Często używane do szarpanej wieprzowiny i mostka.

Dokładnie przetestowane przez szefów kuchni Big Green Egg. Ta
najwyższej jakości seria 100% naturalnych zrębków drewnianych
jest idealna do wędzenia — nadaje długo utrzymujący się wspaniały
aromat i bogaty smak. Wybierz jabłoń, hikorę lub mesquite i dodaj
nowy wymiar smaku wszystkim daniom, które przygotowujesz na
Big Green Egg.
Zawartość - 9L
Jabłoń		
Hikora - orzech biały
Mesquite		

114617
114624
114631

137,00 zł
105,00 zł
105,00 zł

Wooden Grilling Planks
Drewniane deski do grillowania

Dzięki naszym drewnianym deskom do grillowania możesz wznieść
swoją kuchnię na wyższy poziom. Umieść składniki na nasączonej
wodą desce, a następnie połóż ją na ruszcie Big Green Egg. Wilgoć
stworzy efekt dymu. Można wybrać deski do grillowania z drewna
cedrowego lub olchowego. Każda z nich nada potrawom własny,
specyficzny aromat.
Cedr - 2x
28 cm 		
Olcha - 2x
28 cm		

116307

69,00 zł

116291

69,00 zł

EGGmitt®

Chodź kochanie, rozpal mnie... ale włóż rękawicę (EGGmitt). Ta
wyjątkowo długa rękawica do grillowania chroni lewą lub prawą rękę
przed temperaturami sięgającymi 246°C. W środku jest wyłożona
miękką bawełną, a z zewnątrz powleczona ognioodpornym włóknem
stosowanym również w przemyśle lotniczym. Silikonowy wzór
zapewnia pewny chwyt.
Jeden
rozmiar

117090

149,00 zł

Silicone Grilling Mitt
Silikonowa rękawica do grilla

Silikonowa rękawica do grilla jest w pełni wodoodporna i zapewnia
pewny chwyt bez poślizgu dzięki wzorowi z nadlanego silikonu.
Mankiet i podszewka są wykonane z miękkiej bawełny z dodatkiem
poliestru. Rękawica silikonowa może wytrzymywać temperatury do
232°C.
Jeden
rozmiar

117083

111,00 zł

Cast Iron Grid Lifter
Uchwyt do podnoszenia rusztów żeliwnych
Stainless Steel Tool Set
Zestaw narzędzi ze stali nierdzewnej

Zestaw
Szczypce
Łopatka
Pędzelek

116901
116871
116888
116895

415,00 zł
161,00 zł
138,00 zł
116,00 zł

Opuść uchwyt między pręty rusztu, przekręć o ćwierć obrotu,
zaciśnij i podnieś. Podnoszenie gorącego i ciężkiego rusztu
żeliwnego z grilla Big Green Egg, na przykład aby włożyć lub wyjąć
dystans (convEGGtor), to igranie z ogniem. Mimo to poręczny chwyt
do podnoszenia rusztów żeliwnych szybko cię wyręczy. Blacha pod
rączką uchwytu do podnoszenia rusztów żeliwnych chroni twoje
dłonie przed unoszącym się gorącym powietrzem.
117205

151,00 zł

Grid Gripper
Obcęgi do podnoszenia rusztów
Silicone Tipped Tongs
Szczypce z końcówkami silikonowymi

40 cm
30 cm

116864
116857

138,00 zł
111,00 zł

Aby mocny uchwycić ruszt grilla Big Green Egg, najlepiej użyć
specjalnych obcęgów. Ułatwi to podnoszenie rusztu, na przykład
w celu umieszczenia lub wyjęcia dystansu (convEGGtor) albo
zdjęcia i wyczyszczenia rusztu. Jest to również idealne narzędzie do
podnoszenia, opróżniania i wymiany gorących misek na spływające
soki. A wszystko to bez brudzenia rąk.
118370
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119,00 zł
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EGGspander
System

Wybór technik
gotowania.

Niekończące się możliwości
gotowania.
L

XL

Uwolnij swoją kulinarną kreatywność dzięki 5-częściowemu
zestawowi EGGspander. Ten inteligentny system umożliwia
szeroką gamę ustawień gotowania, które pozwolą Ci czerpać jak
najwięcej ze swojego EGG. Ten przemyślany zestaw składa się
z dwuczęściowego Multi-Regału , kosza do convEGGtor-a oraz z
2 połówek rusztów ze stali nierdzewnej - dzięki czemu zestaw
EGGspander jest idealnym pakietem podstawowym
dla wszystkich entuzjastów EGG.
Jeśli wszystkie te różne konfiguracje wciąż nie są dla ciebie wystarczająco trudne, w naszej ofercie znajduje się wiele innych dodatkowych
akcesoriów. Dostęp do twoich ulubionych technik gotowanie pozwala
nam specyzować jakie dodatkowe akcesoria są dla Ciebie niezbędne

Gotowanie wielostrefowe
(bezpośrednie i pośrednie)
The EGGspander daje
możliwość gotowania
bezpośredniego i pośredniego.

Kosz na convEGGtor
Ułatwia łatwe i wygodne
umieszczanie i usuwanie
convEGGtor-a. Ten kosz służy
do podtrzymywania również
wok-a ze stali węglowej
(Carbon Steel Wok), który
zapewnia najlepsze dania z
woka.

Pizza i pieczenie
Zamień swojego Egg-a w piec do
pizzy, aby uzyskać najlepszą pizzę. Zrobisz to dzięki elementom:
convEGGtor i Baking Stone.
Użyj stojaka wielopoziomowego
(Multi Level Rack), aby rozszerzyć
swoje pieczenie.

Gotowanie wielopoziomowe
Oferuje rozszerzone gotowanie
podczas jednego gotowania.
Da nam możliwość kilku dań
jednocześnia podczas
gotowania dla dużych grup.
Górny ruszt do gotowania
przesuwa się w bok dając łatwy
dostęp do jedzenia.

Grilowanie Cowboy
Dwuczęściowy stojak
wielopoziomowy odwraca
się w przypadku bezpośredniego
grillowania w stylu „Cowboy”
tuż nad węglem drzewnym.

Nisko i wolno
Użyj 5-cio częściowego zestawu
EGGspander Kit składającego się
z dwóch połówek płyty do pieczenia w celu uzyskania idealnie
wolnego czasu gotowania. Wolny
czas gotowania daje najlepsze
rezultaty w gotowaniu.

5-Piece EGGspander Kit

L

XL

5-częściowy zestaw
EGGspander
XLarge
Large
28

121226
120762

1.605,00 zł
1.046,00 zł

2-Piece Multi Level Rack
Dwuczęściowy stojak
wielopoziomowy
XLarge
Large

121219
120755

825,00 zł
567,00 zł

1-Piece convEGGtor Basket
Koszyk 1-częściowy
convEGGtor
XLarge
Large

121196
120724

554,00 zł
304,00 zł

Stainless Steel Half Grid
Półruszt ze stali
nierdzewnej
XLarge
Large

121202
120731

260,00 zł
161,00 zł
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convEGGtor®

convEGGtor pełni funkcję naturalnej bariery między potrawami a
otwartym ogniem w twoim grillu Big Green Egg. Specjalna konstrukcja
dystansu (convEGGtor) zapewnia dobry przepływ powietrza i
doskonałą przewodność cieplną. Przekazywane pośrednio ciepło
przechodzące przez ceramiczną osłonę termiczną zmienia EGGa
w prawdziwy piekarnik ogrodowy. Jest to idealne rozwiązanie dla
powolnego gotowania w niskiej temperaturze, w której składniki są
delikatnie gotowane.
XLarge
Large
Medium

401052
401021
401038

886,00 zł
526,00 zł
482,00 zł

MiniMax
Small
Mini

116604
401045
114341

371,00 zł
382,00 zł
271,00 zł

convEGGtor Basket
Kosz na convEGGtor

PRAKTYCZNA PORADA! Kosz na convEGGtor doskonale sprawdza
się jako winda. Za jego pomocą możesz umieścić convEGGtor w
ceramicznym grillu EGG oraz wyjąć go – łatwo, szybko i bezpiecznie.
2XL
XLarge

119735
121196

526,00 zł
554,00 zł

Large

120724

304,00 zł

Baking Stone
Kamień do pieczenia

Pizza, chleb orkiszowy, focaccia czy pyszna szarlotka — możesz
uruchomić własną domową piekarnię, wystarczy tylko kamień do
pieczenia. Umieść kamień na ruszcie swojego grilla Big Green Egg, a
upieczesz pyszny, chrupki chleb lub pizzę z chrupiącym spodem.
XLarge
Large

401274
401014

664,00 zł
401,00 zł

Medium, MiniMax, Small
401007
315,00 zł

Cast Iron Grid
Ruszt żeliwny

Wzór grilla jest sygnaturą szefa kuchni. Przyozdabiaj steki z łososia
czy z wołowiny oraz warzywa tym samym wzorem dzięki rusztowi
żeliwnemu. Ten żeliwny ruszt zapewnia doskonałe zamknięcie porów
mięsa, dzięki czemu nie wypływają z niego soki. Podpisałeś już swoje
danie? Zrób to.
Large
Medium
30

122957
126405

410,00 zł
354,00 zł

MiniMax
Small

122971

321,00 zł

Cast Iron Half Grid
Półokrągły ruszt żeliwny

Półokrągły ruszt żeliwny to (dosłownie), jak mówiono kiedyś, półbrat
rusztu żeliwnego. Ponieważ półokrągły ruszt żeliwny zakrywa tylko
połowę rusztu, pozostawia z boku dużo miejsca na przygotowywanie
innych składników.
XLarge
Large

121233
120786

271,00 zł
221,00 zł

Half convEGGtor Stone
Połowiczny kamień convEGGtora

Połowiczny kamień convEGGtora to wyjątkowo wszechstronne
akcesorium. Można go używać jako warstwy pośredniej wraz z
jednoczęściowym koszykiem na convEGGtor, jeśli chcesz gotować
metodą pośrednią i bezpośrednią jednocześnie, lub także można go
wykorzystać jako pełną osłonę konwekcyjną poprzez ułożenie dwóch
obok siebie.
2XL
XLarge
Large

120960 526,00 zł
121820 271,00 zł
121035 216,00 zł

Half Cast Iron Plancha
Żeliwna płyta Plancha

Żeliwna płyta dwustronna: możesz grillować delikatne lub mniejsze
składniki po żebrowanej stronie, a na gładkiej stronie upiec naleśniki
lub jajka sadzone. Nadal masz do dyspozycji połowę. Czy ktoś ma
jeszcze jakieś życzenia?
XLarge
Large

122995
122988

551,00 zł
360,00 zł

Perforated Half Grid
Perforowana połowiczna kratka

Lubisz delikatne składniki z EGG-a, takie jak owoce morza i
ryby? Perforowana kratka do gotowania pozwala zachować je w
nienaruszonym stanie. Idealnie sprawdza się również do drobno
posiekanych warzyw takich jak szparagi.
XLarge
Large

121240
120717

199,00 zł
177,00 zł
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Perforated Cooking Grid
Ruszt z otworami

Ruszt z otworami uniemożliwia spadanie drobnych lub pokrojonych
w kostkę warzyw, grzybów czy owoców morza przez szczeliny rusztu
grilla Big Green Egg. Po prostu połóż go na ruszcie. Małe otwory
zapewniają, że składniki nadal będą nabierać niezrównanego smaku
i zapachu z EGGa.
Półokrągły:
2XL, XLarge
Okrągły:
2XL, XLarge, Large
Okrągły:
Dostępne od MiniMax

Ø 58 cm

116390

232,00 zł

Ø 41 cm

201287

199,00 zł

Ø 33 cm

102010

114,00 zł

Cast Iron Skillet
Żeliwna pateln

Z rondlem żeliwnym nie jest ważne, ile masz czasu. To
wszechstronne żeliwne naczynie jest doskonałe, by szybko zamknąć
pory mięsa lub dusić je przez wiele godzin. Można przyrządzać steki
z polędwicy, indonezyjski rendang i różne zapiekanki, na przykład
ziemniaczane. Masz trochę czasu? W żeliwnym rondlu można
również przygotować pyszne desery, takie jak owoce zapiekane
pod delikatnym ciastem lub clafoutis. Żelazna patelnia oraz żeliwna
blacha do pieczenia dla rozmiaru MiniMax to idealne połączenie. W
tym przypadku blacha będzie pełniła funkcję pokrywy dla patelni.
2XL, XLarge, Large
Ø36 cm
118233

387,00 zł

Dostępne od MiniMax
Ø27 cm
120144

271,00 zł

Green Dutch Oven
Cast Iron Satay Grill
Żeliwny grill do satayów

Satay to potrawa, którą polubi każdy właściciel ceramicznego grilla
Big Green Egg. Ten żeliwny grill do satayów to wspaniały dodatek,
który pojawił się w samą porę. Zamarynuj i ponadziewaj swoje
ulubione składniki oraz umieść je na specjalnie zaprojektowanej
połowicznej kratce. Bez chwiejnych, na wpół ugotowanych lub
płonących szaszłyków, same idealnie i równomiernie upieczone
sataye... albo kebaby lub yakitori. Na co tylko masz ochotę!
Large

700485

692,00 zł

Brytfanna (Green Dutch Oven) do grilli Big Green Egg to zawodnik
wagi ciężkiej. Ta emaliowana, żeliwna brytfanna może służyć do
duszenia, smażenia, gotowania i pieczenia. Nieprawdopodobnie
wszechstronna! Pokrywa brytfanny może być również używana
osobno, jako płytka patelnia, a nawet jako forma do ciast i deserów.
Brytfanna (Green Dutch Oven) jest dostępna w wersji okrągłej i
owalnej.
Oval - 5.2 L: 2XL, XLarge, Large
35cm
117670
961,00 zł
Round - 4 L: 2XL, XLarge, Large
Ø23 cm
117045
618,00 zł

Cast Iron Dutch Oven

Czy zdarza Ci się, że podczas grillowania w Big Green Egg coś spada
przez szczeliny w ruszcie? Dlatego w naszej ofercie jest żeliwna
płyta typu plancha. Na żebrowanej stronie tej żeliwnej płyty można
grillować małe, delikatne kawałki, a na gładkiej stronie smażyć
naleśniki lub jajka.Można używać blachy do pieczenia dla rozmiaru
MiniMax jako pokrywy do żeliwnej patelni (MiniMax).

Tego wielofunkcyjnego naczynia żeliwnego można używać prawie do
wszystkiego. Brytfanna żeliwna Big Green Egg (Cast Iron Dutch Oven)
jest idealna do gulaszy, smażonych ziemniaków z mięsem i kapustą
(typowy angielski bubble and squeak), zup i dań jednogarnkowych.
Żeliwo rozprowadza ciepło na całe naczynie, a ciężka pokrywa
brytfanny zapobiega wyciekaniu płynu. Możesz też gotować w niej
bez pokrywy, aby nadać twoim potrawom wyjątkowy aromat z grilla
Big Green Egg. Bez względu na to, co wybierzesz, duszone mięso
pozostanie rozkosznie soczyste i delikatne. Jesteś ciekawy? To wróć
za jakieś 4 godziny...

2XL, XLarge, Large
Ø35 cm
117656 361,00 zł

5.2 L: 2XL, XLarge, Large, Medium
Ø27 cm
117052
453,00 zł

Cast Iron Plancha
Żeliwna blacha do pieczenia
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Dostępne od MiniMax
Ø26 cm
120137 277,00 zł
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Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush
Żeliwny rondelek do sosów z pędzelkiem kuchennym

W żeliwnym rondelku do sosów położonym na ruszcie Big Green Egg
możesz podgrzewać sosy i marynaty lub szybko i łatwo topić masło.
Silikonowy pędzelek kuchenny doskonale pasuje do uchwytu — w ten
sposób unikniesz bałaganu na stole. Chcesz włożyć żeliwny rondelek
do swojego EGGa? Tylko nie zapomnij zdjąć pędzelka.
2XL, XLarge, Large, Medium, MiniMax, Small
Ø 12 cm 117663
183,00 zł

Carbon Steel Grill Wok
Wok do grilla ze stali węglowej z bambusową szpatułką

Ceramiczny grill Big Green Egg jest bardzo wszechstronny i
umożliwia również gotowanie w woku. Mając wok do grilla ze stali
węglowej z bambusową szpatułką, możesz bez problemu opanować
każdą technikę kulinarną. Płaskie dno sprawia, że jest stabilny
na każdej powierzchni do gotowania. I można go łatwo używać
w połączeniu z EGGspanderem. Gotowy na woka?
XLarge, Large
Ø40 cm
120779		

Głęboki kamień do pieczenia zapewnia idealny rozkład temperatur, w
wyniku czego powstają mistrzowskie quiche, tarty, lasagne, a nawet
pizze. Ten ceramiczny kamień z podwyższonym brzegiem sprawi,
że wszystkie potrawy będą dopieczone równomiernie i nabiorą tego
godnego pozazdroszczenia złotego koloru... Kremowe w środku,
chrupiące na zewnątrz.
2XL, XLarge, Large
112750

482,00 zł

2 Level Cooking Grid
Ruszt dwupoziomowy

Masz mało miejsca do grillowania? To wejdź na wyższy poziom! Taka
jest zasada działania rusztu dwupoziomowego. Ten dwupoziomowy
ruszt wykonany z chromowanej stali podwaja pojemność grilla Big
Green Egg XLarge. Oznacza to dwa razy więcej pysznych pomysłów.
XLarge

201317 320,00 zł

401,00 zł

Stir-Fry & Paella Grill Pan
Patelnia grillowa do stir-fry i paelli

Każdy kraj ma swoje narodowe dania. Możesz odtworzyć albo
stworzyć własną wersję hiszpańskiej paelli czy węgierskiego gulaszu
— użyj do tego patelni grillowej do stir-fry i paelli. Ta patelnia świetnie
nadaje się też do szybkiego smażenia w stylu stir-fry. A może chiński
stek Hoisin z makaronem jajecznym? Patelnia ma pojemność 3,8 litra
i średnicę 36 cm.
3.8 L: 2XL, XLarge, Large
Ø 36 cm 002167
249,00 zł
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Deep Dish Baking Stone
Głęboki kamień do pieczenia

Folding Grill Extender
Składany dodatkowy ruszt do grilla

Kluczowe pytanie — pierś z kaczki czy żeberka? Ponieważ nie ma tu
dobrej ani złej odpowiedzi, możesz po prostu wybrać oba. Specjalny
składany dodatkowy ruszt do grilla Big Green Egg da ci wystarczająco
dużo miejsca, a nawet więcej. Przed użyciem po prostu przymocuj ten
składany ruszt to rusztu ze stali nierdzewnej twojego EGGa. A kiedy
skończysz, możesz go złożyć z powrotem.
2XL, XLarge, Large
201126

160,00 zł
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Załóż
domową
pizzerię.

Aluminum Pizza Peel
Aluminiowa łopatka do pizzy

Prawdziwego mistrza pizzy można rozpoznać po pewności siebie
i profesjonalnych narzędziach. To dlatego powinieneś używać
aluminiowej łopatki do pizzy, aby sprawnie wsuwać swoje domowe
pizze na gorący kamień do pieczenia w Big Green Egg. Gratulacje od
wszystkich, tutti contenti! Gwarantowane!
118967

194,00 zł

Compact Pizza Cutter
Kompaktowy nóż do pizzy

Wierzymy, że dzielenie może być sprawiedliwe! Dotyczy to także
pizzy. Ale jak pokroić pizzę sprawiedliwie, starannie i bezpiecznie?
Oczywiście kompaktowym nożem do pizzy Big Green Egg! Ten
profesjonalny nóż do pizzy ma plastikową rękojeść, która wygodnie
leży w dłoni i ją chroni. A kółko ze stali nierdzewnej może bez wysiłku
kroić pizzę na równe porcje. Prego.
118974

Pizze pieczone w ceramicznym grillu Big Green Egg to
prawdziwe włoskie arcydzieła. Zwłaszcza wtedy, gdy
skorzystasz z pomocy wielu narzędzi, które przyprawią
innych mistrzów pizzy o atak zazdrości. Lubisz pizze
calzone? Dzięki prasie do calzone możesz napełniać ciasto
z pizzy swoim ulubionym farszem i złożyć je na pół za
jednym zamachem. Dysponujemy również inteligentnymi
akcesoriami do prezentacji takimi jak narzędzia do łatwego
cięcia upieczonego na chrupko i bogato wypełnionego
ciasta, a także układania kawałków ciasta na talerzach,
tak jak to robią profesjonaliści. Mangiare!
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Pizza Server
Łopatka do
podawania pizzy
114143

94,00 zł

Measuring Cups
Miarki kuchenne
4x

119551

172,00 zł

Calzone Press
Praska do calzone
16 cm

114174

36,00 zł

90,00 zł
37

Masz
przepisy w
skrzynce
pocztowe

Instant Read Thermometer
Termometr natychmiastowy

Jaki poziom wysmażenia steka lubisz? Rare czy medium?
Termometr natychmiastowy Big Green Egg precyzyjnie
mierzy temperaturę wewnątrz steka, dzięki czemu z
łatwością osiągniesz nawet wysmażenie medium rare.
Nie można pozwolić, aby zbyt wiele ciepła uciekło z
ceramicznego grilla Big Green Egg, dlatego temperaturę
(do 232°C) można odczytać już w 3–4 sekundy. A jeśli
podczas pomiaru temperatury obrócisz termometr
natychmiastowy Big Green Egg, wyświetlacz obróci się
wraz z Tobą. W zestawie praktyczny, atrakcyjny woreczek.

EGG Genius

To urządzenie sprawdza i monitoruje temperaturę w EGG-u i wysyła
informację na smartfon lub tablet użytkownika. Dzięki temu możesz
spokojnie oglądać ulubione programy telewizyjne w chłodne zimowe
dni, gdy Twoje potrawy z wolna gotują się w idealnym dla nich
stopniu. EGG Genius zapewnia stały przepływ powietrza, dzięki
czemu można kontynuować gotowanie w stałej temperaturze.
Otrzymujesz powiadomienia, jeśli temperatura w Twoim EGG-u
będzie zbyt wysoka albo zbyt niska. To samo dotyczy siadania
do jedzenia. Można nawet przeglądać statystyki z poprzednich s
esji z EGG-em.
121059

119575

Instant Read Digital Thermometer
Termometr cyfrowy z natychmiastowym
odczytem

Na oko trudno odróżnić, czy kurczak jest gotowy czy nie.
Termometr cyfrowy z natychmiastowym odczytem eliminuje
wszelkie ryzyko — będziesz zawsze podawać właściwie
przyrządzone (a zatem bezpieczne) dania z kurczaka.
Oczywiście to samo dotyczy także innych składników.
Wsuń wykonana ze stali nierdzewnej sondę termometru
cyfrowego z natychmiastowym odczytem w mięso, ryby
lub drób, a po kilku sekundach temperatura w ich wnętrzu
zostanie wyświetlona na dużym ekranie LCD.

Infrared Cooking Surface Thermometer
Termometr na podczerwień do pomiaru
temperatury powierzchni gotowania

Co powiesz na trochę zabawy z laserem przy grillowaniu w EGGu?
Termometr na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni
gotowania wyposażony jest w precyzyjny laser, który mierzy
dokładnie temperaturę powierzchni gotowania. Skieruj laser na
kamień do pieczenia, ruszt żeliwny lub perforowany, aby sprawdzić
ich temperaturę przed położeniem składników. Ten bezprzewodowy
termometr na podczerwień mierzy temperatury w zakresie od 0°C
do 427°C.
114839

112002
Co powiesz na pyszny boczek?Do tego tartę
“tatin” na deser? Jeśli często gotujesz posiłki
w ceramicznym grillu Big Green Egg, musisz
mieć w zanadrzu kilka klasycznych dań, które
wszyscy lubią. Chcesz jednak przekraczać
kolejne granice oraz stale zaskakiwać siebie i
innych. Dlatego na stronie biggreenegg.eu/pl
znajdziesz mnóstwo inspirujących przepisów.
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332,00 zł

617,00 zł

Dual Probe Remote Thermometer
Termometr bezdotykowy z dwiema sondami

Informacja to władza. Bezprzewodowy termometr
bezdotykowy z dwiema sondami precyzyjnie (z dokładnością
do jednego stopnia) mierzy temperaturę we wnętrzu
składników oraz temperaturę we wnętrzu grilla Big Green
Egg. Termometr ten ma 2 sondy oraz odbiornik, który można
nosić ze sobą. Po osiągnięciu żądanej temperatury, odbiornik
o zasięgu 91 metrów automatycznie cię o tym powiadomi.
116383

1.356,00 zł

747,00 zł

648,00 zł

IDEALNIE DOBRANA

TEMPERATURA

ZAPEWNIA
NAJLEPSZY

SMAK

Quick-Read Thermometer
Termometr do szybkiego odczytu

Jego oficjalna nazwa to „cyfrowy termometr Big Green Egg do
szybkiego odczytu temperatury potraw”. To właściwie wszystko
wyjaśnia. W ciągu kilku sekund pokazuje cyfrowy odczyt temperatury
nogi jagnięcej czy nadziewanego kurczaka. Z dokładnością do stopnia
(do 300°C)! Jest poręczny – mieści się w kieszeni, a uchwyt służy
dodatkowo jako etui.
120793

188,00 zł
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Szefowie kuchni
i Big Green Egg
Stworzeni dla siebie

Jonnie Boer
De Librije
3 Michelin stars

Gdziekolwiek znajdziesz ceramiczne grille Big Green Egg, jedna
rzecz zawsze będzie taka sama. Zawsze spotkasz się z ciepłą
reakcją najlepszych szefów kuchni, nagradzanych gwiazdkami
Michelin oraz kreatywnych mistrzów, którzy zyskali sławę dzięki
innowacyjnemu podejściu do gotowania i przecieraniu nowych
szlaków gastronomicznych. Odkryli oni, że przygotowanie
najwspanialszych świeżych (sezonowych) składników na
ceramicznym grillu EGG pozwala uzyskać dodatkowy efekt –
charakterystyczny smak EGG. Połączenie twórczych kreacji i
szerokiego arsenału technik kulinarnych, które oferuje ceramiczny
grill EGG, to prawdziwie zwycięska kombinacja. Nazwa Big Green
Egg zyskała rozgłos dzięki naszym ambasadorom. Szefowie
kuchni nagradzani gwiazdkami Michelin tacy jak Jonnie Boer
rozsławili naszą markę oraz dali miłośnikom dobrej kuchni okazję
do odkrycia wyjątkowego smaku potraw z ceramicznego grilla
Big Green Egg. Naszym zdaniem tylko z tego powodu szefowie
kuchni zasługują na gwiazdkę.

Ceramic Poultry Roaster
Ceramiczny stojak do pieczenia drobiu

Ribs and Roasting Rack
Kosz do pieczenia

kurczaka
indyka

2XL, XLarge, Large
117564

227,00 zł

Medium, Small
117557

180,00 zł

To zmienia smacznego kurczaka w kurczaka absolutnie
przepysznego. Ułóż całego kurczaka lub indyka na naszym
ceramicznym stojaku do pieczenia drobiu — będzie miał wtedy
chrupiącą, złotobrązową skórkę, lecz w środku będzie wspaniale
soczysty. Chcesz dodać jeszcze więcej smaku i aromatu? Wlej do
ceramicznego stojaka trochę piwa, wina lub cydru, możesz też dodać
przyprawy. A wynik? Czysta doskonałość.
119766
119773

116,00 zł
155,00 zł

Ten wielofunkcyjny kosz do pieczenia jest idealny do
przygotowywania dużych pieczeni. W normalnym położeniu jest
to kosz nadający się świetnie do dużych kawałków mięsa lub
nadziewanego drobiu, które muszą piec się powoli. Po odwróceniu
staje się idealnym stojakiem do pieczenia żeberek. Powietrze
stale opływające kosz przekłada się na świetne wyniki pieczenia.
Absolutnie niezbędny dla mięsożerców.

Beer Can Chicken Roaster
Stojak do pieczenia kurczaka z piwem

Kurczak pieczony na puszce z piwem to jeden z klasycznych
amerykańskich przepisów — nakładasz kurczaka na otwartą,
opróżnioną do połowy puszkę z piwem. Podczas pieczenia kurczaka
piwo w puszce paruje — kurczak jest wtedy delikatny i soczysty w
środku. Myślisz, że to trudne? Nie wtedy, gdy używasz naszego
stojaka do pieczenia kurczaka na puszcze z piwem! Ten solidny stojak
z metalowego drutu utrzymuje puszkę z piwem tak, że nie może się
przewrócić.
2XL, XLarge, Large, Medium, Small
002099
89,00 zł

Vertical Poultry Roaster
Stojak do pieczenia drobiu

Zapewnij swojemu poulet noir czy kurczakowi z Bresse dumne
miejsce w Big Green Egg na stojaku do pieczenia drobiu. Stojak do
pieczenia drobiu ze stali nierdzewnej utrzymuje kurczaka lub indyka
pionowo, aby mógł piec się we własnym tłuszczu. Dzięki temu mięso
jest niezwykle soczyste w środku, ale jednocześnie ma smaczną i
chrupiącą skórkę. I co, brzmi dobrze?
kurczaka
indyka
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117458
117441

111,00 zł
152,00 zł

Drip Pan
Iska na soki

Miska na soki Big Green Egg zbiera spływające soki, płyny i resztki, nie
pozwalając, by spadały na węgiel drzewny lub dystans (convEGGtor).
Jeżeli nalejesz do aluminiowej miski na soki trochę wody, para sprawi,
że powietrze w EGGu będzie bardziej wilgotne, a twoje potrawy będą
jeszcze bardziej soczyste.
Okrągły
Rectangular

Ø 27 cm
117403 111,00 zł
35 x 26 cm 117397 138,00 zł

Disposable Drip Pans
Jednorazowe tace ociekowe

Prawdziwy kucharz nie boi się odrobiny tłuszczu. W końcu to on
dodaje smaku do każdego dania. Jednak sprzątanie go to zupełnie
inna historia. Jednorazowe tace ociekowe Big Green Egg ułatwiają
zbieranie tłuszczu. Te jednorazowe aluminiowe tace ociekowe zostały
zaprojektowane tak, aby pasowały do convEGGtora. Grillowanie bez
brudzenia sobie rąk.
XLarge - 5x
Large - 5x

120892
120885

91,00 zł
69,00 zł

Medium, MiniMax,
Small - 5x
120878

45,00 zł
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Meat Claws
Szpony do mięsa

Wbij swoje szpony... no... twoje szpony do mięsa w wolno-pieczoną
wieprzowinę i bez wysiłku ją poszarp. Szarpana wieprzowina jest
od dawna popisowym daniem z Egg Big Green, a z tymi szponami
do mięsa możesz ją poszarpać w mgnieniu oka. Są one również
wyjątkowo przydatne przy pracy z dużymi kawałkami mięsa.
Set

114099

133,00 zł

Pigtail Meat Flipper
Spiralny hak do odwracania mięsa

Teak Cutting Board
Tekowa deska do krojenia
120632

Knife Set
Zestaw noży

117687

318,00 zł

426,00 zł

Bamboo Skewers
Patyczki bambusowe do
szaszłyków
25 cm - 25x 117465

18,00 zł

Kitchen Towels
Ręczniki kuchenne
3x
116840

94,00 zł

Za tym spiralnym hakiem do odwracania mięsa poszlibyśmy w ogień.
Ten sprytny hak do mięsa jest idealny, by szybko i łatwo odwracać
plastry mięsa i drobiu, takie jak steki, udka i kotlety z kurczaka. Ten
długi hak ze stali nierdzewnej pozwala odwracać mięso nawet w
bardzo wysokich temperaturach bez konieczności zbytniego zbliżenia
się do ognia czy ryzyka uszkodzenia składników.
48 cm

201515

Kitchen Shears
Nożyce kuchenne
120106

83,00 zł

Mini-Burger Slider Basket
Wysuwany kosz do burgerów
2XL, XLarge, Large
002105
161,00 zł

Flexible Skewers
Elastyczne patyczki stalowe do szaszłyków

Z elastycznymi patyczkami stalowymi do szaszłyków,
przygotowywanie indonezyjskich satay czy szaszłyków z innych
składników jest proste jak bułka z masłem. Te elastyczne patyczki
do szaszłyków umożliwiają szybkie nabijanie kawałków mięsa, ryb,
drobiu czy warzyw bez obawy, że coś z nich spadnie z drugiej strony.
Jesteś gotowy? Zanurz je na chwilę w marynacie, aby nadać im
jeszcze więcej smaku.
68 cm - 2x 201348
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177,00 zł

166,00 zł
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Flexible Grill Light
Elastyczna lampa do grilla

Rzuć trochę światła na swojego EGG-a! Nowe elastyczne oświetlenie
grilla to idealny pomocnik, który zapewni Ci oświetlenie zawsze, gdy
tego potrzebujesz. Ta inteligentna lampa LED wyposażona jest w
elastyczną szyjkę i podstawę z silnym magnesem. Poluzowany
wspornik montażowy można z łatwością przymocować do paska lub
podstawek ceramicznego grilla EGG. Światła? Akcja!
122940

The hottest thing in
outdoor cooking.

133,00 zł

Chef’s Flavor Injector

Jedyna w swoim rodzaju strzykawka do marynat (Chef’s Flavor
Injector) od Big Green Egg to wyjątkowe narzędzie do nadawania
smaku mięsom i drobiowi. Ta igła do nadziewania zapewnia, że
marynaty będą wnikać głęboko do środka mięsa, które będzie wtedy
delikatniejsze i bardziej soczyste. I zrobione.
119537

216,00 zł

Corn Holders
Uchwyty do kukurydzy

To jeden z tych wynalazków, które wywołują uśmiech na twojej
twarzy. Te uchwyty do kukurydzy ułatwią ci jedzenie grillowanych kolb
kukurydzy, gdy jeszcze są ciepłe. Uchwyty do kukurydzy Big Green
Egg mają podwójne szpikulce ze stali nierdzewnej i miękkie rączki,
które można łatwo trzymać bez brudzenia palców. Zero bałaganu,
czysta frajda.
4 kolby

117335

74,00 zł

Grill Rings
Okrągłe podstawki do grilla
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The Big Green Egg Book

Okrągłe podstawki do grilla zapobiegają przewracaniu się
(nadziewanych) papryk, pomidorów czy cebuli podczas grillowania. A
to dlatego, że te podstawki ze stali nierdzewnej mają szpikulec, który
mocno utrzymuje nabite na niego warzywa i owoce. Umożliwiający
przenikanie ciepła okrągły otwór w środku podstawki zapewnia
szybkie i równomierne przyrządzanie składników.

Każdy fan jedzenia z grilli Big Green Egg uważa książkę kucharską
(The Big Green Egg Book) za swoją kulinarną biblię. Ta napisana
ze smakiem książka z przedmową holenderskiego szefa kuchni
Jonnie'ego Boera opisuje wszystkie techniki gotowania, które można
zastosować w EGGu: pieczenie ciast i mięs, duszenie, grillowanie,
wędzenie i powolne gotowanie. Zawiera ona zarówno przepisy
podstawowe jak i takie, które są większym wyzwaniem — będą one
dla ciebie inspiracją w kulinarnych podróżach.

3x

English 116680

002280

96,00 zł

399,00 zł
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Dla naszego pokolenia
i kolejnych. Zachowaj
swojego EGG-a w
doskonałej formie.

Grid Cleaner
Czyścik do rusztów

Gotowanie z EGGiem daje dużo radości, ale do rusztu mogą
przywierać resztki jedzenia i zapieczony tłuszcz. Tym czyścikiem
do rusztów Cooking Grid Cleaner można szybko i łatwo zdrapać je
do czysta. Dzięki długiej rączce nie musisz czekać, aż EGG i ruszt
ostygną.

EGG będzie Ci towarzyszyć przez całe życie. A jeśli będziesz go
dobrze konserwować, zapewni niezwykłe wspomnienia również
następnemu pokoleniu. Ważne jest również to, że dzięki temu potrawy
będą smakować lepiej, a EGG zachowa swój dobry wygląd. Masz
obawy? Produkty zaprezentowane obok wykonają za Ciebie całą
pracę, zaś na naszej stronie internetowej można znaleźć kilka
przydatnych wskazówek dotyczących konserwacji. Dbaj o niego!

Ash Tool
Wygarniacz do popiołu

Wygarniacz do popiołu spełnia tak naprawdę dwie funkcje: można
nim bardzo łatwo wygarniać popiół z grilla Big Green Egg, a także
równomiernie rozkładać węgiel drzewny przed rozpaleniem EGGa.
To praktyczne narzędzie to najlepszy kompan szufelki do popiołu.
2XL
119490
XLarge		
Large
Medium

119506

103,00 zł

MiniMax
Small
Mini

301024

82,00 zł

Węgiel drzewny pozostawia popiół. Usuwając popiół przy pomocy
wygarniacza do popiołu i zbierając go do szufelki usprawnisz
swobodny przepływ powietrza w twoim grillu Big Green Egg. Tlen
oraz odpowiedni przepływ powietrza są potrzebne, aby szybko
rozgrzać EGGa do właściwej temperatury i ją utrzymywać. Szufelka
do popiołu doskonale pasuje do zasuwy dolnego wywietrznika, dzięki
czemu nic się nie będzie rozsypywać.
2XL, XLarge, Large, Medium
106049
183,00 zł

205,00 zł

Grid Scrubber
Skrobak do czyszczenia rusztu

Skrobak do czyszczenia rusztu pomoże ci błyskawicznie czyścić
ruszty, dystans (convEGGtor) i kamienie do pieczenia twojego
Big Green Egg — nawet wtedy, kiedy są jeszcze gorące, bo jego
długi uchwyt utrzymuje ciepło z dala od ciebie. Choć skrobak do
czyszczenia rusztu nie sprawi, że będziesz się lepiej bawić podczas
czyszczenia, na pewno pomoże ci to zrobić o wiele szybciej.

161,00 zł

Ash Removal Pan
Szufelka do popiołu
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201324

Zapasowy
wkład - 2x

119469

95,00 zł

119483

36,00 zł

Dual Brush Grid Scrubber
Podwójna szczotka do czyszczenia rusztów

Podwójna szczotka do czyszczenia rusztów to poręczne narzędzie
do czyszczenie rusztów (ze stali nierdzewnej lub żeliwnych) i kamieni
do pieczenia. Składa się z dwóch skrobaków ze stali nierdzewnej
i ergonomicznego uchwytu. Dwa skrobaki umożliwiają dwukrotne
szybsze szorowanie rusztu lub kamienia, co oznacza, że po
zakończeniu grillowania w EGGu możesz dłużej odpoczywać,
zanim zabierzesz się do czyszczenia!

Zapasowy
wkład - 2x

119476

111,00 zł

119483

36,00 zł
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Zjednoczeni fani
Egg-a. Dołącz do
społeczności.
Odwiedź nasz
sklep dla Fanów.

EGGmat

Może nie wbudowałeś swojego EGGa w kuchenny
blat lub kuchnię ogrodową i zamiast tego stoi w
ogrodzie lub na tarasie. Jeśli tak, mata (EGGmat)
będzie chronić otoczenie przed gorącem, plamami
i wykwitami pleśni. Ciekawostka: (EGGmat) jest
wykonana w całości z materiałów pochodzących z
recyklingu, dzięki czemu jest wyjątkowo przyjazna
dla środowiska.
76x107 cm
117502

275,00 zł

Prawdziwy miłośnik EGG-a zawsze będzie się wyróżniał
dzięki swojej pasji do jedzenia i dlatego, że woli spędzać
czas przy ceramicznym grillu Big Green Egg. Z drugiej
strony może go zdradzić ta bluza z kapturem i skarpety.
Te i inne oryginalne porady dotyczące prezentów można
znaleźć w naszym sklepie dla Fanów na stronie
biggreenegg.eu/pl.

Pokrowce EGG.
Pokrowce EGG

Grad czy upał? Pokrowce EGG sprawią, że Twój ceramiczny grill Big Green Egg będzie
wyglądał jak nowy. Ta najwyższej jakości wentylacyjna warstwa ochronna jest odporna na
wszelkie warunki atmosferyczne. Można ją z łatwością założyć i zdjąć, a dzięki zapięciu na
rzep pasuje do każdego EGG-a jak ulał. Stylowy czarny design z dobrze widocznym logo
Big Green Egg wygląda świetnie na każdym ceramicznym grillu EGG.
Mini
IntEGGrated Nest+Handler lub Nest
EGG Carrier

Small

Medium

126528

126528

126511

MiniMax

Large

XLarge

2XL

126467

126467

126535

126450

126511

Przenośna podstawa do grilla MiniMax

126528

Modułowa Rama EGG-a

126467

126450

126450

Modułowa Rama EGG-a + Rama do rozbudowy

126474

126474

126474

Stół akacjowy

126498

126474

Kopuły ceramicznego grilla w EGG w tabeli

126504

126504

126511
126528
126467
126450
126474
126498
126504
126535
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232,00 zł
437,00 zł
482,00 zł
504,00 zł
692,00 zł
637,00 zł
299,00 zł
581,00 zł

LED Light String
Łańcuch świetlny LED EGG
700898

Mr EGGhead Plush Toy
Pluszowa zabawka
Mr EGGhead
27 cm

Salt & Pepper shaker
Solniczka i pieprzniczka

122230

120991

Snow Globe Atlanta
Kula śnieżna
666847
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Masz odpowiedni strój
do grillowania na EGG-u?

Bluza z kapturem
Big Green Egg
Ciemnoszary
Sizes: S-XXL

Canvas Apron
Płócienny fartuch

Jeden
rozmiar

700492

Socks
Skarpety

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

Bluza z kapturem
Big Green Egg na suwak
Ciemnoszary
Sizes: S-XXL

Długa koszulka
Big Green Egg
Niebieski
Sizes: S-XXL

Cap
Czapka Big Green Egg
Zielony
122261

T-shirt Evergreen
Biały
Sizes: S-XXL

Apron – Kids
Fartuch dziecięcy
Jeden
rozmiar

789054

Home Socks
Domowe skarpety
39-42
43-46

666823
666830

Baseball Cap
Czapka baseballowa z
czarną naszywką
122254

T-shirt EGG
Ciemnoszary
Sizes: S-XXL

T-shirt Original
Niebieski
Sizes: S-XXL

T-shirt - No EGG No Story
Zielony
Sizes: S-XXL

(do 12 lat)
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Części zamienne

Dome
Kopuła

Ceramiczna kopuła z kominem, którą można łatwo otwierać i zamykać dzięki
mechanizmowi sprężynowemu. Materiał ceramiczny posiada podwójną warstwę
ochronną. Izolujące właściwości materiału ceramicznego zatrzymują ciepło oraz
tworzą przepływ powietrza wewnątrz EGG-a, zapewniając równomierne i smaczne
gotowanie potraw.

Rain Cap
Osłona przeciwdeszczowa

Podczas używania ceramicznego grilla EGG zawsze jest ryzyko
deszczu. Zapaleni użytkownicy EGG-a się tym nie zniechęcają, choć
lepiej nie dopuścić, by krople deszczu wpadły do środka. Osłona
przeciwdeszczowa Big Green Egg to swoisty parasol dla regulatora
przepływu powietrza. Osłona przeciwdeszczowa może być używana
tylko w połączeniu z rEGGulatorem.

2XL
XLarge
Large
Medium

2XL, XLarge, Large, Medium
120748
166,00 zł

Fire ring
Pierścień ogniowy

MiniMax, Small
121042
155,00 zł

Po długotrwałym intensywnym użytkowaniu Big Green Egg-a
filcowe krawędzie na górnej krawędzi ceramicznej podstawy i
dno ceramicznej pokrywy z kominem wcześniej czy później się
zużyją. Ponieważ ta krawędź chroni ceramikę i zapewnia doskonałą
cyrkulację powietrza, warto ją regularnie wymieniać. Możesz to łatwo
zrobić samemu, korzystając z tego zestawu uszczelek. Rolka filcowa
jest samoprzylepna, a jej mocowanie nie wymaga dodatkowego
objaśnienia.
2XL*, XLarge, Large
113726
221,00 zł

Medium, MiniMax, Small, Mini
113733
210,00 zł

Cast Iron Grate
Żeliwny ruszt na węgiel drzewny

Znajduje się w komorze ogniowej. Jest perforowany, aby umożliwić
przepływ powietrza w ceramiczny grillu EGG i opadanie popiołu, aby
ułatwić usuwanie go po zakończeniu gotowania.
1.577,00 zł MiniMax
542,00 zł
166,00 zł Small
105,00 zł Mini

2XL
XLarge
Large
Medium

MiniMax
401144
Small		
Mini
112224

996,00 zł
803,00 zł

103055

166,00 zł

103079

83,00 zł

120977
401212
401229
401243

2.214,00 zł
1.411,00 zł
830,00 zł
637,00 zł

MiniMax
Small
Mini

115607
401250
112194

360,00 zł
387,00 zł
277,00 zł

Fire box
Komora ogniowa

Komora ogniowa znajduje się w podstawie ceramicznej i należy ją wypełnić węglem
drzewnym. Komora ogniowa wyposażona jest w specjalne otwory i wykorzystuje wloty
powietrza umieszczone na dole EGG-a, dzięki czemu przepływ powietrza jest stały i
optymalny, gdy rEGGulator i drzwiczki ciągu powietrza są otwarte.
2XL
XLarge
Large
Medium

* Zestaw do wymiany uszczelki dla
2XL wymaga 2 - 113726.

114716
112644
103055
103062

6.642,00 zł
2.463,00 zł
1.439,00 zł
1.135,00 zł

Umieszczony na górze komory ogniowej – stanowi półkę dla dyfuzora ciepła oraz
kratek do gotowania.

Gasket Kit
Zestaw uszczelek

2XL
XLarge
Large
Medium

114433
112668
401120
401137

120984
112637
401175
401182

3.266,00 zł
1.577,00 zł
1.052,00 zł
996,00 zł

MiniMax
Small
Mini

115591
401199
112187

421,00 zł
642,00 zł
327,00 zł

Base
Podstawa

Wytrzymała izolowana ceramika. Szkliwo zapobiega odpryskom i blaknięciu.
2XL
XLarge
Large
Medium

120946
112620
401076
401083

8.303,00 zł
4.179,00 zł
3.017,00 zł
2.435,00 zł

MiniMax
Small
Mini

115577
401090
401106

1.577,00 zł
1.854,00 zł
1.024,00 zł
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Band Assembly Kit
Zestaw do montażu opaski

Opatentowany system „easy to lift”. Dzięki pomysłowemu rozwiązaniu
otwieranie i zamykanie pokrywy ceramicznej wymaga bardzo niewiele
siły.
2XL
XLarge
Large
Medium

121271
117908
117984
120021

1.494,00 zł
1.245,00 zł
935,00 zł
886,00 zł

MiniMax
Small

117939

803,00 zł

Mini

117922

581,00 zł

rEGGulator

Całkowicie nowy, wytrzymały rEGGulator umożliwia wyjątkowo
precyzyjną regulację. Wykonany jest z wytrzymałego żeliwa z
chłodnym silikonowym uchwytem, dzięki czemu możesz zwiększać
lub zmniejszać dopływ powietrza bez poparzenia palców. Regulator
powietrza jest już pokryty powłoką zapobiegającą korozji, dzięki
czemu można pozostawić go na ceramicznym grillu EGG po użyciu.
2XL, XLarge, Large, Medium
117847
415,00 zł

MiniMax, Small
117854
360,00 zł

Tel-Tru Temperature Gauge
Wskaźnik temperatury Tel-Tru

Każdy Big Green Egg posiada w zestawie termometr. Jeśli w końcu
wyzionie ducha po wielu latach użytkowania, możesz zamówić
wskaźnik temperatury Tel-Tru. Umieść termometr kopułkowy w
pokrywie EGG-a, aby zawsze wiedzieć, jaka temperatura panuje
wewnątrz, bez konieczności otwierania pokrywy i utraty ciepła.
Wskaźnik temperatury Tel-Tru jest dostępny w 2 rozmiarach i
wyświetla temperatury w zakresie od 50°C do 400°C.
8 cm
5 cm
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117250
117236

Ulepsz swojego EGG-a
---

Tak dobry jak nowy

Big Green Egg to bez wątpienia najlepszy ceramiczny grill na
rynku. Prowadzimy nieustanne badania i rozwijamy nasze
produkty, aby utrzymać wiodącą pozycję, w wyniku czego
regularnie pojawiają się ulepszenia techniczne oraz inteligentne
modyfikacje, które jeszcze bardziej ułatwiają korzystanie z
ceramicznego grilla EGG.
Twój EGG był wyprodukowany przed 2019 r.? Więc już czas na
ulepszenie. Poniżej dowiesz się wszystkiego na temat najnowszych
możliwości. Sprzedawca Big Green Egg może doradzić Ci, jak sprawić,
by ceramiczny grill EGG był zgodny z przyszłymi rozwiązaniami.
• System „easy to lift” ułatwia otwieranie i zamykanie EGG-a.
Malowana proszkowo opaska z taśmy stalowej z nowym, ulepszonym
systemem zawiasów sprawia, że otwieranie kopuły jest łatwiejsze niż
kiedykolwiek wcześniej. Rzecz jasna: opatentowaliśmy to wspaniałe
odkrycie.
• Nowy, również opatentowany rEGGulator gwarantuje idealną
temperaturę w EGG-u. Jest niezwykle dokładny i posiada izolowany
termicznie uchwyt, który jest niezwykle przyjemny w dotyku. Przelotne
opady? rEGGulator posiada powłokę antykorozyjną, dzięki czemu
można pozostawić go na ceramicznym grillu EGG po użyciu.
• Łatwo czytelna temperatura dzięki wskaźnikowi temperatury
Tel-Tru. Standardowo ceramiczne grille EGG są wyposażone w
termometr kopułkowy, lecz ten wskaźnik w rozmiarze XL ma
wyświetlacz o średnicy aż 8 cm! Dzięki temu możesz łatwiej
nadzorować temperaturę gotowania. Wstrząsoodporne szkło odporne
jest w stanie wytrzymać nawet największe wahania temperatur.

399,00 zł
232,00 zł
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Wędzenie, pieczenie,
gotowanie na parze,
wypiekanie i
grillowanie.

smoke

Nowy dzień, nowe danie.
Na zawsze.

Jesteś początkującym lub doświadczonym
miłośnikiem EGG-a? Z dobrym przepisem
jesteś już na dobrej drodze. Dlatego
publikujemy mnóstwo inspirujących
przepisów dla fanów EGG-a. Od tych
prostych do nieco bardziej wymagających.
Dla miłośników mięsa, wegan,
semiwegetarian i młodzieży. Za każdym
z przepisów kryje się niezrównany,
absolutnie pyszny i niepowtarzalny smak
charakterystyczny dla ceramicznego grilla
EGG. Co przygotujesz dzisiaj wieczorem?
Chcesz otrzymywać najnowsze przepisy na
swoją skrzynkę odbiorczą?Subskrybuj nasz
newsletter kulinarny Inspiration Today na
stronie biggreenegg.eu/pl.

Wędzony filet z łososia
Ilość: 6 porcji
Wszesniejsze przygotowanie:
15 minut
Przygotowanie : 35 minut
W sumie: 50 minut
SKŁADNIKI
1 cały filet z łososia norweskiego ze skórą
SOS
½ pęczka koperku
sól morska do smaku
6 łyżka crème fraîche

WYMAGANE AKCESORIA
Perforowana Siatka do Gotowania (okrągła)
Wióry Jabłkowe
convEGGtor
Ruszt ze stali nierdzewnej
Cyfrowy termometr do natychmiastowego
odczytu

do EGGa. Połóź Perforowaną Siatkę do
Gotowania - Perforated Cooking Grid z
filetem łososia na ruszt i zamknij pokrywę
EGGa. Doprowadź EGG do temperatury
80 ° C i pozwól łososiowi wędzić się aż do
osiągnięcia temperatury wewnętrznej
42 ° C; zajmie to około 30 minut.

WSZESNIEJSZE PRZYGOTOWANIE
1 Rozpal węgiel w Big Green Egg używając
1 szt podpałki , czekaj aż się wypali i
pojawi się żar . Poczekaj aż łosoś osiągnie
temperaturę pokojową.

2 W międzyczasie drobno posiekaj koperek
na sos. Wymieszaj z solą morską do smaku
i crème fraîche.

PRZYGOTOWANIE
1 Wsyp garść Wiórków Jabłkowych Apple Wood Chips w miejsce żaru. Włóż
convEGGtor oraz ruszt ze stali nierdzewnej
60

3 Sprawdź temeperaturę wnętrza łososia czy
osiągnęła 42 ° C. Wyjmij łososia z Big Green
Egg i podawaj z sosem koperkowym.
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roast

Kita jagnięca z
tymiankiem i
rozmarynem
Ilość: 6 - 8 porcji
Wszesniejsze przygotowanie:
15 minut
Przygotowanie : 100 minut
W sumie: 115 minut
SKŁADNIKI
1 kita jagnięca z kością, 1.8 do
2 kg, bez kości, bez skóry
sól morska
MIX ZIOŁOWY
5 główek czosnku
2 czerwone papryczki chilli
8 gałązek rozmarynu
15 gałazek tymianku
WYMAGANE AKCESORIA
convEGGtor
ednorazowa miska
Zadalny termometr z dwiema
sondami
WSZESNIEJSZE
PRZYGOTOWANIE
1 Podpal węgiel drzewny w
Big Green Egg i rozgrzej EGGa
razem z convEGGtorem ,
to 150°C.
2 Tymczasem obierz i drobno
posiekaj czosnek. Usuń łodygę
z papryki chilli i drobno posiekaj
miąższ. Jeśli lubisz pikantne
potrawy możesz zostawić
nasiona w środku.
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steam

Jeśli preferujesz łagodniejszy
smak, usuń nasiona z papryczek.
Usuń igiełki z z rozmarynu
oraz gałązki z tymianku i drobno
posiekaj. Wymieszaj te składniki.
3 Posyp jagnięcinę solą morską
i wetrzyj mieszankę ziołową.
Wetrzyj trochę mieszanki do
otworu, w którym znajdowała
się kość .
PRZYGOTOWANIE
1 Umieść jednorazową miskę
ociekową na convEGGtorze,
włóż ruszt do EGGa i połóż
kitę jagnięcą na ruszcie. Włoż
sondę termometru w środek
mięsa.
2 Zamknij pokrywę EGG-a i
ustawić temperaturę rdzenia
termometra do 54 ° C. Zostaw
udziec jagnięcy do gotować do
tego czasu gdy temperatura
została osiągnięta.
Zajmie to około 90 minut.
3 Wyjmij udko jagnięce z
tymiankiem i rozmarynem z
EGG-a i przykryj luźno folią
aluminiową. Pozostaw mięso
do odpoczynku przez ok.
10 minut przed pokrojeniem
na ładne plastry.

Duszone różyczki kalafiorowe
z jogurtowym sosem harrisa
Ilość porcji 4
Wcześniejsze przygotowanie:
15 minut
Przygotowanie: 25 minut
W sumie: 40 minut
SKŁADNIKI
¼ kalafiora
¼ fioletowego kalafiora
¼ kalafiora Romanesco
¼ główki brokuła
SOS
200 ml jogurtu
1 łyżka pasty Harissa
½ łyżeczki curry w proszku
WYMAGANE AKCESORIA
5-cio częściowy zestaw
EGGspander Kit
Jednorazowa miska

WSZESNIEJSZE
PRZYGOTOWANIE
1 Uzupełnij Big Green Egg węglem
drzewnym do wysokości 10 cm
pod pierścieniem paleniskowym
(fire ring). Ułóż 3 kawałki podpałki
w odległości około 12-15 cm
od siebie i podpal je. Zostaw
otwartą pokrywę do momentu
kiedy środek węgla drzewnego
zacznie świecić, a węgiel po
zewnętrznych stronach nadal
będzie czarny. Takie rozpalenie
sprawi, że temperatura w Egg-u
będzie wystarczająco wysoka,
aby woda w nim mogła się
zagotować, ale nie będzie zbyt
wysoka. Idealna temperatura
wynosi pomiędzy 100-110˚C.
2 W międzyczasie pokrój kalafior
i brokuł w różyczki i włóż je do

bambusowego koszyka do
duszenia (bamboo steam basket).
PRZYGOTOWANIE
1 Umieść stojak 2-wu elementowy
(the 2-Piece Multi Level Rack
of the EGGspander Kit) z
górnrym stalowym rusztem w
Big Green Egg-u and umieść
towarzyszący mu mały stojak w
dolnym uchwycie (low-level
'Cowboy Style' grill setting)
tuż nad rozżarzonym węglem
drzewnym. Umieść jednorazową
miskę (Disposable Drip Pan)
na ruszcie stalowym, zamknij
pokrywę Egg-a i doprowadź
do właściwej temperatury. W
międzyczasie doprowadź do
wrzenia około 3 dl wody.
2 Delikatnie wlej warstwę wrzącej

wody do ociekacza (Drip Pan).
Umieść 2 połówki stalowego
rusztu (Stainless Steel Half Grids)
z zestawu EGGspander Kit lub
pełny stalowy ruszt (Stainless
Steel Grid) i umieść na nim kosz
parowy z warzywami. Zamknij
pokrywę EGG-a i duś warzywa na
parze przez 20 do 25 minut do
mometu ugotwania. Upewnij się,
że temperatura utrzymuje się w
zakresie 100-110 ˚ C.
3 W międzyczasie wymieszaj
składniki sosu dodając soli do
smaku i serwuj sos z uduszonymi
różyczkami kalafiora i brokuła.
Nie masz jeszcze zestawu EGGspander Kit? Użyj convEGGtor aby
włożyć na niego swój ociekacz
(Drip Pan).
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Pizza
margherita

Ilość porcji: 2 x pizza (Ø 25-30 cm)
Wcześniejsze przygotowanie:
140 minut
Przygotowanie: 40 minut
W sumie: 180 minut
SKŁADNIKI
Baza na ciasto

250 g mąki (najlepiej typ ‘00’) +
dodatkowo do opruszania
25g świeżych drożdży lub 8 g suchych drożdży
150 ml letniej wody
1 łyżka oliwy z oliwek +
dodatkowo do smarowania
1 łyżeczka cukru

Sos pomidorowy

1 mały żąbek czosnku
5 liści bazylii
5 łyżek oliwy z oliwek
1 puszka pokrojonych w kostkę pomidorów
(400g)

Uzupełnienie

2 kulki mozzarella (każda po 125 g)
10 liści bazylii
2 łyżki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia

Akcesoria

convEGGtor
płyta do pieczenia
Wałek do ciasta
łopata do pizzy
kompaktowy nóż do pizzy

WSZESNIEJSZE PRZYGOTOWANIE

bake

1 Aby przygotować bazę na ciasto wymieszaj
mąkę ze szczyptą soli. Rozpuść drożdże
w 1/3 letniej wody i dodaj do mąki. Dodaj
resztę wody, oliwę z oliwek i cukier. Ugniataj
dokładnie ciasto przez co najmniej 5 minut.
Dla ułatwienia można użyć miksera lub robota
kuchennego.
2 Wyrzuć ciasto na blat I zagniataj ręcznie
ciasto przez kolejną minutę. Natłuść miskę i
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uformuj ciasto w ładną kulkę i włóż je do miski.
Przykryj miskę z ciastem czystą, wilgotną
ścierką i pozostaw ciasto do wyrośnięcia
na 2 godziny.

grill

3 W międzyczasie obierz czosnek I posiekaj
go drobno. Posiekaj też drobno liście bazylii.
Rozgrzej oliwę z oliwek w rondlu. Dodaj pozostałe składniki sosu i dopraw go do smaku
solą i czarnym pieprzem. Doprowadź sos do
wrzenia, zredukuj go i pozostaw na wolnym
ogniu przez 5 minut. Zmiksuj sos blenderem.

PRZYGOTOWANIE

1 Podpal węgiel drzewny w Big Green Egg i
rozgrzej go razem z convEGGtor , stalowym
rusztem (grid) i płytą do pieczenia (Baking
Stone) do 275-300°C. W międzyczasie podziel
ciasto na 2 równe części i uformuj z nich
2 kulki. Oprusz mąką wałek do ciasta i
rozwałkuj pierwszą kulkę ciasta na macie,
blacie lub stolnicy.
2 Oprusz mąką aluminiową łopatę do pizzy I
połóż na niej rozwałkowane ciasto do pizzy.
Za pomocą chochli nałóż na środek ciasta
poł porcji sosu pomidorowego i rozprowadź
go okrężnymi ruchami w kierunku krawędzi
ciasta. Pozostaw niewielką przestrzeń między
sosem a zewnętrzną krawędzią ciasta.
Rozerwij kulkę mozzarelli na kawałki i i
nałóż na pizzę.
3 Posyp mąką kamień do pieczenia pizzy
(Baking Stone). Użyj łopaty do pizzy, aby
wsunąć pizzę na kamień do pieczenia, zamknij
pokrywę Egg i piecz pizzę przez około 5 minut,
aż będzie gotowa. W międzyczasie rozwałkuj
drugą kulkę ciasta i dodaj składniki w ten sam
sposób.
4 Wyjmij pizzę z Egg-a. Rozłóż połowę bazylii
na pizzy i polej połową oliwy z oliwek. Pokrój
pizzę w kawałki za pomocą kompaktowego
noża do pizzy i upecz drugą pizzę w ten sam
sposób.

Steki wołowe
Ilość porcji: 6
Wcześniejsze przygotowanie : 15 minut
Przygotowanie: 90 minut
W sumie: 105 minut

SKŁADNIKI

2 steki wołowe o grubości około 6 cm

OPCJONALNIE

2 ząbki czosnku
4 filety z anchois
2 gałązki rozmarynu

AKCESORIA

convEGGtor
Cyfrowy termometr do
natychmiastowego odczytu
winda do podnoszenia
rusztu żeliwnego
ruszt żeliwny

WSZESNIEJSZE PRZYGOTOWANIE

Podpal węgiel drzewny w Big Green Egg i
rozgrzej go razem z convEGGtor , rusztem
stalowym (grid) do temperatury 120°C.

PRZYGOTOWANIE

1 Posyp solą po obu stronach steki i umieść
je na stalowym ruszcie. Zamknij pokrywę
Egg-a i pozwól, aby mięso gotowało się przez
około 60 minut, aż do osiągnięcia temperatury
wewnętrznej 52°C. Temperaturę można
mierzyć za pomogą termometra cyfrowego.
2 Usuń steki z Egg-a I przykryj je luźno
folią aluminiową. Za pomocą windy do
podnoszenia rusztów (Cast Iron Grid Lifter)
usuń stalowy ruszt oraz convEGGtor i włóż
ruszt żelwiny (Cast Iron Grid). Rozgrzej Egg-a
do temperatury 250°C. Zajmie to około
10 minut, żeby ruszt żeliwny stał się
naprawdę gorący.

3 Umieść steki wołowe na ruszcie. Grilluj
mięso prze około 2 minuty odwracając je
o 90 stopni po około 1 minucie, aby z każdej
strony był ładny ślad grilla. Ustaw na
termometrze temperaturę wewnętrzną
na 55°C, aby uzyskać stopień wysmażenia
mięsa „medium-rare”.
4 Mięso przykryj luźno folią aluminiową i
odstaw na 10 minut przed krojeniem.

WSKAZÓWKA

Jak tylko usuniesz steki wołowe z Egg-a,
obierz czosnek i przekrojonym ząbkiem
na pół natrzyj steki po obu stronach. Natrzyj
gałązkami rozmarynu steki z każdej ze
stron. Posyp świeżo zmielonym czarnym
pieprzem do smaku. Mięso przykryj luźno
folią aluminiową i odstaw na 10 minut
zanim pokroisz.
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DOŁĄCZ DO INTERNETOWEJ
SPOŁECZNOŚCI BIG GREEN EGG
#BigGreenEgg #TheEvergreen
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The last BBQ
you will ever buy.
LIFET
WARR IME
ANTY

BIGGREENEGG.EU

