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Carbon Steel 
Grill Wok
hiiliteräksinen wokkipannu

Huolto- ja 
käyttöopas

Big Green Egg Wok on 
tarkoitettu käytettäväksi 

Big Green Egg  
convEGGtor Basket  

-korissa malleissa  
Large tai XLarge EGG.

Hiiliteräksisen wokkipannun käyttöönotto
•  Puhdista wokkipannu ennen ensimmäistä käyttöä hankaussienellä, miedolla  

pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Poista kokonaan öljy, jolla wokkipannu on  
valmistettaessa suojattu kuljetusta varten. Kuivaa pannu huolellisesti pyyhkeellä.

•  Säädä EGGin lämpötila 200–230 °C:een, kun convEGGtor -kori on siinä ja laita  
wokkipannu koriin. Sulje kupu ja anna wokkipannun kuumeta 10–15 minuuttia tai  
kunnes sen väri alkaa tummua ja kaikki suojaava öljy on palanut pois.

•  Ota wokkipannu pois EGGistä ja anna jäähtyä. Kun wokkipannu on jäähtynyt,  
puhdista se vielä kerran lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa  
pannu pyyhkeellä ja laita se takaisin EGGiin, jotta se kuivuu täysin.

•  Kun pannu on kuiva, laita siihen 2 ruokalusikallista kasviöljyä. Kuumenna öljyä minuutti. 
Tartu pannun kahvoihin käyttäen EGGmitt-hansikkaita tai muita suojahansikkaita ja 
kallista pannua, jotta öljy peittää pohjan tasaisesti. Ota wokkipannu pois EGGistä.  
Taita talouspaperia muutamia kertoja ja levitä sillä pihtejä käyttäen öljy koko pannuun.

•  Laita wokkipannu vielä kerran EGGiin ja kuumenna muutamia minuutteja. Ota se  
varovasti pois EGGistä ja anna jäähtyä. Nyt wokkipannu on valmis käyttöön.

Wokkipannun puhdistaminen ja huolto
•  Huuhtele wokkipannu joka käytön jälkeen lämpimällä vedellä, ÄLÄ käytä astianpesuainetta. 

Puhdista ruuan jäämät sienellä. Kuivaa hyvin. Laita muutama tippa kasviöljyä  
wokkipannuun ja levitä se talouspaperin avulla. Nyt pannu on valmis varastoitavaksi.

Wokkipannun asianmukainen käyttö
•  Täytä tulipesä hiilillä kahden kolmasosan verran ja sytytä hiilet keskeltä. Laita  

convEGGtor -kori EGGiin ja säädä lämpötila 200 °C:een. 

Älä koskaan avaa kuuman EGGin kantta nopeasti täysin auki. Kun avaat EGGin  
vähitellen, ilmaa virtaa hitaasti ja turvallisesti kupuun, jolloin vältetään liekkien  
leimahtaminen. Nosta kantta vain muutama sentti, pidä tauko ja ”ilmaa” EGGiä  
ennen kuin nostat kuvun kokonaan. On hyvä ottaa tavaksi EGGin ilmaaminen,  
etenkin jos olet valmistanut ruokaa yli 150 °C:n lämpötilassa.

•  Ilmaa EGGiä avaamalla kansi hitaasti ja laita wokkipannu convEGGtor -koriin. Sulje  
kupu ja kuumenna wokkia useita minuutteja. Ilmaa EGG, avaa kansi hitaasti ja laita 
paistoöljyä pannuun – et tarvitse paljon öljyä, kun käytät wokkipannua. Laita 
EGGmitt-hansikas käteen, jolla pidät kiinni lastasta ja pidä se kädessä koko  
ruuanvalmistuksen ajan. Sulje tässä vaiheessa alin ilmaluukku loppuajaksi.

•  Sekoita öljyä lastalla. Kun se alkaa savuta, lisää ainekset. Valmista ruoka sekoittaen 
koko ajan. Ota wokkipannu varovasti pois ja laita kuumuutta kestävälle pinnalle. 

Varmista, että suljet ilmaluukun aina, kun valmistat ruokaa EGGin kuvun ollessa auki 
pidempään. Se vähentää liekkien syntymisen mahdollisuutta ja estää liiallisen hapen 
pääsyn hiiliin. Jos hiilistä tulee liian kuumia, sulje kupu ja avaan ilmaluukkua ja 
rEGGulator-korkkia vähän, jotta ilma kiertää jonkin verran.

Carbon Steel Grill Wok: 120779


