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Carbon Steel 
Grill Wok  
Wok af karbonstål

Brugsanvisning  
og pleje

Big Green Egg Wok  
er designet til brug i  

en Big Green Egg  
convEGGtor Basket 

i Big Green Egg  
modellerne Large  

eller XLarge.

Klargøring af wokken af karbonstål
•  Inden du bruger wokken første gang, skal wokken gøres ren med en svamp med et mildt 

rengøringsmiddel og varmt vand. Det er vigtigt, at det tynde olielag, som blev påført som  
transportbeskyttelse ved fremstillingen, fjernes fuldstændigt. Wokken tørres grundigt med et 
viskestykke.

•  Tænd for EGG’en, og indstil temperaturen til 200-230 °C med en convEGGtor Basket placeret i  
EGG’en, og sæt wokken på kurven. Luk låget, og lad wokken varme op i 10-15 minutter eller indtil 
dens farve begynder at blive mørkere og eventuel resterende olie, som er påført på fabrikken,  
er brændt af.

•  Tag wokken ud af EGG’en, og lad den køle af. Når wokken er afkølet, rengøres den en gang tilmed 
varmt vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Tør wokken med et viskestykke, og sæt wokken tilbage 
på EGG’en, så den tørrer helt.

•  Kom 2 spiseskefulde vegetabilsk olie i wokken, når den er tør. Lad olien varme op i et minut. Brug 
dine EGGmitts grillhandsker eller andre beskyttelseshandsker, tag fat i håndtagene og rotér olien 
rundt i wokken, så olien fordeles jævnt i wokken. Tag wokken af varmen. Fold et stykke køkkenpapir 
et par gange, og påfør olien i hele wokken ved hjælp af en tang for at opnå et jævnt lag.

•  Sæt wokken tilbage i EGG’en en gang til for at opvarme den i nogle minutter. Tag forsigtigt wokken 
ud af EGG’en og lad den køle af. Wokken er nu klar til brug.

Rengøring og pleje af wokken
•  Skyl wokken efter hver brug med varmt vand. Brug IKKE SÆBE. Fjern fastbrændte madrester ved 

hjælp af en svamp. Tør hele wokken. Dryp nogle dråber vegetabilsk olie i wokken, og bruge et  
stykke køkkenpapir til at fordele olien jævnt i wokken. Wokken er nu klar til opbevaring.

Sådan bruges wokken
•  Fyld brændkammeret 2/3 med trækul; tænd trækullene i midten af trækullet. Sæt convEGGtor 

Basket i EGG’en, og stabiliser EGG’ens temperatur ved 200 °C. 

Åbn aldrig hurtigt låget helt på en varm EGG. Lad luften langsomt og sikkert slippe i låget for at 
forhindre opflamninger, som kan slå fra fronten mod dig. Løft låget kun ca. 2,5 til 5 cm, og vent for 
at lade luften langsomt slippe ind, før du åbner låget helt. Det bør blive en til en vane at lade luften 
langsomt slippe ind i EGG’en, især hvis du har tilberedt mad ved temperaturer over 150 °C.

•  Lad luften forsigtigt slippe ind i EGG’en ved at åbne låget langsomt; sæt wokken på convEGGtor 
Basket. Luk låget, og opvarm wokken i flere minutter. Lad luften langsomt slippe ind i EGG’en; åbn 
derefter låget langsomt og tilsæt madolie til wokken. Du behøver ikke meget olie, når du tilbereder 
mad i en wok. Brug en EGGmitt grillhandske på den hånd, som holder spatelen, og tag den ikke 
af, før du er færdig med at wokke. På dette tidspunkt skal du lukke det nederste luftspjæld, indtil 
wokretten er færdig.

•  Rør olien rundt med spatelen. Tilsæt ingredienserne, når olien begynder at ryge. Woksteg  
ingredienserne ved hele tiden at røre rundt, indtil maden er klar. Tag forsigtigt wokken ud,  
og sæt den på en varmebestandig overflade. 

Sørg for at lukke det nederste luftspjæld, hvis du tilbereder mad, mens EGG’ens låg er åben i længere 
tid. Dette reducerer risikoen for opflamninger og det forhindres, at trækullene får tilført for meget 
ilt. Hvis trækullene bliver for varme, skal låget lukkes og det nederste luftspjæld og luftregulatoren 
rEGGulator åbnes en smule, så der strømmer lidt luft igennem.
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