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Kérj tanácsot Big Green Egg viszonteladódtól!
Viszonteladóink szívesen segítenek amennyiben kérdésed van, vagy csak 
szeretnél többet tudni a Big Green Eggekről vagy választani kiegészítőink  
széles tárházából. biggreenegg.eu weboldalunkon könnyedén megtalálhatod  
a hozzád legközelebb eső viszonteladót.

Hivatalos termékkatalógus
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ŐSI BÖLCSESSÉG & INNOVATÍV  
TECHNOLÓGIA
Ahhoz, hogy jobban megismerjük a Big Green Egget, néhány  
évszázadot vissza kell utaznunk az időben. Ősét több, mint 3000  
évvel ezelőtt már használták Ázsiában egy tradicionális, fatü-
zelésű kemenceként. Itt fedezték fel, szerették meg és vitték haza 
magukkal a japánok, akik nagy átéléssel meséltek róla “kamado”
ként, ami sütőt vagy tűzhelyet jelent. A múlt század elején 
amerikai katonák fedezték fel a kamadot Japánban és vitték haza 
szuvenírként. Eltelt egy kis idő, közben az ősi sütőt modern kori 
tudással és gyártási technológiákkal, innovatív alapanyagokból 
továbbfejlesztették Atlantában. A NASAval közösen kifejlesztett 
forradalmi kerámia technológia is hozzájárult ehhez a kivételes 
sütőhöz, amit ma Big Green Eggként ismerünk.

A BIG GREEN EGG TITKA
Mindegy, hogy japán, az amerikai vagy európai: mindenki, aki 
megkóstolja a Big Green Eggben készült ételeket egész életére 
rajongó lesz, köszönhetően az utánozhatatlan ízvilágnak. Mi a 
Big Green Egg titka? Tulajdonképpen több dolog együttállása. A 
speciális kerámia  amely hőáramlást generálva visszaveri a hőt  
teszi az ételeket különösen omlóssá. A tökéletes légáramlás, ami 
biztosítja, hogy az ételek egyenletesen sülnek pontos hőmérsékleten. 
És a tény, hogy a hőmérsékletet pontosan beállíthatod és tarthatod 
a kívánt hőfokon. A magas minőségű hőszigetelő kerámiának 
köszönhetően a külső hőmérséklet nem befolyásolja az EGGen 
belüli hőmérsékletet. És végül  de nem utolsó sorban  az egyedi 
megjelenés!

ÉLETHOSSZIG TARTÓ MINŐSÉG
A Big Green Egg teljes mellszélességgel kiáll termékei mellett. Ezért 
adunk élettartam garanciát az EGG külső kerámiáinak szerkezetére 
és anyagára. Különleges, magas minőségű kerámiával dolgozunk. 
Az anyagnak rendkívüli hőszigetelő tulajdonságai vannak és ez teszi 
az EGGet a többi részével együtt igazán egyedivé. A kerámia ellenáll 
a szélsőséges hőmérsékletingadozásnak is. Végtelenszer has-
ználhatod Big Green Egged anélkül, hogy bármilyen minőségromlás 
következne be a kerámiában. Teljesen egyértelmű tehát, hogy egész 
vállalatunk kezességet vállal a Big Green Egg minőségéért.

A Big Green Egg felépítése
---

Egyedülálló minőség. Kivételes kerámia. Páratlan szabadtéri sütő.

KUPOLA KÉMÉNNYEL
Kerámia kupola, ami a rugós zsanérnak köszönhetően 
könnyen nyitható és zárható. A kerámia anyagát dupla 
bevonattal láttuk el a tökéletes védelem miatt. A 
hőtartó, hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően 
az EGG belsejében megfelelő hőáramlás alakul ki, így 
biztosítva, hogy az ételek egyenletesen ízletesre 
sülnek.

TŰZGYŰRŰ
A tűztér tetején helyezkedik el, választóelemként az 
izzó faszén és a rácsok között.

TŰZTÉR
A tűztér a kerámia alapban helyezkedik el és ezt töltjük 
fel faszénnel. Mivel a tűztér lyukakkal rendelkezik és 
nyílása kapcsolatban van az alsó szellőzővel, ezért a 
légáramlás egyenletes és optimális, ha a rEGGulator 
és az alsó szellőző nyitva vannak.

ALAP
Nagy teherbírású szigetelt kerámia. A bevonat védi 
lepattogzás és halványulás ellen. 

REGGULATOR
Segítségével szabályozhatod a légáramlást és 
állíthatod be a pontos hőmérsékletet.

HŐMÉRŐ
A pontos belső hőmérsékletet jelzi. Kövesd 
figyelemmel sütésed az EGG kinyitása nélkül.

ROZSDAMENTES ACÉL RÁCS
A rozsdamentes acél rács az elsődleges sütőfelület. 
Könnyen tisztítható.

ÖNTÖTTVAS ROSTÉLY
A fire box alján helyezkedik el. Biztosítja a légáramlást 
az EGGben és a hamu ezen keresztül hullik le, hogy 
könnyen eltávolíthasd.

ALSÓ SZELLŐZŐ
A rEGGulatorral együttműködve szabályozhatod a 
beáramló levegő mennyiségét, így állíthatod be a 
kívánt hőmérsékletet. Itt távolíthatod el a keletkező 
hamut is.
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Pontos hőmérséklet  
szabályozás

Könnyű begyújtás,  
akár 15 perc alatt 
használatra kész

Első ránézésre kevés különbséget fedezhetsz fel a mostani 
és az 1974-es Big Green Egg között. De a külső megtévesztő 
lehet. Azóta rengeteg technológiai fejlesztést eszközöltünk 

a Big Green Eggen és közben is folyamatosan fejlesztjük azt. 
Mert nem csak ma szeretnénk a legjobb kamado sütő lenni a 

piacon, hanem a jövőben is.

A legjobb kerámia
Innovatív részletek

Észak-  
Amerikában készül

WORLD MAP
WITH COUNTRIES

NASA által fejlesztett 
kivételes minőségű 

kerámia

NASA

Kíváncsi vagy, 
hogyan készül a 
Big Green Egg?

ÉLETTARTAM  

GARANCIA
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Te és a  
Big Green Egg: 

a tökéletes páros
Foodie-ként egy dologban biztos lehetsz: a Big Green Eggel a világ legjobb 
kamado sütőjét viszed otthonodba (vagy persze, kertedbe, teraszodra vagy 

erkélyedre). A grillezésen kívül tökéletes társ sütésnél, füstölésnél,  
gőzölésnél vagy low&slow sütésnél. Mert az EGG több, mint BBQ sütő: ez 

egy teljes kültéri konyha, ahol pizzát süthetsz, halat füstölhetsz, low&slow 
húsokat barbecuezhatsz és minden olyan dolgot elkészíthetsz, amit egy 

hagyományos sütőben is. A Big Greenben rejlő kulináris lehetőségek 
tárháza végtelen. Tehát a kérdés nem az, hogy miért kell neked Big Green 
Egg, hanem inkább az, hogy a 7 méret közül melyik a megfelelő számodra. 

Ezért következzen néhány rövid leírás a modellekről. Fedezd fel, hogy 
számodra is van egy megfelelő méret, mindegy, hogy mennyire kicsi vagy 

nagy a család, baráti kör vagy teraszod, kerted mérete.

Mini
vidd magaddal, 

bármerre is 
jársz

MiniMax
 a kezesbárány 

asztalon

Small
kis méret,  
tökéletes  

teljesítmény

Medium
élvezd  

barátaiddal 
vagy a családdal

Large
mindentudó, 

minden  
élethelyzetre 

XLarge
nincs több  
helyhiány

2XL
 extra nagy  

társaságoknak

A Big Green Egg alapkollekció: 
---

A kezdéshez
Kezdő Big Green Eggesként fontos, hogy meglegyen mindened, amire szükséged lehet. 

Ezért összeállítottunk egy alapcsomagot, hogy tisztában legyél a legfontosabb  
kiEGGészítőkkel. Egyben tökéletesen kívánságlista születésnapra, évfordulóra...

IntEGGrated Nest+Handler
Görgős állvány

100% Natural Charcoal 9 kg
Faszén

Grid gripper
Rácsemelő

Ash Tool 
Hamukaparó

convEGGtor + convEGGtor Basket
convEGGtor + convEGGtor tartó kosár
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Nagy, nagyobb, legnagyobb. A Big Green Egg 
2XL a Big Green Egg termékcsalád legna-
gyobb tagja, ugyanakkor a piacon kapható 
legnagyobb méretű kamado grillsütő. Ennek a 
modellnek minden porcikája figyelemre méltó: 
a súlya, a mérete, a magassága és a 
főzőfelülete is. Az 2XL minden szempontból 
vonzó külsejű használati tárgy, de ez mit sem 
von le a teljesítőképességéből. Az 2XL az 
IntEGGrated Nest+Handler kiegészítők 
segítségével könnyen mozgatható. Az EGG 
az ötletes zsanér szerkezettel pedig pofone-
gyszerűen nyitható is. Forma és kulináris 
lehetőségek szempontjából igazi nagyság, 
sztárallűrök nélkül.

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 73 cm
Sütőfelület: 4.185 cm²
Súly: 170 kg
Magasság: 90 cm

Kód 120939

2XL
Nagy a családod és/vagy a baráti köröd? 
Vagy a szakmádból kifolyólag főzöl nagyobb 
csoportoknak is? Akkor a Big Green Egg 
XLarge a Te igazi „cinkostársad”. Egyszerre 
nagyobb társaságokat is elláthatsz ízletes 
fogásokkal és főtt finomságokkal. A 61 
centiméteres átmérőjű sütőfelületnek 
köszönhetően már nem utópia, hogy 
nagyobb húsokat, halat vagy több pizzát 
egyszerre készíthess! És ha a 61 centiméter 
még mindig nem elég: akkor a felületet 
bővítheted az XLarge modellhez készült, 
5-Piece EGGspander Kit, amelyekkel 
még több helyen és ugyanolyan magas 
színvonalon készítheted ételeid. 

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 61 cm
Sütőfelület: 2.919 cm²
Súly: 99 kg
Magasság: 78 cm

Kód 117649

• EGG
• görgős állvány
• convEGGtor indirekt sütőkő
• hamukaparó
• rácsemelő
• faszén

XLarge

XLarge

Alap  
csomagok

Alap  
csomagok

• EGG
• görgős állvány
• 2x félhold convEGGtor
• convEGGtor tartó kosár
• hamukaparó
• rácsemelő
• faszén

2XL

A Big Green Egg Large a Big Green Egg 
termékcsalád legnépszerűbb tagja. Sütő-
felületén könnyedén elkészítheted kedvenc 
ételeid a családod és a barátaid számára. 
Akár egyidejűleg is, hiszen a Large modellben 
elegendő hely áll rendelkezésre ahhoz, hogy 8 
személynek készíts finomságokat. A Large 
méret tágasságának köszönhetően akár 
komplett háromfogásos menüt is játszi 
könnyedséggel készíthetsz. Szeretnéd a 
maximumot kihozni az EGGből? Akkor a 
Large a tökéletes választás számodra, hiszen 
ez az a modell, amelyhez a legtöbb kiegészítő 
áll rendelkezésre. Ezzel a mindentudó 
eszközzel tehát, ahogy a nevében is benne 
van, igazán NAGYOT lehet alkotni. 

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 46 cm
Sütőfelület: 1.688 cm²
Súly: 73 kg
Magasság: 84 cm

Kód 117632

Large

Large 
• EGG
• görgős állvány
• convEGGtor indirekt sütőkő
• hamukaparó
• rácsemelő
• faszén
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A Big Green Egg Medium eléggé kompakt méretű ahhoz, hogy 
elférjen egy kis városi kertben, teraszon vagy erkélyen, ugyanakkor 
elég nagy ahhoz, hogy 6–8 személy számára grillezzünk, füstöljünk, 
pároljunk vagy süssünk benne ételeket. Ha tehát egy Medium áll a 
kertedben, akkor minden adott ahhoz, hogy családtagjaidat vagy 
barátaidat ízletes fogásokkal nyűgözd le. A Big Green Egg Mediumot 
a hozzá illő convEGGtor és Flat Baking Stone kiegészítőkkel egy 
szempillantás alatt pizzasütő kemencévé varázsolhatod, amelyben 
saját kezűleg elkészítheted a világ legfinomabb pizzáit. Hiszen, bár 
Medium a neve, a legkevésbé sem középszerű!  

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 40 cm
Sütőfelület: 1.264 cm²
Súly: 51 kg
Magasság: 72 cm

Kód 117625

Medium

• EGG
• görgős állvány
• convEGGtor indirekt sütőkő
• hamukaparó
• rácsemelő
• faszén

Medium

MiniMax
A Big Green Egg MiniMax mérete talán nem túl meggyőző, de  
bőségesen kárpótol a teljesítményével. A Big Green Egg Mininél csak 
7 centiméterrel magasabb, de jóval nagyobb a főzőfelülete: a mérete 
a Big Green Egg Smalléval megegyező. Ez elegendő helyet biztosít 
4–6 főnek való ételek készítéséhez. Erre van szükséged? A MiniMax 
35 kilót nyom, így nem kell profi súlyemelőnek lenned, ha magaddal 
szeretnéd vinni. Az alapfelszereléshez tartozó EGG Carrier segítségé-
vel ez nem probléma! Válassz hozzá hordozható állványt és akácfa 
oldalpolcokat, így kényelmes magasságban dolgozhatsz, ahol és 
amikor csak szeretnéd.

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 33 cm
Sütőfelület: 855 cm²
Súly: 35 kg
Magasság: 50 cm

Tartalmazza MiniMax hordozókeret
Kód 119650

• EGG
• convEGGtor indirekt sütőkő
• hamukaparó
• rácsemelő
• faszén

MiniMax

A Big Green Egg Mini a Big Green Egg termékcsalád legkisebb és 
legkönnyebb tagja. Ideális megoldás, ha magunkkal szeretnénk vinni 
a kempingbe, a hajóra vagy piknikezni, de akár egyszerűen otthon, az 
asztalunkon is elhelyezhető. Hogy őszinték legyünk: ezt az EGG 
modellt valószínűleg mindenhová magaddal szeretnéd majd vinni. A 
Mini kis tömegének köszönhetően nagyon egyszerűen mozgatható. 
Sőt: még könnyebben szállíthatod, ha egy EGG Carriert is beszerzel 
hozzá. Általában 2–4 személynek főzöl? Akkor ez az utazásra 
termett, ultrakönnyű Big Green Egg modell az igazán neked való 
választás. 

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 25 cm
Sütőfelület: 507 cm²
Súly: 17 kg
Magasság: 43 cm

Kód 117618

Nem tartalmazza Mini hordozókeret     
Kód 116451        

Mini
A szabadtéri sütésfőzés csak a kerttulajdonosok kiváltsága? 
Dehogy! A Big Green Egg Small az erkéllyel vagy kis terasszal 
rendelkező városi emberek kedvenc lakótársa. A Small mérete 
kompakt, mégis akár a csillagokat is lesütheted benne az égről  
4, vagy akár 6 fő számára is. Habár azonos méretű sütőfelülettel 
rendelkeznek, a Small rácsa alacsonyabban helyezkedik el a 
MiniMaxénál, így alkalmasabb nagyobb méretű ételekhez.  
A Big Green Egg Small talán kis méretű, de remekül teljesít!

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 33 cm
Sütőfelület: 855 cm²
Súly: 36 kg
Magasság: 61 cm

Kód 117601

Small

• EGG
• convEGGtor indirekt sütőkő
• hamukaparó
• rácsemelő
• faszén

• EGG
• görgős állvány
• convEGGtor indirekt sütőkő
• hamukaparó
• rácsemelő
• faszén

MiniSmall

Alap  
csomagok



A BIG GREEN EGG SOKOLDALÚSÁGA  
A Big Green Egg hőmérséklete 70 °C és 400 °C között állítható 
be, így bármilyen főzési technikához használhatjuk: grillezhetünk, 
süthetünk, főzhetünk, párolhatunk, füstölhetünk és low&slow 
sütéshez is tökéletes. Készülhet a grillezett Tbone steaktől 
vagy ribeyetól kezdve a vegetáriánus curryn át magyaros 
pörköltig bármi. Párolj osztrigát, füstölj szalmával carpacciót, 
főzz ázsiai csirkelevest vagy süss egy zöldséges quichet. 
Semmi sem lehetetlen! És aztán eljön a kóstolás ideje… 
természetes és őszinte ízek egy páratlan, karakteres aromával 
és ízzel. A Big Green Egg új távlatokat nyit meg előtted. 
Feszegesd a kulináris határaid és lepd meg saját magad 
és vendégeid. Élvezd a határtalan lehetőségeket!

…EGÉSZ ÉVBEN!
Legyen vacogós hideg vagy igazi forró nyár: a Big Green Egg 
minden évszakban, egész évben helytáll. Ha azt hiszed, 
barbecuezni csak nyáron lehet, gondold át még egyszer! 
A Big Green Egg mindent megváltoztat. Miért is használnád 
csak néhány hónapot, ha egész évben süthetsz vele?  
A Big Green Egg egyedi kerámiájának hála a külső  
hőmérséklet irreleváns. Az EGG belső hőmérséklete egész 
évben ugyanolyan stabil, nem számít, hogy esik vagy fúj.

ÉLVEZD BARÁTAIDDAL VAGY  
CSALÁDODDAL A TERMÉSZETES 
ÍZEKET
A Big Green Egg örökké tart, így mindig kitalálhatsz valami újat. 
Ismerj meg új ízeket, alapanyagokat és sütési technikákat. 
Segítünk benne! Együtt élvezni az élet ízeit  ez a Big Green Egg 
filozófiája. Kedvenc ételek elkészítése vagy új dolgok felfedezése. 
Hogy körülvesz családod, barátok, szeretteid és a valaha 
kóstolt legjobb ételek. Ez az, ami felejthetetlenné teszi a 
pillanatot. A lehetőségek tárháza végtelen: próbálj ki mindent 
és engedd, hogy a kreativitásod vezessen az úton! Hozd azt a 
szaftos hátszínt, a sókéregben sült egész halat, a szívmelengető 
pörköltet, a ropogós kenyeret és pizzát tökéletes tésztával vagy 
egy ínycsiklandóan finom desszertet. Mit fogsz először 
készíteni?

A Big Green Egg 
sokoldalúsága

Tudj meg még többet a Big Green Eggben alkalmazható 
különböző sütési/főzési technikákról és kiegészítőkről a 
következő oldalakon és ismerd meg a benne rejlő végtelen 
lehetőségeket!



Sütőkő
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Kiegészítők

2 pizza’s (Ø 25-30 cm) darab
HOZZÁVALÓK

TÉSZTAALAP
250 g liszt (lehetőleg 00) + némi liszt a  
dagasztáshoz
25 g friss élesztő vagy 8 g száraz élesztő
150 ml langyos víz
1 evőkanál olívaolaj + némi olaj a kenéshez
1 teáskanál cukor

PARADICSOMSZÓSZ
1 kis gerezd fokhagyma
5 bazsalikomlevél
3 evőkanál olívaolaj
1 konzerv felkockázott paradicsom (400 g)

FELTÉT
2 db, egyenként 125 g-os mozzarella
10 friss bazsalikomlevél
2 evőkanál extraszűz olívaolaj

KIEGÉSZÍTŐK
convEGGtor
Rozsdamentes Rács
Sütőkő
Alumínium Pizzalapát
Kompakt Pizzavágó Kés

ELŐKÉSZÜLETEK
1. A pizzaalaphoz keverje össze a lisztet egy 
csipet sóval a tálban. Oldja fel az élesztőt a 
langyos víz egyharmadában, és adja hozzá 
a liszthez. Adja hozzá a maradék vizet, és 
kavarja hozzá az olívaolajat és a cukrot.  
Legalább 5 percig alaposan gyúrja össze 
a tésztát. A gyúrás konyhai robotgépben 
könnyebb.

2. Tegye a tésztát a munkalapra, és kézzel 
további egy percig dagassza. Olajozzon ki egy 
tálat, formázzon labdát a tésztából, és tegye 
a tálba. Takarja le a tálat egy tiszta, nedves 
kendővel, és hagyja kelni 2 órán át.

3. Időközben hámozza meg a fokhagymát 
a paradicsomszószhoz, és vágja apróra. 
Vágja finomra a bazsalikomleveleket. Egy 
serpenyőben melegítse fel az olívaolajat. Adja 
hozzá a maradék összetevőket, ízlés szerint 
sózza és borsozza a keveréket. Forralja fel a 

szószt, csökkentse a hőmérsékletet, és  
hagyja lassan forrni 5 percig. Botmixerrel 
pürésítse a szószt, és kanalazza egy tálba.

ELKÉSZÍTÉS
1. Gyújtsa be a faszenet a Big Green Eggben, 
és melegítse fel a convEGGtorral, a rostéllyal 
és a sütőkővel együtt 275–300 °Cra. Időköz-
ben ossza a tésztát két egyenlő részre, és 
formázzon belőlük labdákat. Szórjon a tész-
tanyújtó lapra egy kevés lisztet, és nyújtsa 
vékonyra az első labdát egy tésztanyújtóval.

2. Szórjon némi lisztet az alumínium 
pizzalapátra, és tegye rá a pizzalapot. 
Merítőkanállal kanalazza a paradicsomszósz 
felét a pizzalap közepére, és oszlassa el a 
szószt a tésztán a kanál kerek aljával. Hagyjon 
némi helyet üresen a szósz és a külső szél 
között. Tépjen darabokra 1 mozzarellát, és 
oszlassa el a pizzán.

3. Szórjon némi lisztet a sütőkőre. A pizzalapát 
segítségével tegye a pizzát a sütőkőre, zárja 
le az EGG fedelét, és kb. 5 perc alatt süsse 
készre a pizzát. Időközben nyújtsa ki a  
második labdát, és azonos módon adja  
hozzá a feltétet.

4. Vegye ki a pizzát az EGGből. Szórja a  
bazsalikomlevelek felét a pizzára, és spriccelje 
rá az olívaolaj felét. Szeletelje fel a pizzát a 
kompakt pizzavágó késsel. Süsse meg a  
második pizzát az előzőekben leírt módon.

Pizza Margherita

convEGGtor

Rozsdamentes Rács

Kezdődjön a…  
pizzasütés!

A convEGGtor: 
EGGből kemence
A kerámia convEGGtor 
védőpajzsként való 
használatával elérheted, hogy 
a faszén nem direkt hővel 
melegíti az ételeket, hanem 
azonnal indirekt kemenceként 
használható a Big Green Egg. 
Amikor a pizzakővel együtt 
használod, a világ legjobb 
pizzáit sütheted autentikus, 
ropogós tésztával. 

52. oldal

Tipp: miért ne sütnél kenyeret,  
süteményeket vagy browniet.  
A lehetőségek tárháza végtelen! 

58. oldal
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Grillezett egész bavette

Kiegészítők

Öntöttvas Rács

Kezdődjön a…  
grillezés öntöttvas 
rácson!

Vissza az alapokhoz:  
a könnyű módszer, hogy az  
öntöttvas rácsot a tűzgyűrűre  
helyezed. A tökéletes grill
mintázat eléréséhez fordíts egy 
negyedet az ételen, amikor sütöd.

Gyors és pontos grillezés: 
minél lejjebb süsd az ételt az 
EGGben, közvetlenül a forró 
faszén felett. Úgy is ismerheted, 
mint cowboystílusú grillezés. 
Helyezd az EGGspander 
felső részét (az emelet rácsot) 
fordítva a Tojásba a MiniMax 
méretű öntöttvas ráccsal. *ez a 
módszer csak a Big Green Egg 
Largeban kivitelezhető

Grillezés magasabban:  
tartsd minél tovább a grillben 
az ételeket. Süss távolabb a 
faszéntől  az EGGspander 
középső szintjén  így a nagyobb 
húsokat tovább grillezheted. Az 
öntöttvas rácsból nyert hővel 
ugyanolyan hatást érhetsz el. 

A tökéletes 
 grill- 

mintázat: 
három 

különböző 
szinten

Tipp: az öntöttvas rács kötelező 
kiegészítő, így hozhatod elő 
a legjobb ízeket, színeket és 

aromákat.

HOZZÁVALÓK
1 bavette, kb. 1.5 kg

FŰSZERES OLAJ
1 fehérhagyma

3 szál zsálya
3 szál oregano

3 szál rozmaring
200 ml olivaolaj

KIEGÉSZÍTŐK
Öntöttvas Rács

Maghőmérő

ELŐKÉSZÜLETEK
1. Gyújtsd be az EGGet, helyezd be az  
öntöttvas rácsot. 250°Con sütünk majd.

2. Közben távolítsd el a bavetteről a külső 
hártyát a lapos oldalról. Tedd alá a kést és 
szépen lassan húzd végig alatt. Vágd le a 
bavette vékony részeit. Később külön  
grillezheted majd őket.

3. A fűszeres olajhoz hámozd meg és vágd 
finomra a hagymát. A zsálya leveleket, az 
oregánót és a rozmaringot is vágd finomra. 
Keverd össze őket az olajjal.

ELKÉSZÍTÉS
1. Grillezd két percig a bavette steaket. 
Fordítsd el 90 fokban és grillezd még két 
percig, hogy szép grillrács mintát kapj.

2.  Fordítsd meg és ismételd meg az 
előző lépést a másik oldalával is. 53°Cos 
maghőmérséklet a cél, így lesz mediumrare 
a húsod. Használj maghőmérőt! Pihentesd 
alufóliában minimum 6 percig.

3. Sózd, borsozd a húst ízlés szerint és 
vágd fel steakekre vagy kisebb szeletekre. 
Tálaláskor locsold meg a fűszeres olajjal.
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Kiegészítők

HOZZÁVALÓK
PAD THAI
400 g rizstészta
400 g csirkecomb filé
1000 g shiitake gomba
1 piros kaliforniai paprika
1 vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma
koriander
4 tojás
3 újhagyma
½ chili paprika
6 ek. olaj
1 tk. sárga curry paszta
125 g babcsíra

SZÓSZ
2 ek. édes chili szósz
2 ek. halszósz
2 ek. gyömbérszirup
2 ek. tamarind paszta

KIEGÉSZÍTŐK
Szénacél wok
convEGGtor kosár

ELŐKÉSZÜLETEK
1.  Gyújtsd be a faszenet a Big Green Eggben 
és fűtsd fel 230240°Cra.

2. Közben főzd meg a rizstésztát a  
csomagoláson található utasítások alapján. 
Keverd össze a szósz hozzávalóit.

3. Vágd csíkokra a csirkét. Vágd szeletekre 
a gombát. Vágd félbe a paprikát, vedd ki a 
magokat és csíkozd fel a húsát. Hámozd meg 
és vágd finomra a hagymát és fokhagymát. 
A koriander leveleit vágd fel apró darabokra. 
Vágd karikákra az újhagymát. A chilit magozd 
ki és vágd fel azt is karikákra. Verd fel a 
tojásokat.

ELKÉSZÍTÉS
1. Tedd a convEGGtor kosárba a szénacél 
wokot, és helyezd be az EGGbe. Várj kb. öt 
percet, hogy átforrósodjon.

2. Önts kb. 4 kanál olajat a wokba, és tedd 
bele a csirke csíkokat. Amikor elkezd színt 
kapni néhány perc után, add hozzá a curry 
pasztát. Néhány percig pirítsd így.

3.  Add hozzá a shiitaket, a paprikát, a 
hagymát és a fokhagymát. Öntsd hozzá az 
elkevert szószt és és jól keverd össze.

4. Add hozzá a tésztát és ízesítsd ízlés szerint 
sóval, borssal. A wok egyik felébe húzd át a 
tésztát és önts egy kis olajat az üres felébe. 
Öntsd bele a tojást és süsd meg.

5. A sült tojást keverd össze a pad thaijal, 
nézd meg hogy a tészta melege és tálald a 
pad thait valami mélyebb tányérba. Néhány 
másodpercre pirítsd meg a babcsírát is.

6. Tálald chilivel és újhagymával.

Csirkés pad thai

convEGGtor kosár

Szénacél wok

Kezdődjön a…  
wokban sütés

Az EGGed 
ideális a  
wokban 
sütéshez! 
Helyezd a szénacél wokot a  
convEGGtor kosárba, és az EGGed 
már készen is áll erre az új sütési 
technikára. Egy pár csepp olaj, magas 
hőmérséklet és a legfrissebb 
hozzávalók: hamarosan visszajáró 
vendég leszel a piacokon. Próbáld 
minél többet zárva tartani a kupolát: 
a kamadoban kialakuló légáramlás 
egyenletes és ízletes sütést  
eredményez.

Tipp: kend be a wokot olajjal egy konyhai 
törlő segítségével. A legjobb eredmények 
elérése érdeklében a wokodnak extra  
forrónak kell lennie. Jó, ha az összetevőket 
egy kis olajjal kevered, vagy amikor  
bekerülnek, locsolsz rá.

36. oldal

52. oldal
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Kezdődjön a…  
hosszú órákig  

tartó sütés!

Lassan  
sült sertés  
hasaalja

Tipp: a még füstösebb ízekért a rövidebb 
sütéseknél használj füstölő chipset, a 
hosszabbaknál pedig csonkot. Ha többet 
szeretnél megtudni a füstölésről, ugorj a 
36 oldalra.

HOZZÁVALÓK
1 kg hasaalja bőr nélkül
2 tk. fokhagymapüré
tengeri só
½ csokor kakukkfű
½ csokor rozmaring
68 babérlevél

KIEGÉSZÍTŐK
convEGGtor
Duplatűs Távhőmérő
Rozsdamentes Rács

ELŐKÉSZÜLETEK
1. Vágd be a hasaalja zsíros részét kereszt 
alakban, majd a húsos részt is, mert ez segít 
még több ízt felvenni. A hasaalja mindkét 
oldalát kend be fokhagymapürével és sózd 
meg gazdagon tengeri sóval. A kakukkfüvet 

és rozmaringot felefele arányban oszd el 
a húsos és zsíros oldal között. Fedd le és 
marináld a hűtőben egy éjszakát.

ELKÉSZÍTÉS
1. Vedd ki a hasaalját a hűtőből. Az alsó és 
felső szellőzőket nyisd ki teljesen, majd gyújtsd 
be a faszenet. Hagyd nyitva az EGG kupoláját 
1012 percig. Közben fűszerezd be gazdagon 
a húsos oldalt és kicsit a zsíros oldalt is. Ha 
teszel a zsíros részre is egy kis fűszert, sokkal 
finomabb lesz a végeredmény.

2. Tedd be a convEGGtort és a rozsdamentes 
rácsot a Big Green Eggbe. Zsíros oldalával  
felfelé tedd be a húst, így az olvadó zsír végig 
tud csepegni a húson a sütés közben, ráadásul 
sokkal kevesbb zsír csepeg a convEGGtorra, 
ami így kevésbé fog füstölni. Zárd le a kupolát 
és emeld a hőmérsékletet 100°Cra. Körülbelül 
3 órát hagyd sülni a húst, amíg el nem éri a 
77 °Cos maghőmérsékletet. Ez mérheted az 
instant maghőmérővel vagy távhőmérővel is.

3. Vedd ki a hasaalját az EGGből amikor 
elérte a kívánt maghőmérsékletet. Tálalhatod 
felvágva, vagy meg is grillezheted 230 °Con 
a felvágott szeleteket körülbelül 11 percig 

oldalanként. Ha hagyod kihűlni  ilyenkor 
lefedve tárold a hűtőben  másnap szeleteld 
fel és grillezd meg. Vagy egyél belőle ma is és 
holnap is. Jó étvágyat!

Az előkészületek egyszerűek, csak hagyd, 
hogy az idő végezze a munkát és élvezd 
a tökéletes végeredményt. De mi az ideá-
lis beállítás? Lassú sütéshez használd a 
convEGGtort, vagy helyezz a convEGGtor 
kosárba két félhold convEGGtort. Az elérhető 
hőmérséklet függ attól, hogy mekkora indirekt 
felületet hozol létre, íme:

convEGGtor kosár +  
2x félhold convEGGtor = 
70°C – 180°C 

convEGGtor  
(convEGGtor kosárral vagy nélkül) = 
80°C – 350 °C

Low & slow:  
milyen beállításokkal?

2x 2x

Kiegészítők

convEGGtor

Rozsdamentes Rács
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Lépj be a kulináris 
lehetőségek végtelen  

tárházába!

Próbálj ki mindent  
és hagyd, hogy  
kreativitásod vezessen.

Indirekt grillezés
Süss csirkét egészben fordítgatás 
nélkül, vagy nagyobb odafigyelés 

igénylő hozzávalókat, mint például 
zöldségek. Az indirekt grillezéssel 

maximális kapcsolatod lesz az 
öntöttvas ráccsal, így csodás 
mintázatot is elérhetsz, ug-

yanakkor a húsok fehérjéi sokkal 
kíméletesebben sülnek majd.

convEGGtor

Öntöttvas Rács

convEGGtor

Öntöttvas Lábas

Pörköltek
Tipp: először grillezd meg a 

pörköltbe valókat extra ízekért  
az öntöttvas rácson, majd így  

helyezd az öntöttvas dutch 
ovenbe. Vedd le a fedőt, amikor 
pörköltet készítesz. Így a zárt  
Big Green Eggben minden íz a 
készülő pörköltet gazdagítja  

majd.

Indirekt sütés magasabb 
hőmérsékleten

Egy sózott sonka vagy egyben  
sült sertés karaj. Használd a  
rozsdamentes rácsot és a  

convEGGtort magas 
hőmérsékleten, hogy csodás 
ízeket hozz ki belőlük. Az EGG 

forró levegője tökéletes színt ad a 
húsoknak.

Többzónás sütés
Grillezz egy nagyobb húst és  
hagyd, hogy indirekten süljön  
utána. Vagy készítsd soksok 
burgert egyszerre. A séf tippje: 

grillezd a nyársakat közvetlen hőn 
és utána hagyd pihenni őket az 

indirekt részen. 

convEGGtor

Rozsdamentes Rács Rozsdamentes Rács

Félhold Sütőkő

convEGGtor kosár

Rozsdamentes Acél  
Félhold Rács

Félhold Öntöttvas Rács
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Az 5 részes EGGspander csomaggal szabadjára  
engedheted a fantáziád. Ez az okos rendszer rengeteg 
sütési beállítást és variációt tesz lehetővé, hogy 
a legjobbat hozd ki a Big Green Egg-edből. Ez a 
jól átgondolt rendszer egy kétrészes többszintes 
rácsból, egy convEGGtor keretből és 2 rozsdamentes 
acél félhold rácsból áll – így az EGGspander csomag 
egy tökéletes alap kiegészítő minden EGG rajongó 
számára.

Ha ez a rengeteg variációs lehetőség még nem győzött 
meg, számos kiegészítőből választhatsz az EGGspander 
mellé. Írd össze kedvenc ételeid, és biztosak vagyunk  
benne, hogy mindenre találunk egy kiegészítőt!

XLL

2-Piece Multi Level Rack
2 Darabos Többszintes 
Állvány
XLarge  121219
Large 120755

1-Piece convEGGtor Basket
1 Darabos Conveggtor 
Tartó Keret
XLarge  121196
Large  120724

Half Stainless Steel Grid
Rozsdamentes Acél  
Félhold Rács
XLarge  121202
Large  120731

XLarge  121226
Large  120762

L

XL

EGGspander 
készlet 
 Végtelen kulináris lehetőségek

5-Piece EGGspander Kit
5 Darabos Eggspander 
Készlet

Változatos sütési technikák.

convEGGtor kosár
Könnyen és kényelmesen  
be/ki helyezheted segítségével  
a convEGGtort. Szénacél  
wokkal együtt is használhatod.

Többzónás (direkt és  
indirekt) sütés
Az EGGspander segítségével 
egyszerre süthetsz direkt és 
indirekt módon.

Többszintes sütés
Több szinten süthetsz egyszerre, 
így még több helyed van, ha 
nagyobb csoport számára  
készítesz ételt. A felső rács 
hátrahúzható, így könnyen  
hozzáférhetsz az ételhez.

Low & Slow 
Használd az 5 részes EGGspander 
készletet két félhold convEGG
torral a tökéletes low & slow 
sütéshez. Hosszú órák alacsony 
hőmérsékleten: így lesz tökéletes 
a végeredmény.

Pizza és kenyér
Változtasd pizzakemencévé  
az EGGet a convEGGtor és a  
pizzakő segítéségével. Használd 
az emelet rácsot hogy több  
szinten is süthess.

Cowboy grillezés
A két részes emelet rács  
meg fordítva cowboy stílusú  
sütéshez használható közvet-
lenül a faszén felett. Helyezd 
az EGGspander felső részét (az 
emelet rácsot) fordítva a Tojás-
ba a MiniMax méretű öntöttvas 
ráccsal. *csak a Big Green Egg 
Large esetén lehetséges
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Nest
Görgős Állvány
Mindegyik Big Green Egg tojás jól 
érzi magát az EGG „fészekben”. 
Az EGG az alátétre helyezve 
rögtön magasabbnak tűnik. 
Így azonnal a sütésfőzéshez 
ideális magasságba kerül. Ez 
pedig kíméli a hátadat is! Az EGG 
Nest porszórt acélból készült, 
és a 4 stabil önbeálló kerékkel 
könnyedén mozgatható az EGG.

XLarge  301079 
Large  301000 
Medium  302007 
Small  301062 

IntEGGrated Nest+Handler
Integgrált Görgős Állvány 
És Kézi Húzó
Pontosan! A Big Green Egg 
most egyben kínálja a kettőt! Az 
intEGGrált görgős állvány és kézi 
húzó (IntEGGrated Nest+Handler) 
két kiváló terméket egyesít: az 
erős, stabil állványt, valamint a 
tojás biztonságos mozgatását 
lehetővé tevő görgőket és kézi 
húzót. Görgős állvány és kézi 
húzó: egyetlen helytakarékos 
formában egyesítve.

2XL  121011 
XLarge  121158 
Large  120175  
Medium 122285

Portable Nest
Hordozható Állvány
Attól, hogy kempingben, parkban, 
vagy a strandon sütöget, még 
nem kell lemondania a stílusos-
ságról! Egyszerűen vigye magával 
a MiniMaxet a hordozható 
állványában (Portable Nest for 
MiniMax EGG)! Az állványt kihajtva 
a többfunkciós szabadtéri sütő-
felszerelés kényelmes magas-
ságba állítható (az alap 60 cmen 
van!). Befejezte a sütést? Csak 
hajtsa össze az állványt, és már 
mehet is!

MiniMax 120649 

Minden Big Green Egg megérdemli a törődést. 
Hogy vigyázz rá, biztonságosan mozgasd amikor 
szükséges és hogy hozd ki belőle a legtöbbet. 
Miután kiválasztottad a számodra megfelelő 
méretet, kezdd el az építkezést. Varázsolj  
EGGedből tökéletes kerti konyhát, tervezd meg 
az alapot, munkafelületeket és a tárolóhelyeket.

Table Nest
Asztali Állvány
A Table Nesttel szó szerint 
„piedesztálra emelheted” 
a Big Green Egget. Ezt az 
eszközt kifejezetten az EGG 
megtámasztására terveztük, 
amely ráadásul megvédi az 
asztalt, a főzőszigetet vagy a 
saját építésű kültéri konyhát 
a sütőből távozó hőtől. Soha 
ne tedd a Big Green Egget 
közvetlenül fa felületre.

2XL  115638  
XLarge  113238 
Large  113214 
Medium  113221

Varázsolj  
EGGből  
mindentudó 
kerti konyhát

Acacia Wood EGG Mates
Akác oldalpolcok
A Big Green Egg új akác oldalpolcai tökéletes kiegészítők a Tojáshoz. 
A fenntartható gazdálkodásból származó akácból készült, hasznos 
kis kihajtható polcokon tárolhatod kedvenc kiegészítőid, a készülő 
húsokat vagy hűsítő italod. Hőálló, és ha nincs rá szükséged könny-
edén lehajthatod.

XLarge  121134 
Large  121127 
Medium  120670 

MiniMax  121844 
Small  120663   

Acacia Table
Akác asztal
A természet mindig a maga útját járja. Nézz csak rá erre az akácfa 
asztalra. A kézzel készített asztal tömör akácdeszkákból készült, a 
természet alkotta erezettel és egyedi színárnyalatokkal rendelkezik. 
Így aztán minden asztal más és más. Az Acacia Table a Big Green 
Egget teljes értékű kültéri konyhává varázsolja, amelyen elegendő hely 
áll rendelkezésre az eszközök és az ételek számára is. Az asztalba 
szerelt EGGet helyezd rá a Table Nest állványra, biztosítva a szükséges 
légkeringetést. Az asztal ára nem tartalmazza a EGGet és az asztali 
állványt.

160x80x80 cm
XLarge  118264  

Görgőkészlet 120410 

150x60x80 cm
Large  118257  

Nest Utility Rack
Kiegészítő tartó állványhoz
Hova tedd a convEGGtort, amikor nem használod? Természetesen 
az új Big Green Egg kiegészítő tartóba! Hozzáillesztheted a meglévő 
görgős állványodhoz vagy az integgrált kézi húzós állványhoz is. 
Elég erős ahhoz, hogy pizzaköved vagy convEGGtorod is megtartsa. 
Próbáld ki!

2XL, XLarge, Large, Medium, Small
  122704    
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EGG Frame
EGG keret
76x88x77 cm 
2XL 121837  

76x76x77 cm
XLarge  120229  
Large  120212   
Medium 122193   

XL

M

2XL

L

A görgő szett nem tartozék.

Moduláris  
asztal és 
kiegészítői 
Rómát sem egy nap alatt építették, így te is nyugodtan  
használd ki az időt, hogy összerakd kerti konyhádat. Kezdd 
a keretekkel és szépen lassan bővítsd az asztalokat még 
több kerettel, polc betétekkel és más kiegészítőkkel.  
Legyen mindig egyre nagyobb!

Az új moduláris EGG asztalokat úgy képzeld el, mint egy  
Lego®t a felnőttek számára. Úgy terveztük, hogy minden része 
szabadon kombinálható legyen, szóval mindig terjeszkedhetsz, 
ha időd és helyed engedi.

Ha szeretnél egy nagy munkafelületet, ez a moduláris rendszer 
pont olyan változatos tud lenni, mint maga az EGG. A már 
meglévő kerti konyhád stílusa vagy elrendezése is könnyedén 
figyelembe vehető, hogy illeszkedjen igényeidhez.

Expansion Frame
Bővítő keret
76x76x77 cm
120236 

Stainless Steel Grid Insert
Rozsdamentes Acél Rácsbetét
120243

Stainless Steel Insert
Rozsdamentes Acél Betét
127365 

Acacia Wood Insert
Akácfa Betét
120250 

Válassz polc betéteket!

Válassz kiegészítő keretet!

Caster Kit
Görgőkészlet 
10 cm 
120410 

Expansion Cabinet
Bővítő szekrény
76x76x77 cm
122247   
Akácfa betét nélkül

Distressed Acacia Wood Insert
Szürke akácfa betét
120267

Tool Hooks
Szerszámtartó
25 cm 
120281 

1

Feljessz további  
kiegészítőkkel!

3

2

3-Piece Accessory Pack for  
Modular EGG Workspace
3 részes kiegészítő csomag a  
moduláris asztalokhoz
Hogyan lehet kiszúrni egy veterán Big 
Green Eggest? A rendezett munkakörül-
ményekről! Ezzel a 3 részes kiegészítő 
csomaggal minden kéznél lesz az EGG 
használata közben. Pakolj eszközöket 
vagy fűszereket a tárolóba, akassz egy 
guriga konyha törlőt vagy konyharuhát 
a fogasra, és ürítsd a hamut a kukába. 
Menő!

126948 Új!
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Big Green Egg csomagok
1

3

2

5

4

Alap csomag
Az ALAP csomagok tartalmaznak 
minden olyan kötelező 
kiegészítőt, amivel bátran 
elkezdheted az ismerkedést 
Big Green Eggeddel. 80tól 
400 C fokig süss bármit, csak 
a képzeleted szabhat határt. 
Az indirekt sütőkő és egy 
LooftLighter grillgyújtó is a szett 
része.
 

Big Green Egg
Görgős állvány (MX esetén 
hordozó keret, S, M esetén görgős 
állvány, L, XL esetén intEGGrált kézi 
húzós állvány)
Big Green Egg faszén
Looftlighter
Hamukaparó
Rácsemelő (GRILL csomagtól 
öntöttvas rácsemelő)
Indirekt sütőkő

Grill csomag  
(része az alap csomag)
A GRILL csomagokban az alap 
csomag kiegészítőin felül találsz 
védőhuzatot, hogy le tudd takarni 
a tojást amikor nem használod 
és öntöttvas rácsot is, hogy a 
legjobb steaket süthesd. A GRILL 
csomagtól kezdve öntöttvas 
rácsemelőt találsz a kiegészítők 
között.
 
Védőhuzat
Öntöttvas rács  
(XL esetén két db félhold rács)

BBQ csomag  
(része az alap és 
grill csomag)
A BBQ csomagokban a GRILL 
csomagon felül füstöléshez, 
pizzasütéshez és nagyobb 
húsok egyben sütéséhez találsz 
hasznos kiegészítőket. Süss 
egyszerűen oldalast, trónra 
ültetett csirkét, igazi nápolyi 
stílusú pizzát vagy füstölj 
omlós, szaftos marhaszegyet!
 

Alumínium pizzalapát
Pizzakő
Kerámia csirketrón (kivéve MX)
Rozsdamentes Vrács  
(kivéve MX)
Fa füstölőchips és fa 
füstölődeszka

All-in csomag (része az 
alap, grill és bbq csomag)
Az ALLIN csomagokban találsz 
még praktikus oldalpolcokat, 
hogy le tudd tenni az italod a 
grill mellé, pácoló fecskendőt a 
mélyebb ízekért, egy mérőedény 
készletet, hogy ne legyen gond 
a mennyiségekkel és egy 
rácstisztító kefét, hogy mindig 
tiszta lappal indulhass.

Oldalpolcok
Mérőedény készlet
Pácoló fecskendő
Rácstisztító kefe

All-in plus + csomag  
(része az alap, grill, bbq  

és all-in csomag)
Az ALLIN + csomagban egy 
profi maghőmérőt, szilikonos 

hőálló kesztyűt, tisztítást 
könnyítő faszéntartó kosarat 

és egy praktikus kiegészítő 
tartót találsz pluszban az 

eddigieken felül. Vigyél mindent 
egy csomagban, és élvezd ki 

a Big Green Egg határtalan 
lehetőségeit!

Kiegészítő tartó állványhoz 
(kivéve MX)

Digitális instant maghőmérő, 
kihajtható

Ötujjas szilikonos kesztyű (1db)
Fire Bowl  faszéntartó kosár 

(kivéve S)

A kép illusztráció.

A kép illusztráció.
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Big Green Egg faszén:
a saját ízeid

Charcoal Starters
Gyújtókocka
A Charcoal Starters gyú-
jtókockával jól feltüzelheted 
magad (és persze az EGGet 
is) a sütögetéshez. A faszén 
biztonságosan begyújtható 
a Big Green Eggben, gyújtó-
folyadék vagy egyéb kémiai 
adalékanyagok nélkül. A gyú-
jtókockák préselt farostból 
készültek, így nem keletkezik 
(fekete) füst, vagy csípős 
petróleumszag

24 darab  120922

Charcoal EGGniter
Faszén begyújtó
Új és majdhogynem 
nélkülözhetetlen minden EGG-
head számára. A Big Green 
Egg újratölthető bután gázos 
begyújtója egy erőtől duzzadó 
megoldás. Begyújtasz és közben 
táplálhatod is a tüzet, mindent 
néhány perc alatt. Ez a begyú-
jtó gyors, könnyű használni és 
biztonságos.

  120915

Az ízletes étel titka és emellett minden sütés alapja a lehető 
legjobb minőségű faszén választása. Míg a végeredmény csak 
kis részben függ a használt faszéntől, egy dolog biztos:  
a faszénen sült ételek íze utánozhatatlan.

A Big Green Egg faszén FSC minősítéssel rendelkezik, 
100%-ban természetes faszén, amely bükkfából készül. Így 
biztosítani tudod azt, hogy minden sütés előtt egy semleges 
alappal kezdj és egyszerűen kialakíthasd azt az ízprofilt,  
amivel dolgozni szeretnél. Ez lehet egy kis extra füstösség, 
egy csipet hickory, cseresznye, alma vagy pekán.  
A Big Green Egg füstölő chipsek és csonkok használatával  
biztosíthatod, hogy bármit is válassz, az íz kiemelkedő lesz.

A 100%-ban természetes faszén (hozzáadott vegyi anyagoktól, 
aromáktól és ízesítéstől mentes) Európában készül fa  
maradványokból vagy speciális, fenntartható gazdálkodásban 
művelt erdőkből. Minden egyes kivágott fa után egy újat 
ültetünk. Az extra nagy darabok lassan égnek, nincs  
felesleges füst és - ellentétben sok más faszénnel - 
nagy kevés hamu keletkezik az égés során. Ennek a 
kiemelkedően tiszta keményfának nagyon hosszú égési 
ideje van, így ideális BBQ sütéshez is.

100% Natural Charcoal
100%-ban természetes faszén
Minden sütés a megfelelő tüzelőanyaggal kezdődik. A mi  
100%ban természetes FSC minősítésű faszenünk az, amire 
szükséged van. A Big Green Egg faszén bükkfából és gyertyánból 
készül. és extrém jó hőleadási értékekkel bír. Még füstösebb ízekért 
pedig használj Big Green Egg füstölőchipset vagy csonkot, ízlés 
szerint.

A Big Green Egg faszén 9 és 4,5 kgos zsákokban érkezik.  
A 4,5 kg-s kiszerelésben kicsit kisebb szemek vannak, így  
ideális a kisebb méretű Big Green Eggekhez.

 9 kg  666298 
 4,5 kg  666397
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A füstölés technikája egészen új  
dimenziókba repíti a Big Green Egget. 
Amint megcsapott a karakteres vagy 
visszafogott füstös íz, egész életre 
rajongó leszel. A megfelelő eszközök 
segítségével könnyen lehetsz a füstölés 
mestere. Használj fa füstölődeszkát 
és tedd arra a hozzávalókat. Mielőtt az 
EGGbe helyezed, áztasd be a cédrus 
vagy éger deszkát vízben. A hő és a 
nedvesség kombinációjával hozhatod 
elő a füstös ízeket. Adj még füstösebb 
ízeket az ételeknek a füstölő chipsek 
használatával. Keverd a (beáztatott) 
chipset a faszén közé vagy szórj rá egy 
marékkal. Attól függően, hogy milyen 
ételt készítesz használhatsz hickory, 
pekán, alma vagy cseresznye chipset. 
Újdonság a Big Green Egg kínálatában a 
füstölő csonk. Ezek a nagyobb darab fák 
is nagy népszerűségnek örvendenek. 
Méretükből adódóan ideálisak hosszabb 
sütésekhez, alacsony hőmérsékleten. 
Elérhető alma, hickory vagy mesquite 
fákból.

Hal, sertés, fehér hús és 
szárnyas, például csirke 

és pulyka.

Hal, bárány, vadhúsok, 
kacsa és marha.

Fűszeres füstölt ételek, 
például a klasszikus 
amerikai BBQ ételek.

Gyümölcsök, magvak, 
marha és vadhúsok.

Alma Cseresznye Pekán Hickory Mesquite

Marha, fűszeres sertés 
és vadhúsok. Gyakran 
használják pulled pork 
vagy szegy sütéshez.

Füstölés az 
EGGben? 

Függőséget 
okoz…

Wood Chips 
Fa füstölőchips
Mindegyik Big Green Egg mesterszakácsnak megvan a maga
stílusa. Az eredeti Wood Chips termékkel jellegzetes, füstös ízt
kölcsönözhetsz ételeidnek. Keverd a (beáztatott) faaprítékot a
faszénhez, vagy szórj szét egy marék Wood Chipset a faszénen.
Akár mindkettőt is teheted egyszerre: ez csupán ízlés kérdése.
A Wood Chips típusát is ízlésed szerint választhatod: Hickory,
pekándió, alma vagy cseresznye. A fa füstölőchips rövid sütésekhez 
ajánlott.

Tartalma- 2,9 L
Hickory 113986 
Pekán 113993 
Alma  113962 
Cseresznye 113979 

Wooden Grilling Planks 
Fa grilldeszka
A Wooden Grilling Planks 
fa grilldeszkák téged is a 
mesterszakácsok szintjére 
emelhetnek. Helyezd az 
összetevőket a (vízben áztatott)
grilldeszkán a Big Green Egg 
rácsára, így a nedvesség füstös ízt
kölcsönöz nekik. Cédrusfából vagy 
égerfából készült grilldeszkák
közül választhatsz, mindkettő 
sajátos ízvilággal rendelkezik. A 
fa füstölődeszkákat többször is 
használhatod.

Cédrus  2x
28 cm  116307 
Éger  2x 
28 cm 116291 

Wood Chunks
Fa füstölőcsonk
Big Green Egg mesterszakácsok által alaposan tesztelve. Ez a
100%ban természetes facsonkokat tartalmazó prémium sorozat
tökéletes füstöléshez, és különösen hosszú ideig biztosít kellemes
aromát és gazdag ízvilágot. Válassz az alma, hikori (dió) vagy
mesquite típusok közül, és fedezz fel egy új ízvilágot, amellyel
kiegészítheted a Big Green Eggben készített fi nomságokat. A csonk 
füstölőfa hosszabb sütésekhez ajánlott.

Tartalma- 9 L
Alma  114617 
Hickory 114624 
Mesquite 114631 

Tipp: használd a 100%-ban természetes Big Green Egg 
faszenet füstölő chipsekkel vagy csonkokkal kombinálva. 
A semleges bükk alap segítségével mindig olyan ízprofilt 
hozhatsz létre, amilyet szeretnél.

37
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Recept 10 bonbonhoz

HOZZÁVALÓK
400 g bőr nélküli lazacfilé
2 újhagyma
1 chili paprika
1/3 lime
1 csokor koriander
100 ml szójaszósz
1 tk. wasabi paszta
10 szelet pácolt gyömbér
1 ek. majonéz

KIEGÉSZÍTŐK
Cédrus füstölődeszka
Rozsdamentes Rács
Maghőmérő

ELŐKÉSZÜLETEK
1. Vágd a lazacfilét 10 kockára. Karikázd fel az 
újhagymát és a kimagozott chilit. Szeleteld fel 
a limeot. Vágd finomra a koriander leveleit.

2. A marinádhoz keverd össze a szójaszósz 
és a wasabi pasztát. Tegyél félre 10 újhagyma 
és 10 chili karikát,, a maradékot pedig keverd 
bele a lime szeletekkel és a korianderrel 
együtt a marinádba (egy kis koriandert 

hagyj a tálaláshoz is). A keverékbe áztasd 
be a lazacokat és hagyd 2 órát át a hűtőben 
marinálódni.

ELKÉSZÍTÉS
1. 30 percre áztasd vízbe a füstölődeszkát. 
Gyújtsd be a faszenet az EGGben, állítsd be 
direkt sütésre, ráccsal. 170 °Con sütünk majd.

2. Töröld szárazra a füstölődeszkát és 
tedd rá a lazac kockákat. Tedd a rácsra a 
deszkát és csukd le a Tojást. Hagyd 810 
percig füstölődni, amíg el nem éri az 55 °Cos 
maghőmérsékletet. Mindenképp használj 
maghőmérőt! Készíts elő egy kis koriandert 
a tálaláshoz, szűrd le a marinált gyömbér 
szeleteket.

3. Vedd ki a füstölődeszkát és nyomj egy 
kis majonézt lazacokra. Tálald chilivel, 
újhagymával, marinált gyömbérrel és  
korianderrel.

Lazac  
bonbonok  
cédrusfán 

sütve

Kiegészítők

Rozsdamentes Rács

Fa grilldeszka

Tipp: a füstölődeszkát 
használhatod gyümölcsök, 
gombák, kacsamell vagy 
egyéb halfélék sütésekor is.

Kezdődjön a…  
deszkán füstölés!

Sütés és párolás: helyezd a beáztatott  
deszkákat a hozzávalókkal a rácsra.  
A felszabaduló gőz segítségével készülő  
ételed átveszi a fa ízét.

Füstölés és pirítás: tedd a beáztatott deszkát 
a rácsra, hogy kiszáradjon, és csak utána 
helyezd rá az ételt. A alja meg fog égni, így 
ételed is átveszi a füstös ízeket.

Fa füstölő-
deszkák:  

kétféle  
felhasználási 

mód
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Sokan ismerhetitek Cesar 
Zuiderwijk, mint a Golden 
Earring, a legendás és 
világszerte ismert holland 
rock együttes dobosát. Amit 
sokan nem valószínűleg 
nem tudtok, hogy remek 
szakács is. És amikor csak 
lehet, Big Green Eggen süt.

Dobos a  
konyhában

Interjú
Cesar Zuiderwijk

Szövegek Caroline Ludwig | Fotók Femque Schook
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Cesar  
Örökzöldjei

Annak ellenére, hogy édesanyja mind az öt 
testvére delikátesz boltokat üzemeltetett, 
Cesar nem otthonról hozta az ételek 
szeretetét. “Mindig rengeteg csoffadt, főtt 
zöldséget ettünk”, mondja viccesen Cesar. 
Édesanyám csak az alap szakácskönyveket 
ismerte. Várjatok, van is nálam egy valahol!”. 
És itt kiderül, hogy Cesar hatalmas gyűjtő, 
több száz szakácskönyve van.

Főzőleckék a Golden Duckban
Ne hívjuk szenvedélynek, Cesar nem a  
nagy szavak embere. Ő a főzést egy 
alapszükségletnek látja: “Csak jót akarok 
enni és szerintem a konyhában való létnek 
szórakoztatónak kell lennie”. De barátja 
Henk Savelberg szerint - aki egyben 
Michelincsillagos séf is  Cesar nagyon jó a 
konyhában, kiváltképp ha Big Green Eggben 
sütésről van szó. A jó ételek iránti elhivatot-
tsága fia születésekor, 35 éve alakult ki. 
“Addig csak zenéltem és bárokban töltöttem 
az időmet. De aztán apa lettem és elkezdtem 
odafigyelni rá, hogy mit eszem. Vettem 
zöldségeket és gyümölcsöket termelői 
piacokon és főztem.” A fűszeres konyhák a 
kedvencei: indiai, indonéz, dél-amerikai - 
ezeket szereti is saját magának elkészíteni. 
“Az 1970s években, amikor turnéztunk a 
Golden Earringgel Londonban, felfedeztem a 
Golden Duck nevű éttermet, ami gyorsan az 
egyik kedvenc helyemmé vált és az is 
maradt, amikor egy ideig ott éltem. Aztán 
Hollandiában, Scheveningenben is nyitott 
egy Golden Duck ugyanazzal a menüvel és 
enteriőrrel. Gyorsan a fülembe jutott, hogy 
ugyanaz a séf dolgozik ott is és megkértem 
hogy tartson nekem és pár barátomnak 
főzőkurzusokat.” Cesar ekkor előkeresi 
menüt és nagy élvezettel olvassa: “Kacsával 
töltött palacsinta, szezámmagos rák, 
részeges hal fehérborban. Az egész menüt 
megtanultam elkészíteni. Pekingi, kantoni és 
szecsuáni stílus keveréke volt. Nézd, wonton 
leves  összefut a nyál a számban!”

 
Gourmet együttes
Mint kiderült, a Golden Earring többi tagja is 
gourmet. “George (Kooymans, a gitáros) jól 
főz és gyakran járunk négyesben vacsorázni 
is. Egyszer Amerikában voltunk egy hosszú 
turnén a The Who előzenekaraként. Mindig 
korábban végeztünk és elmentünk  
vacsorázni. Azonnal megnéztük a helyi 
telefonkönyveket, hogy vane a környéken 
étterme a japán konyhájú Benihana láncnak. 
Sashimi, sushi, grill tálak  ezek akkoriban 
még nem voltak ismerek Hollandiában. Az 
emberek legtöbbször azt hiszik a zenészek 
csak gyorsétteremben esznek, de ez 
egyáltalán nem igaz.” Zuiderwijk 20 éve 
találkozott először Henk Savelberggel. Vele 
is főzött együtt a konyhában, és még minidig 
tagjai közösen egy főzőklubnak. “Az össze 
halétele verhetetlen. Véletlenül pont tegnap 
készítettem el a bouillabaisse (halleves) 
recepjét.”

Dukkah és több liter Piccalilli
A belga határ melletti, BaarleNassauban 
lévő házának kertjében található a Big Green 
Eggje. Össze kell számolnia, mennyi van. 
“Lássuk csak... egy MiniMax, egy Large és 
egy XLarge Baarleban, a lakásunkban 
Hague-ban egy Small a teraszon és egy Mini 
a pincében, ha piknikezni mennénk.” Caser 
szeret saját fűszerkeveréket és saját 
alaplevet használni, amikor főz. “Baarleb.an 
van egy veteményes kertem és ott szedem a 
zöldségeket a körethez. Soksok liter 
piccalillit és paradicsomszósz is készítek. 
Meg kell kóstolnod: dukkah, egy északafrikai, 
fűszerekből és diófélékből készült keverék. A 
zöldség alaplevet és magam készítem. 
Amikor szezonja van, gyakran sütök 
vadhúsokat: szarvas bélszínt csontosan és 
vaddisznó karajt, ráadásul van egy barátom 
aki Bressei csirkéket tart. Tervezek egy 
különleges grill állványt is dobos stílusban.” 
Lehete ennél szebb szimbóluma két 
szenvedélynek?

EGYÜTTES A STONES
“Lenyűgöző, nem túlbonyolított. Utoljára a Gelredomeban 

láttam őket. A srácok minél idősebb, annál jobbak. 
Barátságosak és kedvesek voltak.”

BOR LA VIALLA
“Az olasz Fattoria La Vialla díjnyertes borait szeretem. 

Arezzo mellett, a toszkán dombokon van egy hatalmas 
villa, ott készítik ezeket a csodás biodinamikus borokat, 
Chiantit és Vermentinot és más fajtákat. Interneten is 

meg tudod rendelni!”

SZAKÁCSKÖNYV LES DINERS DE GALA
“A kedvenc szakácskönyvem Salvador Dali Les Diners  

de Gala könyve. Fiatal korom óta imádom a művészetét. 
Ez a gyönyörűen illusztrált könyv olyan ételeket tartalmaz, 

amiket ő és múzsája, Gala szolgáltak fel extravagáns 
vacsorákon.
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Öt éve Henk Savelberg tett egy nagy lépést. Bangkok metropoliszában 
nyitott egy új étteremet, ahol kipróbált receptjei alapján főzött: francia 
luxus, holland alapanyagokkal. Bár 2020 nyarán nyugdíjas korba lépett,  
a Michelin-csillagos séfnek esze ágában sincs visszavonulni.

40 évig különböző éttermekben főzött, de 2014ben búcsút intett Hollandiának. Henk Savelberg 25 évig vezette saját 
magáról elnevezett éttermét Voorburgban és végig figyelemmel követte, hogyan csökken a Michelincsillagos éttermek 
iránti érdeklődés. 4 csillag után Savelberg úgy döntött, új kalandokat keres Thaiföldön. Bangkok diplomata negyedében 
megnyitotta a Savelberg Thailand éttermét, vitt magával néhány holland séfet és természetesen Big Green Eggjeit.

Kulturális különbségek
Visszanézve nem is időzíthetett volna jobban. “Az elmúlt években Bangkok igazi kulináris fellegvár lett. Tökéletes 
időpontban érkeztem. Persze tudtam, hogy a Michelin tervez egy ázsiai kiadványt. Szerettem volna csillagot.” És 
sikerült is, az első vörös könyvben  Michelin Asia 2018  már szerepel Savelberg új étterme. Ezt követte a közönség 
elismerése is. “Az elején vendégeink fele európai volt, és a másik fele ázsiai. Most az ázsiaiak aránya sokkal magasabb, 
legtöbbjük a thai elit része.” Gyorsan beletanult az ázsiai kultúrába is. “A thai emberek fantasztikus munkások, de 
nagyon kedvesnek kell lenned velük, mert egyszerűen csak otthagynak.” A vendégek pedig: “Viszonylag  gyorsan 
esznek, és utána egész este a telefonjukat nyomkodják. Minden ételt több szögből fotóznak és gyakran kérnek meg 
engem is, hogy szerepeljek a képeken. Többször előfordul, hogy ketten rendelnek egy 8 fogásos menüt és mindent 
megosztanak. Saját bort is gyakran hoznak magukkal.”

Szövegek Caroline Ludwig  |  Fotók Eddy Wenting, Femque Schook

Bár nyugdíjas korú, de  
Henk Savelberg most is alkot

Henk Savelberg 
thaiföldi évei
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Francia luxus holland alapanyokkal
Ma már 27 Michelincsillagos étterem van 
Bangkokban. Ötnek van két csillaga, köztük  
a francia Le Normandienak a Mandarin 
Oriental hotelben és a Mezzaluna at  
LeBuanak, ahol Ryuki Kawasaki séf francia 
japán ételeit szolgálják fel. Savelberg szintén 
francia alapokra építi konyháját. “Sok borjú és 
hal, ezt imádják. Most próbálom a borjúbrízt: 
ez még ismeretlen errefelé. Minden hal  
legyen az nyelvhal, ördöghal, languszta vagy 
garnéla az amuse bouchehoz  Hollandiából 
érkezik. Természetesen ikonikus fogása, a 
rombuszhal is fent van a menün. “A zöldsé-
geket a helyi piacon vesszük. A minőség és a 
választék egyre jobb és nagyobb. Használunk 
helyi fajtákat, mint a zöld mangó salátában és 
szószokban és ehető trópusi virágokkal 
díszítünk.

Grillezés Cesar-ral
Henk Savelberg már Voorburgban is Big 
Green Egget használt. Thaiföldi éttermében 
kettő is van: egy XLarge és egy Mini. Több 
étel is ezeken készül. 

“Langusztát mindig Big Green Eggben sütök. 
Szárnyasok közül a csirkemellfilét elősütöm 
56 fokon, majd utána grillezem nem túl sok 
zsiradékkal. Így omlós és szaftos lesz. Cesar 
Zuiderwijk, a Golden Earring dobosa nagyon 
jó barátom, gyakran együtt sütünk a Big 
Green Eggjein. Folyamatosan grillen süt, és 
nagyon jól csinálja.

Egy utolsó álom
Bár idén már 67 éves lesz, Savelberg biztosan 
nem vonul még nyugdíjba. “Amíg egészséges 
vagyok, folytatom. Csak dolgozni akarok. 
Bangkokban ez heti het napot jelent. Vasár-
nap sportolok és elmegyek enni valamit. 
Emelett heti kétszer edzem személyi edzővel.” 
Öt hosszú év után a diplomata negyedben 
található hotel melletti étteremben új célokat 
tűzött ki magának Thaiföldön. Van egy nagy 
álma: két Michelincsillagot szerezni. “Azt 
hiszem csodás érzés lenne.” Aztán hangne-
met vált: “Majd meglátjuk!”.

Séf - Cas Spijkers
“Cas Spijkers volt a holland Bocuse  
egy barát és példakép is. A De Lindenhof 
séfje, Martin Kruithof is fantasztikus.”

Bor - Burgundy
“Egy jó üveg burgundi Gevrey 
Chambertintől! Mindig megkérdezem a 
sommeliert, melyiket igyam. Bressei 
csirkével vagy galambbal szeretem.

Utazás - hajóutak
“A nagy hajóutak nagyon kényelmesek.  
A mediterrán részeket szeretem. Csodás 
érzés felkelni reggel és az óceánra 
tekinteni. Szerintem a legjobb hotellánc  
a Four Seasons, a Macaui hoteljük 
fantasztikus és árérték arányban is 
megfelelő.”

Közlekedési mód- VanMoof bicikli
“Minden évben biciklizem egy hetet 
Hollandiában, étteremről étteremre járva. 
Régebben minden vasárnap 100 kmt 
tekertem. Van egy VanMoof biciklim 
Hágában. Elektromos modell, de nem 
nagyon tudod távolról megmondani, mert 
minden a vázba van építve. Mobiltelefonról 
is le tudom zárni.

Öltözködés - Boss és Dr. Martens
“Imádom a Boss márkát. Nem szeretek 
vásárolni, ezért egyszerre veszek sok 
mindent. A cipők terén mindig is a rövid 
szárú Martens bakancsra esküdtem. 
Minden nap órákat vagyok talpon, így a 
kényelem a legfontosabb.

Henk 
Örökzöldjei

BANGKOK 
LEGJOBBJAI 
Vasárnapi szabadnapjain Henk szereti felfedezni 

Bangkokot és mindig elmegy enni valamit.  
A helyi kis éttermekben és street food helyeken 

nagyon finom ételeket szolgálnak fel. A séf 
ajánlásai következnek.

Streetfood
“Bangkok a street food Valhallája. A legfinomabbak 

a tésztás levesek. Marhával, csirkével vagy 
kacsával is kérheted, és nagyon változatos. 

Mindig megkérem a thai szakácsokat, hogy úgy 
fűszerezzék, ahogy én szeretem. Bár a hasaalja 
mennyei, próbálok minél kevesebbet enni, mert 

nem túl egészséges.”

Chatuchak piac
“A bangkoki metró több állomásán is vannak 

éttermek, bárokkal és zenével. Jókat ehetsz a 
bevásárlóközpontokban is. Bár kicsit drágábbak, 

de több organikus lehetőség van. A Chatuchak 
piac haltalmas, és ott mindent megtalálsz   

háziállatoktól a porcelánig. Az ételek is nagyon 
finomak!”

Kínai negyed
“A kínai negyedbe mindenképp el kell menni,  

ha jókat akarsz enni. Yaowarat a neve.  
Bangkokban él Kínán kívül a legnagyobb kínai 
közösség. Minden íz, szín és illat fantasztikus. 

Esténként az utcák egy nagy nyitott étteremmé 
válnak, ahol a hatalmas edényekben gőzölögve 

mindent finomságot megtalálsz.”
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 Jonnie Boer 
De Librije 
3 Michelin csillag

Séfek &  
Big Green Egg
Egymásnak teremtve

Bárhol is találkozol a Big Green Eggel, egy dolog sosem változik: a 
sztárséfek, Michelincsillagos séfek, kreatív mesterek  akik innovatív 
konyhájukkal és határokat feszegető gasztronómiai kísérletezéseikkel 
lettek híresek  mindig örömmel fogadnak. Felfedezték hogy a friss és 
szezonális ételek EGGen elkészítésével egy új dolog született: a 
karakteres Big Green Egg íz. A progresszív ételköltemények és a sütési 
technikák széles tárháza  amelyet a Big Green Egg kínál  egy nyerő 
kombináció. A Big Green Egget a felhasználói  a nagyköveteink  
tették naggyá. Michelincsillagos séfek  mint Jonnie Boer  tettek fel 
minket a térképre és tették széles körben ismertté a Big Green Eggben 
rejlő fantasztikus ízeket. Már csak ezért is megérdemlik, hogy 
csillagokként hivatkozzunk rájuk.
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EGGmitt
Hőálló kesztyű
Az EGGmitt kesztyűért tűzbe tesszük a kezünket. Ez az extra
hosszú grillező kesztyű 246 °C hőmérsékletig védi a bal és jobb
kezet egyaránt. Belül puha pamut, kívül tűzálló rost, amilyet az
űrhajóknál is használnak. A szilikon minta tökéletes fogást biztosít.

Egy méret  117090

Silicone Grilling Mitt
Szilikonos hőálló kesztyű
A Silicone Grilling Mitt egy teljesen vízálló grillkesztyű, amelynek
tenyérrésze a szilikon mintának köszönhetően teljesen csúszásgátló.
A kézelő rész és a bélés puha pamutpoliészterből készült. A Silicone
Grilling Mitt 232 °C hőmérsékletig hőálló.

Egy méret  117083

Stainless Steel Tool Set
Rozsdamentes grill szett
Készlet 116901
Csipesz  116871
Spatula  116888 
Ecset  116895 

Silicone Tipped Tongs
Szilikonos csipesz
40 cm       116864
30 cm       116857

Grid Gripper
Rácsemelő
A Grid Gripper segítségével biztos kézzel megragadhatod a
Big Green Egg rácsát. Így könnyedén megemelheted a rácsot,
például a convEGGtor behelyezéséhez/eltávolításához, vagy a rács
áthelyezéséhez és tisztításához. Ez az ideális eszköz a tűzforró
Drip Pan megemeléséhez, le és visszahelyezéséhez is. Miközben
kezed is tiszta marad.

118370  

Cast Iron Grid Lifter
Öntöttvas rács emelő
Leengedheted, negyed fordulattal elforgathatod, megszoríthatod és
megemelheted. A Big Green Egg tűzforró és nehéz Cast Iron Gridjének
megemelése, például a convEGGtor behelyezése/eltávolítása céljából,
nem könnyű feladat. A praktikus Cast Iron Grid Lifter segítségével
azonban könnyedén teljesíthető. A Cast Iron Grid Lifter fogantyúja 
alatti lemez megvédi a kezet az esetlegesen felszálló meleg levegőtől.

127341  

Measuring Cups
Mérőedény készlet
4x  119551

Knife Set
Kés szett
 117687

Teak Cutting Board
Teakfa vágódeszka
  120632

Kitchen Shears
Konyhai olló
 120106

Bamboo Skewers
Bambusz nyársak
25 cm  25x 117465 

A leghasznosabb 
konyhai  
eszközök

Minden hasát szerető ember számára a 
Big Green Egg a sütők Szent Grálja. Minél 
gyakrabban használod, annál boldogabb 
leszel a végtelen kulináris lehetőségek,  
az elért eredmények és reakciók miatt. 
Szeretnéd még magasabbra tenni a 
lécet, még nagyobb sütőfelületet és még 
kényelmesebb munkafelületet? Nézz 
körül kiegészítőink között, és találd meg a 
számodra megfelelőt!

Kéznél van 
a segítség. 
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convEGGtor®

Indirekt sütőkő
A convEGGtor indirekt sütőkő természetes pajzsként védi az ételeket
a Big Green Egg nyílt tüzétől. A convEGGtor speciális kialakítása
megfelelő légáramlást és kiváló hővezetést biztosít. A kerámia
hőpajzs által átengedett közvetett hő teljes értékű kültéri kemencévé
varázsolja az EGGet. Ideális low & slow sütéshez, ahol a hozzávalók
lassan, alacsony hőmérsékleten készülnek. 

XLarge  401052 
Large  401021 
Medium  401038 

MiniMax  116604 
Small  401045 
Mini  114341 

Baking Stone 
Sütőkő/pizzakő
Pizza, tönkölybúza kenyér, focaccia, vagy éppen egy fi nom almatorta:
a Baking Stone sütőkővel megnyithatod saját házi pékségedet!
Helyezd a követ a Big Green Egg rácsára, és a segítségével friss,
roppanós kenyérhéjat és ropogós pizzaalapot varázsolhatsz az
asztalodra. .  

XLarge 401274
Large 401014

Medium, MiniMax, Small 
401007  

Cast Iron Grid
Öntöttvas Rács 
Grillezni fogsz a Big Green Eggen? Az öntöttvas rács nélkülözhetetlen! 
Csak az öntöttvas rács használatával érheted el a tökéletes grill 
mintázatot. Nem csak gyönyörű lesz, hanem sokkal több ízt, színt és 
illatot ad a készülő ételhez. Az öntöttvas gyorsabban és könnyebben 
nyeli el a hőt, tovább tartja meg és egyenletesebben adja át a rajta 
piruló ételnek. Strapabíró anyag, ami élethosszig tart és könnyen 
tisztítható, karbantartható.

Large  122957 
Medium 126405 

MiniMax 
122971  

Small      

convEGGtor Basket
convEGGtor kosár
Belsős infó: a convEGGtor kosár egy kiemelő. Használd arra, hogy 
EGGedbe helyezd vagy kiemeld az indirekt sütőkövet. Egyszerűen, 
gyorsan, biztonságosan. A convEGGtor kosár az EGGspander rendszer 
része. További információkért lapozz a 26. oldalra.

2XL 119735 
XLarge  121196 

Large  120724   
Medium 127242   

Half Perforated Grid
Félhold lyukacsos rács
Szeretsz az EGGen tengeri herkentyűket vagy halat készíteni?  
A lyukacsos aluminium félholddal most sokkal egyszerűbb lesz. 
Ideális darabolt zöldségekhez vagy például spárgához is.

XLarge  121240 
Large 120717 

Half Cast Iron Grid
Félhold öntöttvas rács
Komolyan veszed a grillezést? Használd az öntöttvas félhold rácsot, 
hogy a legjobb lazac vagy marha steaket, zöldségeket grillezd a legs-
zebb rácsmintával. Tökéletesen pirult kívül, szuper omlós belül. Igaz, 
hogy csak fél sütési felület, de ugyanaz az íz.
 
XLarge 121233 
Large 120786 

Half convEGGtor Stone
Félhold sütőkő - convEGGtor
Nagyon változatosan használható kiegészítő, és akkor még keveset 
mondtunk. Használd ha sütni szeretnél saját készítésű kenyeret, 
calzone pizzát vagy kekszet, de közbenső szintként is használhatod, 
ha indirekt módon sütnél. Ha egy felet használsz csak, biztos lehetsz 
benne hogy ezen az oldalon nem ég meg az étel, a másik felén még 
mindig direktben grillezhetsz.

2XL 120960
XLarge 121820 

Large 121035  
Medium 127273  

Half Cast Iron Plancha
Félhold öntöttvas plancha
Ez a félhold alakú öntöttvas sütőlap nagyon praktikus kiegészítője a  
Big Green Eggnek. Egyik oldala bordázott, másik oldala sima, így igazán 
sokoldalúan használható. A sima oldalon süthetünk például tojást és 
különböző palacsintaféléket, míg a bordázott felületet ízletes halfilé 
vagy grillezett szendvicsek készítésére használhatjuk. Mi más kellene?

XLarge  122995 Large 122988   
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Cast Iron Satay Grill
Öntöttvas satay grill
A satay grill mindenki kedvence. A kialakításnak hála kesztyű nélkül 
veheted le és teheted fel a nyársakat, és a lángok erejének hála ételed 
kívül ropogós, belül omlós lesz. Marináld a nyársad és tedd fel erre a 
speciálisan kialakított félhold kiegészítőre. Nincs több szétégett nyárs, 
csak a szépen és egyenletesen sülő satay, saslik, kebab vagy yakitori.
 
Large 700485

Cast Iron Plancha
Öntöttvas plancha
Nálad is előfordul néha, hogy a Big Green Egg rácsai közé esik
egykét hozzávaló? Ezt akadályozza meg a Cast Iron Plancha Griddle.
Az öntöttvas lemez bordázott oldalán óvatos bánásmódot igénylő és
kisméretű ételeket készíthetsz, a sima oldalán pedig palacsintát vagy
tojást süthetsz. Használhatod fedőként is a megfelelő méretű 
öntöttvas serpenyőhöz.

2XL, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 117656 
Elérhető a MiniMax mérettől felfelé
Ø26 cm 120137

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Öntöttvas szószos edény ecsettel
A Big Green Egg rácsára helyezett Cast Iron Sauce Potban gyorsan
és egyszerűen felmelegítheted a szószokat, a marinádokat vagy az
olvasztott vajat. A szilikonból készült Basting Brush kenőecset
pontosan beleillik a fogantyúba, így nem piszkolódik össze az
asztalterítő. Szeretnéd az EGGbe helyezni a Cast Iron Sauce
Potot? Akkor vedd ki belőle a Basting Brusht.

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

Green Dutch Oven
Zöld öntöttvas lábas
A Big Green Egghez kifejlesztett Green Dutch Oven igazi „nehézfiú”.
A zománcozott öntöttvas sütőedényben tudsz párolni, forralni,
főzni és sütni is. Ez egy igazi mindenes! A Green Dutch Oven fedője
külön is használható akár lapos serpenyőként, akár torta és
desszertformaként. A Green Dutch Oven kerek és ovális alakban
kapható..

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

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

Cast Iron Dutch Oven
Öntöttvas lábas
Ez az öntöttvas lábas sokoldalúan alkalmazható. A Big Green Egg
Cast Iron Dutch Oven ideális választás pörköltek, raguk, levesek és
egytálételek készítéséhez. Az öntöttvas egyenletesen elosztja a hőt
az edényben, a nehéz fedő pedig a Cast Iron Dutch Ovenben tartja
a nedvességet. Fedő nélkül is használhatod, így minden összetevő
átveszi az egyedülálló Big Green Eggízt. A párolt hús mindkét
esetben fi nom szaftos és puha marad. Kíváncsi vagy? Meglátod
4 óra múlva...

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

Carbon Steel Grill Wok
Szénacél wok  
A Big Green Egg szénacél wokjával piríthatsz húsokat, tengeri her-
kentyűket és természetesen zöldségeket is. A hagyományos dupla 
fogantyús design remek tartást biztosít, a nagy teherbírású szénacél-
nak köszönhetően pedig egyenletesen és gyorsan oszlik el a hő, hogy 
tökéleteset süthess. Sima alsó részének hála minden sütőfelületen 
használhatod. Használata EGGspander rendszerrel ajánlott.
 
XLarge, Large    Ø40 cm 120779       

Fire Bowl
Faszéntartó kosár
Hogyan távolítsd el a hamut a kihűlt Tojásból szenvedés és a 
kezed összekoszolása nélkül? A Big Green Egg rozsdamentes 
faszéntartó kosara segítségével. Lógasd egy szemetes fölé és rázd 
ki belőle a hamut. Így tökéletes hőáramlást biztosíthasz és sokkal 
gyorsabban be tudod gyújtani az EGGet. Felemelő érzés! A 2XL és XL 
faszéntartó kosarakat elválasztóval láttuk el, így kétzónás sütéshez is 
használhatók az EGGben.

2XL 122698
XLarge  122681
MiniMax  122650  

Large 122674 
Medium 122667

Cast Iron Skillet
Öntöttvas serpenyő
Mindegy, hogy vane elég szabadidőd: a Cast Iron Skillettel az
idő nem tényező. Ebben a sokoldalúan alkalmazható öntöttvas
serpenyőben villámgyorsan kérgesre sütheted, vagy éppen
órákon át dinsztelheted vagy párolhatod a húst. Készíthetsz például
hátszín steaket, indonéz rendangot, burgonyagratint vagy ragut.
Maradt még időd? A Cast Iron Skilletben fi nom desszerteket is
készíthetsz, például gyümölcspitét vagy gyümölcstortát. Az öntöttvas 
serpenyő és az öntöttvas plancha tökéletesen kiegészítik egymást. 
Használat a planchát fedőként az öntöttvas serpenyődhöz.

2XL, XLarge, Large
Ø36 cm  118233       

Elérhető a MiniMax mérettől felfelé
Ø27 cm  120144 

Séfek kedvence



A PONTOS  
HŐMÉRSÉKLET A
LEGKIVÁLÓBB ÍZEK

KULCSA

5656

Quick-Read Thermometer
Digitális zsebhőmérő
Néhány másodperc alatt leolvashatod a készülő étel pontos maghő-
mérsékletét, legyen az töltött csirke, báránycomb vagy steak. Kis méretű, 
és tokba épített. Egy jó maghőmérőre mindenkinek szüksége van! 

120793 

Dual Probe Remote Thermometer
Távhőmérő
A tudás hatalom. A vezeték nélküli Dual Probe Remote Thermometer
hőmérővel pontosan megmérhető a hozzávaló(i)d maghőmérséklete,
valamint a Big Green Egg belső hőmérséklete. A Dual Probe 2
szondával és egy vevőegységgel működik: az utóbbit magadnál
kell tartanod. Amint a készülék elérte a kívánt hőmérsékletet, a
vevőegység automatikusan jelez (91 méterig). 

116383

EGG Genius
Az EGG Genius ellenőrzi és figyeli 
a Big Green Egged hőmérsékletét, 
amit telefonodon vagy tableten is 
követhetsz. Így nyugodtan magára 
hagyhatod az EGGet hideg téli 
napokon is, és kinyithatsz egy sört 
a szobában. Az EGG Genius 
automatikusan szabályozza a Big 
Green Egg legáramlását, így 
mindig a beállított hőmérsékleten 
süthetsz. Jelez, amikor a  
hőmérséklet változik az EGGben 
és akkor is, amikor az étel 
elkészült. Követheted az előző 
sütések statisztikáit is. Angol 
nyelvű applikációval.

121059 

Fejleszd tovább két extrával 
az EGG Geniusod:
Mérd egyszerre több étel hő-
mérsékletét az EGG Genius 
segítségével. Használj több húshő-
mérő szondát! Kiegészítő szondák 
és Ykábel külön extraként 
vásárolható.

Kiegészítő hőmérő szonda 
121363

Kiegészítő Ykábel  
121387

Instant Read Thermometer 
Instant maghőmérő
Rare vagy medium steaket szeretnét? A Big Green Egg 
maghőmérőjével tökéletesre sütheted, így a medium rare fokozat sem 
lesz többé találgatás tárgya. Pár másodperc alatt leolvashatod a 
hőmérsékletet, 232°Cig, így nem kell sokáig nyitva tartani az EGGet. 
Tokkal együtt érkezik.

119575

Instant Read Thermometer with Bottle Opener
Digitális maghőmérő sörnyitóval
Egy sütésnél az időzítés a legfontosabb! Így lesz a Big Green Egg 
digitális maghőmérője a (titkos) fegyvered az alul vagy túlsült ételek 
ellen. Négy másodpercen belül tudni fogod a húsok, halak vagy 
szárnyasok maghőmérsékletét. Meddig süssem a báránycombot? 
Nézd meg a hátoldalon található táblázatot! A tökéletesség 
megérkezett! Kérsz egy sört? Ezt a digitális maghőmérőt  
sörnyitóval is felszereltük!

127150 Kell egy kis 
segítség?     

Íme néhány  
fontos  

maghőmérséklet.

medium marha 52/54 °C

medium bárány 60/62 °C

medium szarvas 52/55 °C

sertés 70 °C

szárnyas 72/75 °C

fehér hal 65 °C

lazac 50/52 °C

TIPPEK:
• Mindig a hús legvastagabb végén  

mérd a maghőmérsékletet
• Figyelj arra, hogy ne a csontba szúrd,  

mert más lehet a hőmérséklet
• Ha pihenteted a húst, számolj 23 °C  

emelkedéssel a pihentetés alatt
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Flexible Grill Light 
Hajlítható grill lámpa
Egy enyhe téli estén vagy késő éjszakába nyúló sütögetésen a 
Mágneses flexibilis LED grill lámpa fényt hoz a sötétségbe. Ez az okos 
LEDlámpa hajlítható nyéllel van felszerelve, a végén pedig egy erős 
mágnes kapott helyet. Csiptesd fel egyszerűen a zsanérra vagy az 
oldalpolcokra. Fényeket fel! Indulhat a sütés!

122940

Chef’s Flavor Injector
Pácoló fecskendő
Az egyedülálló Big Green Egg Chef’s Flavor Injectorral a szárnyas  
és más húsok belsejébe fecskendezheted az ízesítőket. A pácoló
fecskendővel a marinád egészen a hús közepéig eljuttatható, így az
még szaftosabbá és puhábbá válik. A beavatkozás sikerült! 

119537

Compact Pizza Cutter 
Kompakt pizzavágó kés
Mindent igazságosan kell elosztanunk. Még a pizzát is. De hogyan
vágjunk fel igazságosan egy pizzát szépen és biztonságos módon?
Az új Big Green Egg Compact Pizza Cutter szeletelővel! Ez a
professzionális pizzaszeletelő műanyag borítással rendelkezik,
amely kényelmesen illeszkedik a kézbe, és védi a tenyeret.
A rozsdamentes acél vágókoronggal könnyedén egyenlő
szeletekre vághatod a pizzát. Prego. 

118974 

Aluminum Pizza Peel
Alumínium pizzalapát
Az igazi pizzasütő péket magabiztos fellépéséről és professzionális
eszközeiről ismerheted meg. Te is használj Alumínium Pizza Peel
lapátot, amellyel a saját készítésű pizzákat rendkívül fi noman
rácsúsztathatod a Big Green Eggben elhelyezett, forró Flat Baking
Stone kőre. Ezt biztosan bókokkal fogják díjazni!

118967

Meat Claws
Hústépő karom
Mélyeszd a karmaidat  pardon, a Meat Claws hústépő karmokat  a
lassan sült sertéshúsba, így könnyen darabokra szedheted. A pulled
pork (húzott hús) sertéssült évek óta a Big Green Eggben készített
fogások egyik favoritja. A hústépő karmok segítségével egy pillanat
alatt elvégezheted a munka oroszlánrészét. A Meat Claws segít
elboldogulni a nagyobb darab húsokkal is.

Set  114099

Pigtail Meat Flipper
Húsfordító kampó
A Pigtail Meat Flipperért tűzbe tennénk a kezünket. Ezzel az ügyes
húsfordító kampóval gyorsan és egyszerűen megfordíthatod a
szárnyas és egyéb húsokat (például steaket, karajt és csirkemellet).
A hosszú, rozsdamentes acél kampóval akár rendkívül nagy
hőmérséklet esetén is megfordíthatod a húsokat anélkül, hogy
túl közel kellene kerülnöd a tűzhöz, vagy kárt okoznál az ételben. 

48 cm 201515

Flexible Skewers
Hajlítható nyárs
A FireWire Flexible Skewers segítségével gyerekjáték a szaté és
más összetevők felfűzése. A rugalmas grillnyársakra könnyedén
feltűzheted a húsokat, halat, szárnyast és zöldségeket anélkül, hogy
a darabok a másik oldalon lecsúsznának. Kész? Akkor a nyársakat
az extra íz kedvéért még egy kis időre marinádba is márthatod.

68 cm  2x 201348

Deep Dish Baking Stone 
Mélyített sütőkő/pizzakő 
A Deep Dish Baking Stone mélyített sütőkő tökéletes hőeloszlást
biztosít, így garantálva a mesteri lepényeket, tortákat, lasagnékat és
akár pizzákat is. A magasított peremmel ellátott kerámia kő biztosítja,
hogy a tészták egyenletesen süljenek, és irigylésre méltó aranybarna
színt kapjanak. Az eredmény belül lágy, kívül ropogós.

2XL, XLarge, Large 
 112750
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Vertical Poultry Roaster
Függőleges szárnyas sütőállvány
A poulet noir vagy bressei csirkét az őt megillető helyre helyezd a
Big Green Eggben, a Vertical Poultry Roasterre. A rozsdamentes acél
Vertical Poultry Roasterrel a csirke vagy a pulyka függőlegesen áll
a tartón, tehát saját zsírjában sül. Így belülről hihetetlenül szaftos lesz,
miközben kívül finom, ropogós kéreg alakul ki rajta. Minél szaftosabb,
annál finomabb. 

Csirke 117458
Pulyka 117441

Ceramic Poultry Roaster
Kerámia szárnyas sütőállvány
Több mint finom: fenséges! Helyezz egy egész csirkét vagy pulykát a
Ceramic Poultry Roasterre, így a hús kívül ropogós, aranybarna külsőt
kap, míg belül finom szaftos marad. Még egy kis extra ízt szeretnél
adni neki? Akkor tölts a kerámia tartóba némi sört, bort, almabort és/
vagy zöldfűszereket. A szárnyashús így különösebb fáradság nélkül
tökéletes lesz.

Csirke 119766
Pulyka 119773

Ribs and Roasting Rack
V-rács
A többfunkciós Ribs and Roasting Rack pecsenyesütéshez ideális.
Álló helyzetben Vrács, amely alkalmas nagyobb húsok vagy (töltött)
szárnyasok lassú sütésére. A rács elforgatva sült oldalas készítéséhez
ideális. A Ribs and Roasting Rack körüli folyamatos légáram
fantasztikus eredményt biztosít. Húsevőknek kötelező! 

2XL, XLarge, Large  117564   
Medium, Small    117557    

Drip Pan
Csepegtetőtálca
A Big Green Egg Round Drip Pan segítségével felfoghatod a kifolyó 
zsírt, nedvességet és ételdarabokat, így nem potyognak le a faszénre 
vagy a convEGGtorra. Ha a kerek, alumínium csepegtetőtálcára egy 
kis vizet töltesz, akkor az EGGben nagyobb lesz a páratartalom, és 
így még szaftosabbá válnak az ételeid.

Kerek  Ø 27 cm  117403  
Négyszögletes  35 x 26 cm 117397 

Disposable Drip Pans 
Eldobható csepegtetőtálca
Egy igazi séf nem ijed meg egy kis zsírtók. Végülis, ez adja az ízeket. 
Az eldobható csepegtetőtálcát használhatod a zsírok összegyű-
jtésére. A convEGGtor méretéhez igazítottuk, hogy tisztábban süthess.

XLarge  5x 120892 
Large  5x 120885 

Medium, MiniMax, 
Small  5x 120878 

Grill Rings 
Grill gyűrű
A Grill Rings gyűrűkkel a (töltött) paprika, paradicsom és hagyma
soha többé nem potyog le grillezés közben. A rozsdamentes acél
gyűrűkön ugyanis található egyegy tüske, amely szilárdan rögzíti a
zöldséget és a gyümölcsöt. A Grill Rings közepén található hővezető
spirál biztosítja, hogy az ételed gyorsan elkészülhessen. 

3x 002280
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Ash Tool
Hamukaparó
A hamukaparó két dolog miatt is kötelező kiegészítő: ezzel 
távolíthatod el a hamut egyszerűen a Big Green Eggből, és az EGG 
begyújtása előtt ezzel egyengetheted el a faszenet. Ez a praktikus 
szerszám remekül együttműködik az Ash Removal Pan hamuzó 
lapáttal.

2XL, XLarge 119490 
Large, Medium 119506
MiniMax, Small, Mini 119513

Ash Removal Pan
Hamuzó lapát
Az elégett faszén után hamu marad hátra. A levegő könnyebben
áramlik keresztül a Big Green Eggen, ha az Ash Toollal eltávolítjuk,
az Ash Removal Pannel pedig begyűjtjük a hamut. Az EGG megfelelő
hőmérsékletének gyors eléréséhez és megtartásához oxigén és
légáramlás szükséges. A hamuzó lapát tökéletesen illeszkedik a
levegőszabályozó nyílásához, így elkerülhető a hamu leszóródása. 

2XL, XLarge, Large, Medium 
 106049      

Generációnknak és az 
utána következőnek. 
Tartsd tökéletes 
formában az EGGed.
 
Egy EGG életre szól. És ha karban tartod, a következő generációnak is 
felejthetetlen élményeket szerez majd. Apropó, az ételeid is finom-
abbak lesznek és az EGG is jobban néz majd ki. Érted már? A soron 
következő termékek segítenek abban, hogy megőrizd az EGG top 
formáját és adunk néhány tanácsot is a weboldalunkon, hogyan tartsd 
megfelelően karban! Vigyázzatok egymásra!

Grid Cleaner
Rácstisztító
A sütés az EGGen jó móka, de azzal is együtt jár, hogy a Big Green
Egg rácsára ráégnek a zsírok és az ételdarabok. A Cooking Grid
Cleaner segítségével azonban gyorsan és könnyedén megtisztíthatod
a rácsot. A Cooking Grid Cleaner meghosszabbított szárának
köszönhetően nem kell megvárnod, amíg lehűl az EGG és a grillrács.

 201324

SpeediClean™ Long handle Scrubber
SpeediClean™ hosszú nyelű rácstisztító
Ez az extra erős rácstisztító természetes fa rostokból készült, így 
a tisztítás közben leeső fém darabok innentől már a múlt. Ez egy 
környezetbarát, hőálló rácstisztító hosszú nyéllel, így nem kell  
megvárnod sem, amíg az EGG kihűl.

  127129
Pótfej
rácstisztítóhoz  2x 127143

SpeediClean™ Dual Brush Scrubber
SpeediClean™ dupla fejű rácstisztító
Egy felejthetetlen Big Green Egg este emlékei: egy zsíros grillrács és 
egy darab égett mozzarella a pizzakövön. A dupla fejű rácstisztítóval 
gyorsan rendet tehetsz! Ráadásul a rácstisztító már környezetbarát, 
hiszen természetes fa rostokból készül.

  127136 
Pótfej
rácstisztítóhoz  2x 127143

EGGmat
Eggmat Szőnyeg
Az EGGet nem építetted munkaasztalba vagy a kerti konyhába, 
hanem a kertben vagy az erkélyen áll? Akkor az EGGmat szőnyeg védi 
a környezetét a hőtől, a foltoktól és a penésztől. Egy szívmelengető 
adalék: az EGGmat teljesen újrahasznosított anyagokból áll, így 
nagyon környezetbarát. 

76x107 cm
117502
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Azoknak, akik a 
minőséget keresik.

EGG  
védőhuzatok

VÉDŐHUZAT Mini Small Medium MiniMax Large XLarge 2XL

intEGGrált kézi húzós állvány vagy  
görgős állvány

126528 126528 126467 126467 126535

EGG Carrier - hordozókeret 126511 126511

Minimax Hordozható Állvány 126528

EGG Váz 126467 126450 126450 126450

EGG Váz + Bővítőváz 126474 126474 126474

Akác asztal 126498 126474

Kupola védőhuzat asztalban tárolt 
EGGekhez

126504 126504

Forróság vagy fagy? Őrizd meg Big Green Egged újszerű állapotát 
védőhuzat használatával. Ez a kiváló minőségű szellőző védőhuzat 

ellenáll az időjárás viszontagságainak. Könnyen feltehető, leszedhető 
és köszönhetően a Velcro illesztésnek pontosan az EGG alakjához 
simíthatod. A stílusos fekete design Big Green Egg logóval minden 

EGGen jól mutat.
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Pótalkatrészek

Gasket Kit
Hőálló tömítő készlet
A Big Green Egg hosszú ideig tartó, intenzív használata során a 
kerámia alap felső szegélyén, illetve a kéményes kerámia tető alsó 
peremén található filc betétek egy bizonyos igénybevétel után 
elhasználódnak. Mivel ez a szegély védi a kerámiát, és biztosítja a 
levegő tökéletes cirkulációját, ezért időnként ajánlatos lecserélni. 
A csere egyszerűen megoldható a Gasket Kit hőálló tömítő készlet 
segítségével. A filctekercs öntapadós, a felragasztás módja pedig 
magától értetődő.

2XL*, XLarge, Large 
113726  

Medium, MiniMax, Small, Mini 
113733 

Cast Iron Grate
Öntöttvas rostély
A fire box alján helyezkedik el. Biztosítja a légáramlást az EGGben és a 
hamu ezen keresztül hullik le, hogy könnyen eltávolíthasd.

2XL  114716  
XLarge  112644 
Large  103055 
Medium  103062 

MiniMax 103055 
 
Small  
Mini 

103079 

* a 2XL mérethez 2 készlet szükséges
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Base
Alap
Nagy teherbírású szigetelt kerámia. A bevonat védi lepattogzás és halványulás ellen. 

2XL  120946      
XXL 114426        
XLarge  112620 
Large  401076 

Medium  401083 
MiniMax  115577 
Small 401090 
Mini 401106 

Fire box
Tűztér
A tűztér a kerámia alapban helyezkedik el és ezt töltjük fel faszénnel. Mivel a tűztér 
lyukakkal rendelkezik és nyílása kapcsolatban van az alsó szellőzővel, ezért a 
légáramlás egyenletes és optimális, ha a rEGGulator és az alsó szellőző nyitva vannak.

2XL  120984 
XXL 114440
XLarge  112637
Large  401175

Medium  401182
MiniMax  115591
Small 401199
Mini 112187

Dome
Kupola
Kerámia kupola, ami a rugós zsanérnak köszönhetően könnyen nyitható és zárható. 
A kerámia anyagát dupla bevonattal láttuk el a tökéletes védelem miatt. A hőtartó, 
hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően az EGG belsejében megfelelő hőáramlás 
alakul ki, így biztosítva, hogy az ételek egyenletesen ízletesre sülnek.

2XL  114433          
XLarge  112668            
Large  401120
Medium  401137

MiniMax  
401144 

 
Small  

Mini 112224 

Fire ring
Tűzgyűrű
A tűztér tetején helyezkedik el, választóelemként az izzó faszén és a rácsok között.

2XL  120977 
XXL 114457 
XLarge  401212 
Large  401229 

Medium  401243 
MiniMax  115607  
Small 401250 
Mini 112194 

Tel-Tru Temperature Gauge
Tel-Tru kupola hőmérő
Mindegyik Big Green Egget alapkivitelben hőmérővel szállítjuk. 
Elromlott a sok évnyi használat után? Akkor csak meg kell rendelned 
a TelTru Temperature Gauge precíziós hőmérőt. Helyezd a kupolába 
való hőmérőt az EGG fedelébe, és máris megtudhatod, hogy mekkora 
a hőmérséklet a készülék belsejében, anélkül, hogy ehhez fel kellene 
nyitnod a tetőt, és ezzel hőt veszítenél. A TelTru hőmérő kétféle 
méretben kapható, 50 °C és 400 °C közötti hőmérsékletet mér.

8 cm   117250    
5 cm   117236    
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rEGGulator
Az új és robosztus rEGGulator nagyon pontosan állítható. Tartós, 
erős öntöttvasból készült szilikon fogantyúval, így akkor is tudsz 
hőmérsékletet állítani, amikor átforrósodott a vas. Korrózió elleni 
védelemmel is elláttuk, így nyugodtan az EGGen hagyhatod.

2XL, XLarge, Large, Medium
117847 

MiniMax, Small
117854 

Fejleszd az EGGed
---

Olyan, mint újkorában

REGGULATOR
A szabadalmaztatott rEGGulator 
nagyon pontos, használata 
pedig könnyű és kényelmes 
köszönhetően a hőszigetelt 
fogantyúnak.

HŐMÉRŐ A KUPOLÁHOZ
XL méretű hőmérő, hogy jobban 
lásd a pontos értékeket, ütésálló 
üveggel.
 

ZSANÉR ÖSSZESZERELŐ 
KÉSZLET
A szabadalmaztatott “easy to 
lift” rendszerrel minimális  
erőbefektetés mellett nyithatod 
és zárhatod az EGG kupoláját.

HŐÁLLÓ TÖMÍTÉS
Új, kiváló minőségű tömítős-
zalag, ellenáll a legmagasabb 
hőmérsékletnek is.

Rain Cap
Esernyő
Minden van esély arra, hogy esni fog. Egy szenvedélyes Big Green 
Eggest viszont ez sem állíthat meg. Ha nem akarod, hogy esőcseppek 
áztassák az EGGben készülő ételt, szerezz be egy esernyőt! Csak 
rEGGulatorral együtt használható. 

2XL, XLarge, Large, Medium
120748 

MiniMax, Small
121042 

Band Assembly Kit
Zsanér összeszerelő készlet
Szabadalmaztatott “könnyű nyitás” rendszer. A zsanérral minimális 
erőbefektetés mellett nyithatod és zárhatod az EGG kupoláját.

2XL  121271
XLarge  117908
Large  117984 
Medium  120021

MiniMax  
126870 Small 

Mini 117922

Large felújító készlet
Csak a Large mérethez 
elérhető
126931
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Apron – Kids
Gyerek kötény
Egy méret 789054  
(12 éves korig)

Mr EGGhead Plush Toy
Mr EGGhead plüss játék
120991 

Apron 
Kötény
Egy méret 126399 

Canvas Apron 
Vászon kötény
Egy méret 700492

Baseball Cap
Baseball sapka
Fekete 122254 

Salt & Pepper shaker 
Só- és borsszóró
122230

Socks
Zokni
Lángok 3942    700874 
Lángok 4346    700881 
Tojások 3942   700850 
Tojások 4346   700867

Retro Sportsbag
Retro sporttáska
666342

A legmenőbb 
gyűjtői darabok.

Round Stamped Aluminum 
Sign
Kerek alumínium pecsét
123930

EGG rajongók  
egyesüljetek. Lépj be az 
EGG világába. Látogasd 

meg Fan Shopunkat.
Az igazi EGG rajongó mindig ki fog tűnni a tömegből az 

ételek iránti szenvedélyével és mert szeret időt tölteni  
Big Green Eggje mellett. Na és azért is, mert pulcsija és 

zoknijai is elárulják. Nézz körül weboldalunkon és keresd a 
Fan Shop termékeit a greenegg.hu weboldalon. 

Beanie
Gyerek sapka
666724

LED Light String
LED fényfüzér
700898 

Snow Globe Atlanta
Atlanta hógömb
666847

Home Socks
Otthoni zokni
39-42 666823 
43-46 666830 

Puzzle
666366

Mug Enamel
Fém bögre
666311

Beach Towel
Strandtörölköző
666335

Vacu Vin
Borhűtő
666465 

Canvas shopper
Vászon bevásárlótáska
666687 / 666816

Kuckózós 
napokra.

Irány a 
strand!

The Big Green Egg Book 
Big Green Egg Könyv 
A Big Green Egg Book minden Big Green Eggfoodie bibliája. 
Ebben a Jonnie Boer, holland mesterszakács előszavát 
tartalmazó, ízléses könyvben valamennyi főzési technika 
megtalálható, amelyet az EGGen alkalmazhatsz: sütés, pörkölés, 
párolás, grillezés, füstölés és slow cooking. Mind az alapételek, 
mind a nagyobb kihívást jelentő receptek arra ösztönöznek, hogy 
eljussál konyhaművészeti teljesítményed csúcsára.

Angol   116680



Big Green Egg 
x golf

A speciális megjelenésű Big Green Egg golf felszerelésekkel nem 
érzed magad többé kezdőnek a pályán. Válaszd ki kedvenc mintázatú 

pólód, a hozzá illő rövidnadrágot és szerezd be hozzá a többi 
kiegészítőt is, hogy biztosan észrevegyenek a füvön.

greenegg.hu

Felöltöztél az 
EGGezéshez?



carbon neutral
natureOffice.com | DE-842-221LEP1

print production
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LÉPJ BE AZ ONLINE 
BIG GREEN EGG KÖZÖSSÉGBE!

#BigGreenEgg   #TheEvergreen
Kezdő vagy profi EGGes vagy? Légy tagja közösségünknek és maradj naprakész 

a legfrissebb hírekkel és inspiráló blog bejegyzésekkel. Találd meg a legjobb 
recepteket a könnyűtől a nehezebbekig és találj új EGG barátokat! Lehetsz 

húsimádó, hal rajongó, vegán vagy vegetáriánus... és természetesen ne 
feledkezzünk meg a család legkisebb tagjairól sem. Itt vagyunk nektek! Kövess 

minket social media felületeinken, hogy biztosan ne maradj le semmiről!

520 350 310     228

180     75

WOW, nagyon jól néz ki!
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Big Green Egg Magyarország

Big Green Egg Magyarország

Copyright © 2021 Big Green Egg Europe. Minden jog 
fenntartva. Külön rendelkezés hiányában, minden anyag a 
következő oldalakon a Big Green Egg Europe B.V. tulajdona. 
Minden jog fenntartva. Ezen kiadvány részei, úgy mint a 
szövegek és képek, nem használható fel más célra, mint 
amit a jogtulajdonos Big Green Egg Europe B.V. megjelölt. 
Másolás, módosítás, az anyagok tárolása vagy újra kiadás 
semmilyen formában, legyen az elektronikus, mechanikus 
vagy egyéb, kivéve a magáncélra történő felhasználást, 
kifejezetten tilos a jogtulajdonos előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül. 

Bár a katalógust a legjobb tudásunk szerint állítottuk 
össze és fordítottuk, a Big Green Egg Europe B.V. 
semmilyen formában nem garantálja az információk 
helytállóságát vagy teljességét. A megadott információk 
nem jogosítanak fel reklamációra vagy egyéb jogokra,  
és a Big Green Egg Europe B.V. semmilyen formában  
nem felelős a megjelent információk felhasználása  
miatt.  HUv1.2021

A Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest™, 
EGGmitt™ és convEGGtor® a Big Green Egg Inc. bejegyzett 
védjegyei.
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Big Green Egg Europe B.V.
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Ez a Big Green Egg
A Big Green Egg a világ legnépszerűbb kamadoja, amely  

a legjobb kerámiákból készül. 1974 óta alkotunk közösen 

csodás emlékeket, és a jövőben is melletted állunk.  

A Big Green Egg az eredeti. Az örökzöld.

BIGGREENEGG.HU


