The hottest thing in
outdoor cooking.

Offisiell
produktkatalog
-------2021
38

Om Big Green Egg

4 Slik er Big Green Egg satt sammen
5 Hemmeligheten bak Big Green Egg
7D
 en beste keramikken og innovative

28

detaljer

Modellene

8 Hvilken modell passer deg best
9 Viktige grunnregler for en enkel start
10 De 7 forskjellige modellene

Endeløse
matlagingsmuligheter

14 Oppdag allsidigheten til en kamado
16 Forskjellige matlagingsteknikker

nærmere forklart
26 EGGspander systemet

Inspirasjon

40 Evergreens av Cesar Zuiderwijk
44 De thailandske årene til

Henk Savelberg
50 Tilbehør
62 Vedlikehold
66 Reservedeler
70 Fan items
75 B
 li medlem av Big Green Egg

fellesskapet

Et komplett utekjøkken
28 understell og bord
30 modulær EGG arbeidsbenk

Kom i gang med EGGet ditt
34 Trekull: det beste drivstoffet
36 Alt om røkeflis

11
34
Spør din Big Green Egg forhandler om råd!

Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon om våre Big Green Egg
eller den imponerende kolleksjonen med tilbehør? Autoriserte Big Green Egg
forhandlere har all ekspertisen til å gi deg de beste rådene. Du finner din
nærmeste forhandler via nettsiden biggreenegg.no
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Big Green Egg - en forklaring
---

Solid kvalitet. Overlegen keramikk. Kraftig utekjøkken!

REGGULATOR
Juster i to retninger, slik at du kan regulere
luftstrømmen og kontrollere temperaturen presist.

LOKK MED SKORSTEIN

TEMPERATURMÅLER
Gir presise interne temperaturavlesninger.

En keramisk hvelving med skorstein som takket være

Overvåk fremdriften til matlagingsprosessen

den smarte fjærmekanismen lett kan åpnes og lukkes.

uten å åpne EGGet.

Det keramiske materialet har et beskyttende glasurlag.
De isolerende, varmekonserverende egenskapene til
det keramiske materialet skaper en luftstrøm inne i
EGGet og sørger for at matrettene tilberedes jevnt og

RIST AV RUSTFRITT STÅL

smakfullt.

Risten av rustfritt stål brukes som
hovedkokeflate for grilling og steking.

BRANNRING
Stables på toppen av brannboksen, og gir deg en
hylle for varmesprederen og matlagingsristene.

GITTER

GAMMEL VISDOM & INNOVATIV
TEKNOLOGI

Vi må mange århundrer tilbake i tid når det gjelder ideen bak
Big Green Egg. Den ble allerede brukt for 3000 år siden i Øst-Asia
som tradisjonell, vedfyrt leirovn. Der ble den oppdaget, omfavnet og
tatt med av japanere som ga den kjælenavnet 'kamado', som betyr
ovn eller peis. Da amerikanske soldater var i Japan oppdaget de
kamadoen i begynnelsen av det forrige århundret og tok den med
hjem som suvenir. I løpet av årene ble den gamle modellen
perfeksjonert i Atlanta (Georgia, USA) ved hjelp av dagens kunnskaper,
produksjonsteknikker og innovative materialer. Også den progressive
keramiske teknikken til NASA har bidratt til at denne spesielle
uteovnen har blitt utviklet: Big Green Egg.

HEMMELIGHETEN BAK BIG GREEN EGG

Japanere, amerikanere, nordmenn: alle som smaker
rettene som har blitt laget med et Big Green Egg, forelsker
seg umiddelbart i den utrolig gode smaken. Hva er hemmeligheten bak EGG? Egentlig er det en kombinasjon av flere ting. Det er
keramikken som sender varmen tilbake, som gjør at det oppstår en
luftstrøm som gjør ingrediensene ekstra møre. Det er den perfekte
luftsirkulasjonen, som gjør at maten stekes jevnt på den ønskede
temperaturen. Og det er et faktum at temperaturen kan reguleres
og beholdes på graden nøyaktig. Til og med ekstreme temperaturer
har ingen innflytelse på temperaturen på innsiden av EGG på grunn
av den høyverdige, varmeisolerende keramikken. Og - sist, men ikke
minst - så har den selvfølgelig også utseendet med seg.

Er plassert inne i brannboksen. Perforert for å

BRANNRIST
Brannristen hviler i den keramiske basen og må fylles

la luft strømme opp gjennom EGGet og eventuell
aske falle ned, slik at den lett kan fjernes etter
matlagingen.

med grillkull. Siden risten er utstyrt med sofistikerte
åpninger, og fungerer sammen med ventilene på
bunnen av EGGet, er luftstrømmen konstant
og optimal når metalltoppen med to funksjoner og
trekkdøren er åpne.

BASE

TREKKDØR
Fungerer sammen med toppen med to

Kraftig isolert keramikk. Glasur forebygger skår

funksjoner, regulerer lufttilførselen inn for

og misfarging.

å kontrollere temperaturen. Gjør det også

LIVSLANG KVALITET

Hos Big Green Egg stoler vi 100 % på produktet vårt. Derfor får du
også en livslang garanti på materialet og konstruksjonen av alle de
keramiske delene til EGG. Den er laget av eksepsjonell, høyverdig
keramikk. Dette materialet har ekstremt isolerende egenskaper
og gjør EGG, i kombinasjon med diverse patenterte deler, unik.
Keramikken tåler ekstreme temperaturer og temperaturforskjeller.
Du kan bruke EGG om og om igjen av ganger uten at dette går
utover kvaliteten. Det er derfor ikke rart at hele bedriften vår står for
EGG'ene våre.

mulig å fjerne aske enkelt.
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Den beste keramikken
Innovative detaljer
IME
LIFET NTY
A
WARR

Ved første øyekast kan det se ut som om det ikke er store
forskjellen mellom dette Big Green Egget og modellen som vi
introduserte i 1974. Men skinnet bedrar. For siden den gang
har vi satt en lang rekke tekniske innovasjoner ut i livet. Og
det fortsetter vi med. I og med at vi ikke bare ønsker å være
den beste kamadoen i dag, men også for fremtiden.

WORLD MAP
Nøyaktig
WITH COUNTRIES
temperaturkontroll

Produsert i
Nord-Amerika

NASA
Keramikken med
høyest kvalitet,
utviklet av NASA

Lett å tenne opp og
klar til bruk på bare
15 minutter
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Er du nysgjerrig
på hvordan
Big Green Eggs lages?
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The essential Big Green Egg collection:

Du og
Big Green Egg:
it’s a match!

--An easy start

Spesielt for den begynnende EGG'eren har vi satt sammen en startpakke med det
viktigste tilbehøret. Det er bare å sette opp ønskelisten til bursdagen din med en gang.

Ash Tool

Som foodie vet du én ting sikkert: med Big Green Egg får du en kamado
av utmerket kvalitet i hus (eller i alle fall i hagen, balkongen eller
terrassen). I tillegg til at du kan grille på et Big Green Egg, kan du også
steke, røke, dampe og koke (sakte). For et EGG er ikke bare en grill, det
er et fullstendig utekjøkken, hvor du også kan steke pizzaer, røke fisk,
tilberede kjøtt langsomt og gjøre alle andre ting som du også kan gjøre i
den vanlige ovnen din. De kulinariske mulighetene er uendelige med et
Big Green Egg. Spørsmålet er altså ikke hvorfor du vil ha et EGG,
men hvilken av de 7 modellene som passer deg best. Derfor har vi kort
beskrevet modellene. Oppdag selv at hvor liten eller stor familie,
vennegjeng og hage (eller terrasse) du enn har, det finnes alltid et
matchende EGG!

convEGGtor +
convEGGtor Basket

Charcoal Starters

Mini
Blir med deg
overalt

MiniMax
Den kjekke
bordmodellen

Small
Beskjeden
størrelse,
perfekte
prestasjoner

Medium
Nyt med venner
& familie

Large
Den allsidige
som kan brukes
når som helst

XLarge
Aldri mer
plassmangel

2XL
Perfekt til
ekstra store
samlinger

IntEGGrated Nest+Handler

100% Natural Charcoal 4,5 kg
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2XL

XLarge

Large

Stor, større, størst. Big Green Egg 2XL
er det største medlemmet til Big Green Egg
familien og den største kamadoen som
finnes på markedet. Ved denne modellen er
alt imponerende: vekten, størrelsen, høyden
og stekeoverflaten. 2XL er en absolutt
blikkfanger. Men det går ikke utover
prestasjonene. Ved hjelp at et IntEGGrated
Nest+Handler kan 2XL fortsatt enkelt flyttes
rundt. Og takket være et smart hengsel-
mekanisme er det også veldig enkelt å åpne
EGG. En storhet når det gjelder størrelse
og kulinariske muligheter, men uten å bli fin
på det.

Har du en stor familie og/eller vennegruppe?
Eller er du en profesjonell kokk, for eksempel
gjennom et cateringselskap eller for store
grupper? Da er Big Green Egg XLarge din
beste venn. Du kan la store grupper nyte
smakfullt tilberedte ingredienser og retter
samtidig. Med en stekeoverflate på 61
centimeter er store kjøttstykker, fisk eller flere
pizzaer ikke lenger en fantasi, men realitet.
Og er heller ikke 61 centimeter nok? Utbred
da stekeoverflaten med de spesielle 5-Piece
EGGspander Kit og lag mat på høyt nivå.

Big Green Egg Large er den mest populære
modellen i Big Green Egg familien. På
stekeoverflaten til Large lager du enkelt
alle dine favorittretter og de til familien og
vennene dine. Samtidig om nødvendig, for
på Large har du plass nok til å lage mat til
8 personer. Med all den plassen lager du også
enkelt fullstendige treretters menyer på
Large. Vil du benytte ditt EGG fullt ut? Da er
Large også den perfekte matchen for deg,
for det er modellen som har flest tilbehør.
Og dermed er mulighetene til denne allsidige
modellen egentlig, det ligger allerede i navnet,
Large.

Spesifikasjoner
Rist: Ø 73 cm
Matlagingsoverflate: 4.185 cm²
Vekt: 170 kg
Høyde: 90 cm

Spesifikasjoner
Rist: Ø 61 cm
Matlagingsoverflate: 2.919 cm²
Vekt: 99 kg
Høyde: 78 cm

Spesifikasjoner
Rist: Ø 46 cm
Matlagingsoverflate: 1.688 cm²
Vekt: 73 kg
Høyde: 84 cm

Kode
117649

Kode
120939

Startpakke
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Kode
117632

2XL

XLarge

• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• 2x Half convEGGtor Stone
• convEGGtor Basket
• Charcoal 9 kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

• EGG
• IntEGGgrated Nest+Handler
• convEGGtor
• convEGGtor Basket
• Charcoal 9 kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Large
Startpakke

• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor
• convEGGtor Basket
• Charcoal 9 kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool
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Medium

MiniMax

Small

Mini

Big Green Egg Medium er kompakt nok til å passe i en liten byhage,
terrasse eller balkong, men stor nok til å grille, røke, småkoke eller
steke mat til 6 til 8 personer. Med Medium i hagen din kan du enkelt
invitere familie og venner for å nyte et måltid sammen. Det er en av
grunnene til at denne EGG modellen er en av våre mest populære.
Med den tilhørende convEGGtor og Baking Stone forandrer du
Big Green Egg Medium i en håndvending til en pizzaovn hvor du
selv kan lage de deiligste pizzaene. For selv om den er Medium,
er den alt annet enn gjennomsnittlig!

Størrelsen er kanskje ikke veldig imponerende, men Big Green Egg
MiniMax kompenserer for det med sine prestasjoner. Den er bare
7 centimeter høyere enn Big Green Egg Mini, men har en mye større
stekeoverflate, sammenlignbar med overflaten til Big Green Egg Small.
Og det gir deg nok plass til å lage mat til 4 til 6 personer.
Skal du på tur? Med en vekt på 35 kilo trenger du ikke å være en
profesjonell vektløfter for å ta med deg MiniMax. Med EGG Carrier
som er standard inkludert er det ikke noe problem i det hele tatt!
Oppgrader den med Portable Nest og Acacia Wood EGG Mates og du
kan jobbe på en komfortabel arbeidshøyde overalt hvor du vil.

Er utendørs matlaging forbehold de som har en hage? Nei, på ingen
måte! Big Green Egg Small er favorittbeboeren til bymennesker med
en balkong eller liten terrasse. Small er kompakt og likevel lager du
enkelt profesjonelle retter til 4 til 6 personer på den. Fordi risten til
Small ligger lavere enn i MiniMax er Small bedre egnet for større
retter, selv om de begge har like store overflater til matlaging.
Big Green Egg Small er kanskje liten, den yter store prestasjoner!

Big Green Egg Mini er det minste og letteste medlemmet i Big Green
Egg familien. Den er ideell til å ta med til campingen, på båten eller
piknik. Eller til å sette rett på bordet hjemme. Men for å være helt
ærlig: dersom du har denne EGG modellen, drar du sannsynligvis aldri
mer noen steder uten å ta den med deg. Takket være vekten sin er det
meget enkelt å flytte Mini. Og du kan gjøre det enda enklere for deg
selv ved å skaffe deg en EGG Carrier til Mini. Lager du som regel mat
til 2 til 4 personer? Da er denne reiselystige lettvekten din ideelle Big
Green Egg modell.

Spesifikasjoner
Rist: Ø 40 cm
Matlagingsoverflate: 1.264 cm²
Vekt: 51 kg
Høyde: 72 cm
Kode
117625

Including
EGG Carrier
Spesifikasjoner
Rist: Ø 33 cm
Matlagingsoverflate: 855 cm²
Vekt: 35 kg
Høyde: 50 cm

Spesifikasjoner
Rist: Ø 33 cm
Matlagingsoverflate: 855 cm²
Vekt: 36 kg
Høyde: 61 cm
Kode
117601

Spesifikasjoner
Rist: Ø 25 cm
Matlagingsoverflate: 507 cm²
Vekt: 17 kg
Høyde: 43 cm
Kode
117618
EGG Carrier Mini
116451

Kode
119650

Startpakke
Medium

MiniMax

Small

Mini

• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor
• convEGGtor Basket
• Charcoal 4,5 kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool
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• EGG (incl. EGG Carrier)
• convEGGtor
• Charcoal 4,5 kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

• EGG
• EGG Nest
• convEGGtor
• Charcoal 4,5 kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

• EGG (incl. EGG Carrier)
• convEGGtor
• Charcoal 4,5 kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

13

Mangfoldet til et
Big Green Egg...

MANGFOLDET TIL ET
BIG GREEN EGG...

Fordi Big Green Egg kan nå temperaturer mellom 70 °C - 350 °C,
kan du bruke den til alle slags koketeknikker. Grilling, røking,
wokking, damping, steking og slowcooking; det er enkelt som
bare det på ditt Big Green Egg. Fra grillet t-bensstek eller
entrecôte til vegetarcurry og spansk lapskaus. Sett i gang
med dampede østers, carpaccio røkt på høy, en asiatisk
kyllingsuppe eller en pai som er rikelig fylt med grønnsaker.
Alt er mulig! Og så er det selvfølgelig tid for å smake... Ekte og
rene smaker med en uovertruffen karakteristisk duft og smak.
Med et Big Green Egg åpnes det en hel ny verden for deg. Du
flytter de kulinariske grensene dine og overrasker deg selv og
gjestene dine. La kreativiteten strømme fritt og nyt!

…ÅRET RUNDT!

Og uansett om det er iskaldt eller glovarmt: Du kan EGGe i
alle årstidene, gjennom hele året. Grilling kun gøy som
sommeraktivitet? Think again! Big Green Egg gjør en endring
på dette. For hvorfor skulle du bare nyte kamadoen din et par
måneder i året, når du kan ha glede av den 365 dager i året?
Takket være den unike, isolerende keramikken har det ikke noe
å si hvilken temperatur det er ute. Temperaturen i EGGet er like
stabil som alltid og den bryr seg ikke noe om regn eller snø.

NYTE DEN BESTE
SMAKSOPPLEVELSEN SAMMEN

Et Big Green Egg har du for resten av livet. Slik kan du variere
ingredienser og retter i det uendelige, med et spesielt smakfullt
resultat. Å nyte det gode livet sammen, det er det Big Green
Egg dreier seg om. Familie, venner, å ha dine kjære rundt deg
og nyte de beste rettene du noen sinne har smakt. Slik skapes
uforglemmelige øyeblikk. Lag favorittoppskriftene dine eller
skap en ny rett på EGGet ditt. Mulighetene er uendelige: prøv
alle sammen og slipp kreativiteten din løs! Kom igjen med
den møre biffen, den herlige fisken i saltskorpe, den tøffe
gryteretten, det nybakte brødet, pizzaene med sprø bunn eller
den deilige desserten som gir deg vann i munnen. Hva er det
første du lager?

Finn ut mere om de forskjellige koketeknikkerne og
tilbehør som finns på neste siderne.

Nødvendige
tilbehør

Pizza Margherita
Mengde: 2 pizzaer (Ø 25–30 cm)
INGREDIENSER
TIL DEIGEN

250 g mel (helst type ‘00’) + ekstra til utbaking
25 g fersk gjær, eller 8 g tørrgjær
150 ml lunkent vann
1 ss olivenolje + ekstra for smøring
1 ts sukker

Baking Stone

TOMATSAUS

1 lite fedd hvitløk
5 basilikumblader
3 ss olivenolje
1 boks tomater i terninger (400 g)

Stainless Steel Grid

FYLL

2 mozzarella-baller på 125 gram hver
10 ferske basilikumblader
2 ss extra virgin olivenolje

convEGGtor

TILBEHØR

convEGGtor
Baking Stone
Pizza Dough Rolling Mat
Aluminium Pizza Peel
Compact Pizza Cutter

convEGGtor:
fra EGG til ovn
Med convEGGtor som
keramisk varmeskjold avgir
grillkullet ingen direkte varme
til ingrediensene og gjør du
Big Green Egg om til en ovn
i en håndomdreining.
I kombinasjon med Baking
Stone lager du de aller beste
pizzaene med en autentisk,
sprø bunn.

side 52

Start med...
pizza steking!

FORBEREDELSE

1. For å lage deigen blander du melet med
en klype salt i en bolle. Løs opp gjæren i en
tredjedel av det lunkede vannet og tilsett dette
til melet. Tilsett resten av vannet og bland inn
olivenoljen og sukkeret. Kna deigen grundig
i minst 5 minutter. Dette er lettere med en
kjøkkenmaskin eller kjøkkenassistent.

Tips: prøv også en gang å bake brød, kake
eller brownies. Mulighetene er endeløse!

varmen og la det småkoke i 5 minutter. Bruk
en stavmikser til å purere sausen og øs den
over i en skål.

TILBEREDNING

1. Tenn trekullet i Big Green Egg, og varm det
opp med convEGGtoren, risten og en Baking
Stone til en temperatur på 275–300 °C.
I mellomtiden deler du deigen i 2 like store
deler og ruller dem til 2 baller. Strø mel på en
Pizza Dough Rolling Mat og bruk et kjevle til
å kjevle ut den første deigballen.
2. Strø litt mel på Aluminium Pizza Peel og
legg pizzabunnen på den. Bruke en øse og
hell halvparten av tomatsausen på midten av
bunnen. Bruk den runde undersiden av øsen
til å spre sausen ut mot kanten. La det være
igjen et lite område helt ytterst uten saus. Riv
1 mozzarellaball i småbiter og fordel den over
pizzaen.
3. Strø litt mel på Baking Stone. Bruk Pizza
Peel til å la pizzaen gli ned på Baking Stone,
lukk lokket på EGGET og stek pizzaen i
omtrent 5 minutter til den er ferdigstekt.
I mellomtiden kjevler du ut den andre
deigballen og tilsetter ingrediensene på
amme måte.
4. Ta pizzaen av EGGET. Fordel halvparten
av basilikumen på pizzaen og sprinkle over
halvparten av olivenoljen. Del pizzaen i
stykker med Compact Pizza Cutter. Stek
den andre pizzaen på samme måte.

2. Tøm deigen ut på arbeidsbenken din og
kna den for hånd i ett minutt til. Smør inn en
bolle med litt olje, form deigen til en ball og
legg den i bollen. Dekk bollen med et rent og
fuktig kjøkkenhåndkle og la deigen heve i
2 timer.
side 58
3. Skrell og finhakk i mellomtiden hvitløken
til sausen. Finhakk basilikumbladene. Varm
opp olivenoljen i en stekepanne. Tilsett resten av ingrediensene til sausen og tilsett salt
og svart pepper etter smak. Kok opp, senk
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Tips: støpejernristen er en
absolutt musthave for å
gi ingrediensene dine bedre
smak, farge og aroma.

Kom igang med...
grilling på støpejern
Nødvendige
tilbehør

Cast Iron Grid

Den perfekte
grillruten:
på tre
forskjellige
nivåer

Flankestek
INGREDIENSER

1 flankestek på ca. 1,5 kg

KRYDDEROLJE
Back to basic grilling: "the easy
way" med støpejernsristen
plassert på flammeringen.
Sørger for de klassiske grillrutene
og maillardreaksjonen
(karamellisering av proteinene)
ved at du snur produktet en
kvart omdreining på risten under
grillingen.

Kort og godt grilling: så lavt
som mulig i EGGet ditt, like over
de glødende kullene. Også kalt
cowboystyle grilling. Plasser
Multi Level Rack fra 5-piece
EGGspander Kit opp-ned
i EGGet ditt med en
støpejernsrist som er ment
for MiniMax. * dette oppsettet
er kun mulig i Big Green Egg
Large

Grille på store høyder:
la produktene dine ha kontakt
med grillen i lengre tid. Skap
mer plass mellom grillkullet og
produktet ditt ved å legge risten
på kurven, slik at du kan grille
tykkere kjøttstykker i lengre tid
med direkte varme. Varmen fra
støpejernsristen sørger for den
samme grilleffekten.

1 hvit løk
3 kvister salvie
3 kvister oregano
3 kvister rosmarin
200 ml olivenolje

TILBEHØR

Cast Iron Grid
Instant Read Digital Thermometer

FORBEREDELSE

1. Legg Cast Iron Grid i Big Green Egg og
bring temperaturen opp til 250 °C.
2. I mellomtiden fjerner du hinnen på den flate
siden av flankesteken. For å gjøre dette
stikker du kniven innunder hinnen, hold
hinnen fast, kutt oppover langs hinnen mens
du holder kniven mot hinnen. Skjært bort de
tynne sidene på flankesteken. Disse kan du
senere grille kort på begge sidene og spise
opp.

2. Snu flankesteken og grill også
den andre siden 2 ganger 2 minutter.
Benytt en kjernetemperatur på 53 °C
for medium steking. Du kan måle denne
med Instant Read Digital Thermometer.
Pakk flankesteken løst inn i aluminiumfolie
og la den ligge og hvile i ca. 6 minutter.
3. Dryss salt og pepper på flankesteken
og skjær den i stykker eller tynnere skiver.
Server krydderoljen på eller ved siden av
kjøttet.

3. Skrell den hvite løken og skjær den
i småbiter, til bruk i krydderoljen. Plukk
bladene til salvien og oreganoen og nålene
av rosmarinen og kutt alt i småbiter. Bland
løken og urtene med olivenoljen.

TILBEREDNING

18

1. Legg flankesteken på risten og grill denne
i ca. 2 minutter. Drei flankesteken en kvart
omdreining og grill i 2 minutter til for å få
den fine grillruten.
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Pad Thai med kylling
INGREDIENSER
PAD THAI

400 g risnudler (5 mm)
400 g kyllinglårfilet
100 g shiitake
1 rød paprika
1 løk
3 fedd hvitløk
koriander, etter ønske
4 egg
3 vårløker
½ rød spansk chilipepper
6 ss solsikkeolje
1 ts gul currypasta
125 g bønnespirer

SAUS

2 ss søt chilisaus
2 ss fiskesaus
2 ss ingefærsirup
2 ss renset tamarind (asam)

TILBEHØR

1-piece convEGGtor basket
Carbon Steel Grill Wok

FORBEREDELSE

1. Fyr opp grillkullet i Big Green Egg
og varm opp til 230-240 °C.

Kom i gang med..
wokking
Tips: Gør wokken klar til bruk med kjøkkenpapir
og en dråpe olje. For den beste tilberedningen
skal wokken være meget varm. Bland derfor resten
av oljen med produktet ditt eller tilføy oljen og
produktet ditt samtidig til wokken for å forhindre
at oljen svir seg.

20

2. Kok i mellomtiden risnudlene slik
som beskrevet på pakken. Bland alle
ingrediensene til sausen.
3. Skjær kyllinglårfiletene i strimler. Skjær
shiitaken i skiver. Skjær paprikaen i to,
fjern stilken og frøene og skjær fruktkjøttet
i små stykker. Skrell og finkutt løken og
hvitløken. Plukk bladene fra korianderen og
finkutt dem. Skjær vårløken i ringer. Fjern
stilken og frøene til chilipepperen og kutt
fruktkjøttet i ringer. Pisk eggene lett.

Nødvendige
tilbehør

TILBEREDNING

1. Plasser Carbon Steel Grill Wok i convEGGtor
Basket og plasser denne i EGGet. Vent i ca. 5
minutter til wokken har blitt skikkelig varm.
2. Hell 4 spiseskjeer av solsikkeoljen i den
varme wokken og tilføy kyllingstrimlene.
Stek dem et par minutter og bland i
currypastaen når kyllingen begynner å få
farge. Stek et par minutter til, til du kjenner
duften fra currypastaen.

Carbon Steel Grill Wok

3. Føy til shiitake, paprika, løk og hvitløk.
Rør gjennom kyllingblandingen og bland
inn alle ingrediensene til pad thai sausen.
4. Bland nudlene med kyllingblandingen og
tilføy pepper og salt etter ønske. Skyv pad
thaien til den ene siden av wokken. Dryss litt
solsikkeolje på den andre siden av wokken.
Hell det piskede egget over oljen og stek
egget.
5. Bland det stekte egget med pad thai
kyllingretten, kontroller om nudlene er
varme og legg pad thai over i en skål. Stek
bønnespirene et par sekunder i wokken
og bland gjennom pad thai.
6. Ha til slutt chilipepperen og vårløken på
pad thai som garnityr.

convEGGtor Basket

Wokke på
EGG din?
Ja, absolutt!
Plasser Carbon Steel Grill Wok
i convEGGtor Basket og EGGet
ditt er klar for enda en ny
matlagingsteknikk! Lite olje,
fantastisk høye temperaturer
og deilige, ferske ingredienser;
du kjenner snart alle de kulinære
triksene. Hold lokket mest mulig
lukket: luftsirkulasjonen i kamadoen
sørger for at maten stekes jevnt og
smakfullt.

side 55

side 52
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Tips: velg Wood Chips ved korte røketider
og de større Wood Chunks ved lange
røketider for det beste "smokey" resultatet.
Vil du vite mer om røking? Se side 36.

Kom i gang med..
timeslang matlaging

Nødvendige
tilbehør

Stainless Steel Grid

convEGGtor

TILBEREDNING

Low and slow:
med hvilken innretning?

2x

2x

Tilberedningen av maten er enkel, tiden gjør
jobben og du vil være overrasket over det
smakfulle resultatet. Men hvilken innretning
er den beste? For langsom tilberedning av
mat bruker du convEGGtor eller plasserer
du to Half convEGGtor Stones i convEGGtor
Basket. Forskjellen er størrelsen på den
indirekte overflaten som du skaper og
temperaturene som hører til:
convEGGtor Basket + 2x Half convEGGtor
Stone = 70 °C – 180 °C
convEGGtor (med eller uten convEGGtor
Basket) = 80 °C – 350 °C
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Saktestekt
svineribbe
INGREDIENSER

1 kg svineribbe uten svor
2 ss hvitløkspuré
havsalt
½ bunt timian
½ kvist rosmarin
6–8 laurbærblad

FORBEREDELSE

1. Skjær på tvers litt ned i spekklaget på
ribbens fettside. Skjær på tvers litt ned i kjøttet
på kjøttsiden også, dette gjør at kjøttet kan ta
opp mer smak. Gni inn ribben på begge sider
med hvitløkspuréen og strø godt med havsalt
over. Legg halvparten av timianen, rosmarinen
og laurbærbladene på fettsiden og halvparten
på kjøttsiden. Dekk til og legg i kjøleskapet for
marinering over natten.

1. Ta svineribben ut av kjøleskapet. Skyv
luftregulatoren under den keramiske basen
helt åpen, fordel tre tennbriketter på trekullene
og tenn dem. La lokket på EGGET stå åpent
i 10-12 minutter. I mellomtiden gnir du inn
krydderne og saltet på kjøttsiden og delvis
på fettsiden. Hvis du lar det være igjen litt av
krydderne på fettet under stekingen vil fettet,
og derfor kjøttet, få ekstra smak.

3. Ta svineribben ut av EGGet når kjernetemperaturen er nådd. Du kan skjære den
opp og servere den i tynne skiver, eller grille
skivene i omtrent ett minutt på hver side ved
en temperatur på 230 °C (uten convEGGtoren).
Du kan også avkjøle svineribben (og oppbevare den tildekt i kjøleskapet), skjære den i
skiver og grille den neste dag. Eller spise den
saktestekte svineribben én dag og grille resten
av skivene neste dag.

2. Sett inn convEGGtoren og legg Stainless
Steel Grid i Big Green Egg. Legg svineribben
med fettsiden opp på risten, dette vil gjøre at
det smaksrike fettet trekkes inn i kjøttet og
smaksetter det. Samtidig vil det gjøre at det
drypper svært lite fett på convEGGtoren, noe
som ellers ville ført til stor røykutvikling. Lukk
EGGets lokk og øk temperaturen til 100 °C.
La svineribben steke i ca. 3 timer til kjøttet
har nådd en kjernetemperatur på minst 77
°C. Dette kan måles med Dual Probe Remote
Thermometer eller Instant Read Thermometer.
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Prøv dem alle sammen
og slipp kreativiteten
din løs.

Half Stainless Steel Grid
Half Cast Iron Grid

Dutch Oven

Cast Iron Grid

convEGGtor Basket

Stainless Steel Grid

Stainless Steel Grid

convEGGtor

Half convEGGtor Stone

convEGGtor

Stainless Steel Grid

Indirekte grilling
Grille en "highway chicken" på
skinnet fra begynnelse til slutt,
uten å snu den? Eller grille sårbare
ingredienser slik som grønnsaker,
og likevel gi dem den klassiske
grillruten? Ved hjelp av indirekte
grilling har du maksimal kontakt
med støpejernsristen og sørger
du for saktere karamellisering av
proteinene i produktet ditt.

Indirekte grilling på
høy temperatur
Saltet skinke eller grillet svinefilet.
Du gir dem en deilig røkesmak
med Stainless Steel Grid og
convEGGtor på en høy
temperatur, uten at produktet
ditt svir seg. Den varme luften
i EGGet gir produktet ditt den
perfekte fargen!

Multi Zone Cooking
Grille et stort kjøttstykke og
deretter la det steke videre
indirekte. Eller servere en stor
mengde burgere samtidig i en
håndvending. Kokkens tips: stek
grillspydene dine på direkte varme
og la spydene hvile på den
indirekte delen.

Småkoking
Tips: Grill produktet ditt først på
Cast Iron Grid for en ekstra
grillsmak og la det deretter
småkoke i Dutch Oven. Ikke
bruk lokket på pannen under
småkokingen. Det lukkede
Big Green Egg gir dermed alle
smakene til retten din.

Kom igang med...
enda flere matlagingsteknikker
24
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EGGspander
System

Uendelige matlagingsmuligheter.
L

XL

Utvalg av tilberedningsteknikker.

Slipp løs din kulinariske kreativitet med dette 5-delers
EGGspander-settet. Dette smarte systemet legger til rette
for et bredt utvalg av mulige matlagingsoppsett som lar
deg få det beste ute av både EGGET ditt og deg selv. Det
gjennomtenkte settet består av en to-delers Multi-Level
Rack, en convEGGtor Basket og 2 half grids i rustfritt stål
- noe som gjør EGGspander Kit den perfekte startpakken
for alle EGG-entusiaster.
Hvis ikke alle disse forskjellige oppsettene er utfordrende nok
for deg, har vi mye mer ekstrautstyr i utvalget vårt. La dine
favortittmatlagingsteknikker bestemme hvilke add-ons du
bare må ha.

Flersonematlaging (direkte
og indirekte)
EGGspanderen muliggjør direkte
og indirekte matlaging samtidig.

5-delers EGGspander Kit

convEGGtor Basket
Legger til rette for lett og praktisk innsetting og uttaking av
convEGGtoren. Kurven holder
også Carbon Steel Woken for de
beste wok-rettene.

Pizza & Baking
Gjør EGGET ditt til en pizzaovn
for den beste pizzaen med
convEGGtoren og en Baking
Stone. Bruk Multi Level Rack til å
utvide bakingen din.

L

XL

XLarge
Large
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121226
120762

2-delers Multi Level Rack
XLarge
Large

121219
120755

1-dels convEGGtor Basket
XLarge
Large

121196
120724

Half Stainless Steel Grid
XLarge
Large

121202
120731

Flernivåmatlaging
Gir utmerket kapasitet ved
tilbereding av forskjellige
mattyper samtidig, eller ved
matlaging for store grupper. Den
øvre risten kan enkelt skyves
tilbake for lett tilgang til maten.

Cowboy-grilling
Det 2-delers Multi-Level Rack
kan reverseres for direkte
“Cowboy style”-grilling like over
kullet. Plasser Multi Level Rack
fra 5-piece EGGspander Kit
opp-ned i EGGet ditt med en
støpejernsrist som er ment
for MiniMax. * dette oppsettet er
kun mulig i Big Green Egg Large

Low & Slow
Bruk 5-delers EGGspander-sett
et med to halve convEGGtor
stones for de perfekte low &
slow-tilberedningene. Lang tid
ved lav varme gir best resultat.
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Fra EGG til
komplett
utekjøkken
Ethvert Big Green Egg fortjener den beste
innrammingen. For å beskytte det, eventuelt
flytte det trygt og bruke det på den mest
komfortable måten. Når du har valgt modellen
som passer deg best, kan du begynne med å
bygge. Gjør EGGet ditt til det perfekte utekjøkkenet og skap et solid grunnlag for EGGet ditt,
inkludert arbeids- og oppbevaringsplass.

Nest Utility Rack

Hvor oppbevarer du convEGGtoren din når den ikke er i bruk?
I nye Big Green Egg Nest Utility Rack så klart! Du kan feste denne
midlertidige oppbevaringsløsningen til ditt EGG Nest eller intEGGrated
Nest+Handler. Og den har mer enn nok armstyrke til at du kan henge
din Baking Stone fra den. Et sterkt eksemplar.

Portable Nest

Hvis du skal på campingtur, i
parken eller på en strandfest,
så er det ingen grunn til ikke å
gjøre det med stil. Ta ganske
enkelt med deg din MiniMax i det
bærbare stativet. Bare fold det
ut, så står det multifunksjonelle
utendørs matlagingsapparatet
i komfortabel matlagingshøyde
(stativet er 60 cm!). Ferdig med
EGGingen? Da er det bare å folde
sammen og dra!
MiniMax

120649

IntEGGrated Nest+Handler
Det stemmer, her hos Big Green
Egg har vi to-i-én! intEGGrated
Nest+Handler føyer sammen to
glimrende produkter til en enkel
fantastisk skapelse. Et sterkt
og stabilt stativ og et praktisk
verktøy for sikker flytting av
EGGET ditt takket være de store
sterke svinghjulene. Stativ +
transport, og i tillegg i elegant
design.
2XL
XLarge
Large
Medium

121011
121158
120175
122285

2XL, XLarge, Large, Medium, Small
		122704 		

Acacia Wood EGG Mates

De nye Acacia Wood EGG Mates fra Big Green Egg er en flott partner
til ditt Big Green Egg. De praktiske sidebordene for ingredienser og
verktøy er laget av bærekraftig hogget akasietre. Dette harde treslaget
med markert mønster brukes fremfor alt til elegante møbler. Lett å
montere, folde inn og tåler i tillegg varme: i ett ord, «wow».
XLarge
Large
Medium
MiniMax
Small

Nest

Alle Big Green Egg føler seg
hjemme i et EGG Nest. Når du
plasserer EGG i understellet, ser
du den vokse. Ved at den står litt
høyere, har den med en gang din
ideelle arbeidshøyde. Og det er
veldig godt for ryggen din. EGG
Nest er laget av pulverlakkert stål
og har 4 stødige svinghjul som
gjør at du enkelt kan flytte ditt
EGG.
XLarge
Large
Medium
Small
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301079
301000
302007
301062

121134
121127
120670
121844
120663		

Table Nest

Med Table Nest setter du Big
Green Egg på en sokkel og
gjør den bokstavelig talt til
midtpunktet. Det er spesielt
utviklet for å støtte EGG'et ditt og
beskytte bordet, kjøkkenøya eller
ditt selvlagde utekjøkken mot
varmen som frigis. Plasser Big
Green Egg aldri på et underlag
av tre.
2XL
XLarge
Large
Medium

115638
113238
113214
113221

Acacia Table

Naturen går sin egen vei. Bare se på Acacia Table. Dette håndlagde
bordet består av massive planker av akasie og har naturlig formede
årer og unike fargenyanser. Derfor er hvert bord unikt. Acacia Table
transformerer Big Green Egg til et komplett utekjøkken med nok plass
til redskapene og rettene dine. Plasser EGGet på bordet på en Table
Nest for den nødvendige luftsirkulasjonen.
160x80x80 cm
XLarge
118264

150x60x80 cm
Large
118257

2x Caster Kit 120410
(Ikke inkludert )
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1

Legg til en ekspansjonsmodul.

Expansion Frame

76x76x77 cm
120236

3

Oppgrader
med ekstra
redskaper.

Expansion Cabinet
76x76x77 cm
122247

Acacia Wood Insert er ikke inkludert

Caster Kit

Tool Hooks

10 cm
120410

Modular EGG
Workspace.

XL

2XL

2

25 cm
120281

Spesialtilpass med innleggsdeler.

Siden Roma ikke ble bygget på en dag heller, bør du ta deg
tid til å skreddersy utendørskjøkkenet ditt 100 % også.
Begynn med rammen og utvid den langsomt med
Expansion Frames, Nest Inserts og andre Add-ons.
Kom igjen så bygger vi!

Hvordan kjenner du igjen en rutinert
Big Green EGG-er? På en organisert
arbeidsplass. Med denne 3-Piece
Accessory Pack har du alt tilgjengelig
og hendene frie for å EGGe. Oppbevar
redskap og krydder i Storage Rack, heng
en tørkerull/kjøkkenhåndkle på Towel
Holder og asken forsvinner i Utility Tray.
Supersmart oppsett!
126948

Nye Modular EGG Workspace er en slags LEGO® for voksne.
Det er designet på en slik måte at alle komponentene kan
kombineres, slik at du kan fortsette å bygge.

Stainless Steel Grid Insert

Acacia Wood Insert

Stainless Steel Insert

Distressed Acacia Wood Insert

120243
L

120250

M

Hvis du ønsker deg en større arbeidsflate er modulære systemet
like allsidig som selve EGGET. Konfigurasjonen av eller stilen til
ditt utendørs matlagingsområde kan også tilpasses etter din
smak og dine behov.
EGG Frame

76x88x77 cm
2XL
121837

Caster Kit ikke inkludert.
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3-Piece Accessory Pack for
Modular EGG Workspace

76x76x77 cm
XLarge
120229		
Large
120212
Medium
122193

127365

120267

Forventes
snart
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Big Green Egg Charcoal:
Velg smaken din

Nøkkelen til suksess for en deilig rett og grunnlaget for
matlagingen din er bruken av grillkull av beste kvalitet.
Resultatet er dels avhengig av typen grillkull som du bruker,
men én ting er sikkert: smaken av ingredienser som har
blitt stekt på grillkull er enestående.
Big Green Egg grillkull er FSC sertifisert, 100 % naturlig
trekull laget av bøk og agnbøk. Denne tresorten sørger
for en nøytral base slik at du før hver tilberedning selv kan
lage din ideelle sammensetning av smaker. Ekstra røksmak,
et snev av hickory, kirsebær, eple eller pecan? Ved å tilføye
Big Green Egg Wood Chips eller Chunks kan du variere
uendelig og setter du stadig en overraskende rett på bordet.
Det 100 % naturlige trekullet (uten kjemiske ingredienser,
lukt- eller smakstoffer) blir produsert i Europa av trerester
eller trær som blir spesielt dyrket i bærekraftig forvaltede
skoger. For hvert felt tre blir det plantet et nytt igjen.
De ekstra store stykkene brenner lenge, avgir ikke
unødvendig røyk og produserer i motsetning til mange
andre typer grillkull meget lite aske. Det rene hardtreet
har en fantastisk lang brenntid. Og det er nyttig når din
pulled pork ligger lenge og godtgjør seg.

Charcoal Starters

Med Charcoal Starters har du
en flammende start når du skal
bruke EGG. Du tenner trygt opp
grillkullet i Big Green Egg, uten å
bruke tennvæsker eller kjemiske
tilsetninger. Disse tennbrikettene
er laget av presset trefiber og
dermed oppstår det ingen (sort)
røyk eller gjennomtrengende lukt
av petroleum.
24 deler

Charcoal EGGniter

Splitter ny og allerede
uunnværlig for alle EGGere.
Den lett antennbare Big Green
Egg Refillable Butane Charcoal
EGGniter er en kraftig blanding av
en justerbar brenner og en vifte.
Du tenner og får fart på ilden i
trekullet på bare et par minutter.
Denne BBQ-starteren er rask,
enkel og trygg. Baby, you can light
my fire!

120922
120915

100% Natural Charcoal

Hver tilberedning av mat begynner med riktig drivstoff. Vårt
100 % naturlige trekull med FSC sertifikat er akkurat det du
trenger. Big Green Egg trekullet er laget av bøk og agnbøk og
har en ekstremt lang brenntid. For en ekstra "smokey touch"
tilføyer du Big Green Egg Wood Chips eller Chunks etter egen
smak til trekullet ditt.
Big Green Egg Trekull er tilgjengelig i sekker på 9 og 4,5 kilo.
Kullbitene i sekkene på 4,5 kilo er litt mindre i størrelse. Perfekt
til bruk i de mindre EGG modellene.
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9 kg
4,5 kg

666298		
666397
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Røke på
ditt EGG? så
deilig at du ikke
klarer å stoppe.

TIPS: kombiner Big Green Egg 100 % naturlig trekull med
wood chips og chunks etter egen smak. Du gir de nøytrale
trekull-stykkene helt enkelt en annen smakstvist hver
gang du lager mat.
Røketeknikken gir Big Green Egg en
ekstra dimensjon. Har du engang smakt
den karakteristiske røkesmaken og lette
tresmaken, da er du solgt. Med et par
hjelpemidler får du lett til røkingen.
Velg Wooden Grilling Planks til å legge
ingrediensene dine på. Før du legger
planken av cedertre eller or i EGG, lar
du den ligge i vann en stund. Varmen
i kombinasjon med fuktigheten sørger
for røkeeffekten. Med de originale Wood
Chips gir du rettene dine enda litt ekstra.
Bland de (bløtlagte) treflisene i grillkullet
ditt eller strø en håndfull over det. Alt
ettersom hvilke retter du lager, velger
du hickory, pekannøtt, eple eller kirsebær.
En nyhet i sortimentet vårt er de
100 % naturlige Wood Chunks: disse
store trebitene har blitt godt testet og
godkjent av toppkokker. Takket været
størrelsen deres er de ekstra godt
egnet til lange "low and slow" økter.
Velg Apple, Hickory eller Mesquite og du
oppnår det neste gastronomiske nivået.

Eple

Kirsebær

Pecan

Hickory

Mesquite

Fisk, svinekjøtt, hvitt
kjøtt og fjærkre slik som
kylling og kalkun.

Fisk, lammekjøtt,
alle typer viltkjøtt,
and og storfe.

Spicy smoked foods,
especially classic
American barbecue
dishes.

Frukt, nøtter, storfe
og alle typer viltkjøtt.

Storfekjøtt, krydret
svinekjøtt og vilt.
Brukes ofte til pulled
pork og bringe.
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Wood Chips

Enhver Big Green Egg kokk har sin egen stil. Med de originale Wood
Chips gir du alle rettene dine en karakteristisk røkesmak. Bland de
(bløtlagte) treflisene i grillkullet ditt eller strø en håndfull Wood Chips
over grillkullet. Eller gjør begge deler: alt ettersom hva du liker best.
Det samme gjelder for hvilken type Wood Chips du velger: hickory,
pekannøtt, eple eller kirsebær. Wood Chips er egnet for retter som
skal røkes kort.
Innhold - 2,9 L
Hickory
113986
Pecan
113993
Eple
113962
Kirsebær 113979

Wooden Grilling Planks

Utførlig testet av Big Green Egg kokker. Denne premium serien
med 100 % naturlige Wood Chunks er perfekt til røking og avgir en
deilig aroma og rik smak ekstra lenge. Velg ut fra apple, hickory
eller mesquite og oppdag en ny, smakfull dimensjon på alt som du
tilbereder på Big Green Egg. Wood Chunks er egnet for lange "low
and slow" grilløkter.

Med våre Wooden Grilling Planks
stiger du opp ett nivå som kokk.
Legg ingrediensene på (den
bløtlagte) planken på risten til
Big Green Egg og fukten vil sørge
for en røke-effekt. Du kan velge
mellom Grilling Planks av sedertre
eller or, hver av dem med sin egen
smaksaksent. Wooden Grilling
Planks kan brukes flere ganger.

Innhold - 9 L
Eple
114617
Hickory
114624
Mesquite 114631

Seder - 2x
28 cm
116307
Al - 2x
28 cm
116291

Wood Chunks
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Laksestykker
tilberedt på
sedertre

Tips: grillplanken kan også
kombineres godt med frukt,
sopp, andebryst eller andre
typer fisk.

Til 10 laksestykker
INGREDIENSER
400 g laksefilet uten skinn (ryggstykke)
2 vårløker
1 rød spansk chilipepper
1/3 lime
2 kvister koriander
100 ml Tomasu soyasaus
1 ts wasabipasta
10 skiver syltet ingefær
(gari, fås bl.a. i asiatiske spesialbutikker)
1 ss kewpie majones (fås bl.a. i asiatiske
spesialbutikker)

TILBEHØR

Wooden Grilling Plank (cedertre)
Instant read Digital Thermometer

FORBEREDELSE

1 Skjær laksefileten i 10 like store stykker.
Skjær vårløken i tynne ringer. Fjern stilken til
chilipepperen, fjern frøene og skjær fruktkjøttet
i tynne ringer. Skjær limen i skiver. Plukk
bladene fra 1 stilk koriander og finkutt dem.

chilipepperringer (oppbevares i kjøleskapet)
og bland resten med limeskivene og finkuttet
koriander i marinaden. Dra laksebitene
gjennom marinaden og la dem ligge og
marinere i kjøleskapet i 2 timer.

TILBEREDNING

1 Legg Wooden Grilling Plank i rikelig
med vann i 30 minutter. Tenn på grillkullet
i Big Green Egg og varm opp, med risten i,
til en temperatur på 170 °C.
2 Tørk av grillplanken og legg på laksebitene.
Plasser planken på risten og lukk lokket til
EGGet. La laksen røke i 8-10 minutter til denne
har oppnådd en kjernetemperatur på 55 °C;
denne kan du måle med Instant read Digital
Thermometer. Plukk i mellomtiden bladene
fra den andre korianderstilken og skjær disse
i tynne strimler. La ingefærskivene renne av
seg.
3 Ta grillplanken ut av EGGet og ha majonesen
på laksen. Lag en garnityr med chilipepper,
vårløk, den syltede ingefæren og korianderen.

2 Til marinaden blander du soyasausen
og wasabipastaen. Spar 10 vårløk og

Kom igang med...
Wooden Grilling Planks
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Wooden
grilling
planks:
to måter
å bruke
dem på

Nødvendige
tilbehør

Steking & damping: plasser den bløtlagte
planken med produktet ditt på risten. Dampen
som frigjøres sørger for at den søte smaken
til sedertreet trekker inn i produktet ditt.

Wooden Grilling Plank

Røking & grilling: la den bløtlagte planken
tørke på risten og plasser deretter produktet.
Sedertreet på undersiden vil bli glovarmt og
avgi røksmak til produktet ditt.
Stainless Steel Grid
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Interview
Cesar Zuiderwijk

Trommeslager
og kokk

Selvfølgelig kjenner alle
Cesar Zuiderwijk som
trommeslageren til Golden
Earring, det legendariske
nederlandske bandet med
stor internasjonal suksess.
Mange vet derimot ikke at
han også er en meget god
kokk. Han arbeider helst
med Big Green Egg.
Tekst Caroline Ludwig | Fotografering Femque Schook
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Selv om de fem brødrene til moren hans alle
var grønnsakshandlere, kom hans forkjærlighet for mat ikke hjemmefra. “Det var aldri
mangel på altfor gjennomkokte grønnsaker”
spøker Cesar Zuiderwijk. “Moren min kom aldri
lenger enn de grunnleggende kokebøkene for
husmødre. Vent, jeg tror jeg har dem liggende
et sted." Zuiderwijk viser seg å samle kokebøker og har en samling på hundrevis av bøker.
Kokekurs hos Golden Duck
Ikke kall det en lidenskap; Cesar er ikke en
mann av store ord. Matlaging ser han først og
fremst som en praktisk innfylling av tiden sin:
"Jeg vil nå engang spise god mat og det skal
være hyggelig å stå på kjøkkenet". Men ifølge
venn og toppkokk Henk Savelberg er Cesar
utmerket i matlaging. Spesielt når det dreier
seg om bruken av Big Green Egg. Hans
interesse for god mat ble vekket da sønnen
hans Casper ble født for 35 år siden. "Frem til
den tiden var jeg mest opptatt av å lage
musikk og henge rundt på kafeer. Da jeg ble
far, ble jeg opptatt av sunn mat. Jeg kjøpte
grønnsaker og frukt på det
økologiske markedet og satte i gang." Hans
favoritt er sterkt krydret mat: indisk, indonesisk,
søramerikansk, også når han lager maten selv.
"Da vi var på Golden Earring turné på 70-tallet,
oppdaget jeg Golden Duck i London, en
kinesisk restaurant. Det ble fort min favoritt, og
det fortsatte det å være da jeg flyttet dit. Da jeg
var tilbake i Nederland åpnet det også en
Golden Duck i Scheveningen. Med den samme
menyen og det samme interiøret. Senere viste
det seg at den samme kokken jobbet der. Jeg
spurte han med en gang om han ville gi meg
og et par venner et matlagingskurs”. Cesar
viser menyen og leser gladelig opp: "Pannekaker fylt med and, sesame
prawn fingers, full fisk i hvitvin. Jeg har lært å
lage alt som står på menyen. Det var en
blanding av Peking, Kanton og Szechuan. Se,
wan tan suppe, nå fikk jeg vann i munnen”.
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Band med kresne smakere
Musikkvennene hans i Golden Earring viste
seg også å være kresne smakere. "Gitaristen
George Kooymans er god i matlaging og vi har
vært ute på middag sammen alle fire uendelig
mange ganger. En gang hadde vi en lang turné
gjennom Statene som supporting act for The
Who. Da var vi tidlig ferdige og gikk vi ut på
middag etterpå. Vi sjekket med en gang i den
lokale telefonkatalogen om det var en
Benihana der. Det er en kjede av japanske
restauranter. Sashimi, sushi, grillplater, det var
ting vi ikke kjente til i Nederland den gangen.
Folk tror ofte at musikanter bare spiser
junkfood; men det stemmer ikke i det hele tatt".
For tyve år siden ble Zuiderwijk kjent med
Henk Savelberg. Også hos han fikk han
matlagingskurs, fremdeles er de medlem i en
matlagingsklubb. "Jeg elsker alle fiskerettene
hans. Tilfeldigvis lagde jeg bouillabaisse i går".

Dukkah og litervis med piccalilly
Hagen til huset hans i Baarle-Nassau, på
grensen til Belgia, er domenet for hans Big
Green Egg. Han må telle hvor mange han har.
"Eh, en Minimax, en Large og en XL i Baarle. Og
i leiligheten vår i Haag står det en Small på
terrassen og også en Mini i kjelleren, som vi
bruker på piknik". Zuiderwijk benytter helst
selvlagde krydderblandinger og buljong når
han skal lage mat. "I Baarle har jeg en
grønnsakshage og der henter jeg grønnsakene
til siderettene. Også lager jeg litervis med
piccalilly og tomatsaus. Og vent, dette må du
smake: dukkah, en nordafrikansk nøtteblanding. Også lager jeg alltid grønnsaksbuljongen
selv. Når det er sesong for det, så er jeg glad i å
lage viltkjøtt: hjorterygg på beinet eller en ribbe
av villsvin. Og en venn av meg har bressekyllinger. Jeg driver og lager en spesiell grillramme, med et trommestativ som understell". En
bedre symbiose av Zuiderwijk sine to store
kjærligheter skal du lete lenge etter.

BAND THE STONES
"Herlig, ukomplisert. Jeg så dem siste gangen de spilte
i Gelredome. Desto eldre disse mennene blir,
jo morsommere blir dem. Jeg synes de virket
avslappet og vennlige".
VIN LA VIALLA
"De prisvinnende vinene til den italienske Fattoria La Vialla.
På en stor herregård i åsene utenfor Arezzo (Toscana)
produserer de fantastiske biologisk-dynamiske viner, slik
som Chianti og Vermentino, og andre flotte produkter.
Og de kan enkelt bestilles på nett".

Cesar sine
Evergreens.

KOKEBOEK LES DINERS DE GALA
"Min favoritt kokebok er Les Diners de Gala av Salvador
Dalí. Helt siden barndommen har jeg vært fan av denne
kunstneren. I den nydelig illustrerte boken står det
retter som han og partneren Gala serverte under
deres ekstravagante middagsselskaper".
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Tekst Caroline Ludwig | Fotografering Eddy Wenting, Femque Schook

Pensjonist eller ikke, Henk Savelberg
er fortsatt ambisiøs

Thaiårene til
Henk Savelberg
For fem år siden flyttet Henk Savelberg til den andre siden av kloden.
I millionbyen Bangkok åpnet han en ny restaurant hvor han lager mat
slik han kan best: med luksuriøst, fransk og med nederlandske produkter.
Denne sommeren har han nådd pensjonsalderen, men denne
stjernekokken har ingen planer om å stoppe.
Etter å ha laget mat for forskjellige restauranter i 40 år, tok han farvel med Nederland i 2014. Henk Savelberg hadde
laget mat i sin egen restaurant i Voorburg i 25 år, og opplevde at markedet for stjernerestauranter ble dårligere.
Savelberg, allerede den gang belønnet av Michelin fire ganger, valgte et nytt eventyr i Thailand. I ambassadedistriktet i
Bangkok åpnet han Savelberg Thailand. Han tok med seg et par unge, nederlandske toppkokker og hans Big Green Egg.
Kulturforskjeller
Sett i ettertid kunne han ikke ha valgt et bedre tidspunkt. "Bangkok har i løpet av et par år virkelig utviklet seg til en
kulinær by. Jeg begynte akkurat til riktig tid. Selvfølgelig visste jeg at Michelin hadde planer om å utbringe en Asia
Guide. Jeg ville gjøre alt jeg kunne for å bli tildelt en stjerne". Og det fikk han til: i den første røde guiden - Michelin Asia
2018 - fikk Savelberg den ettertraktede belønningen. Deretter så han at publikum begynte å interessere seg for mat av
god kvalitet. "I begynnelsen kom omtrent halvparten av gjestene våre fra Europa og resten fra Asia. Nå er andelen
asiater mye større; de fleste utgjør en del av den rike thailandske overklassen". Han vente seg fort til den asiatiske
restaurantkulturen. "Thailendinger jobber fantastisk, men du må være veldig hyggelig mot personalet ditt her, ellers
slutter dem". Om atferden til besøkende av restauranten hans: "De spiser veldig fort og er opptatt av telefonen sin hele
kvelden. Hver rett blir nøysomt fotografert og de vil som regel også ta et bilde sammen med meg. Ofte er de to som
bestiller en 8-retters meny for én person og deler alt sammen. Også det å ta med seg sin egen flaske vin er helt vanlig
her".
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Fransk mat med nederlandske produkter
Kresne matelskere kan imidlertid velge
mellom 27 stjernerestauranter i Bangkok.
Fem restauranter har to stjerner, blant annet
det franskorienterte Le Normandie i Mandarin
Oriental Hotel og Mezzaluna i LeBua, hvor
toppkokk Ryuki Kawasaki lager japansk-fransk mat. Også Savelberg retter
seg mot det franske kjøkkenet. "Mye kalvekjøtt og fisk, det er det de liker her. For tiden
prøver jeg meg på brissel, det har de ikke hørt
om enda her. Alle fiskeslagene, slik som
tunge, breiflabb, sjøkreps og nederlandske
reker til de små forrettene, blir kjøpt inn fra
Holland Vis". Selvfølgelig har han også
piggvar på menyen, hans "signature dish"
med den karakteristiske ruten. "Grønnsaker
kjøper vi på de lokale markedene. Kvaliteten
og utvalget blir stadig bedre. Lokale slag som
grønn mango bruker vi i en salat og saus, og
tallerkenene dekorerer vi med spiselige,
tropiske blomster".

Henk
sine
Evergreens.
Sjefskokk - Cas Spijkers
"Cas Spijkers var det nederlandske svaret
på Bocuse - en venn og forbilde. Også
Martin Kruithof fra De Lindenhof synes
jeg er en fantastisk kokk".

Grilling med Cesar
Allerede i Voorburg brukte Henk Savelberg
Big Green Egg til matlagingen. I hans
thailandske kjøkken står det to: en XLarge og
en Mini. På dem lager han et antall retter.
"Jeg bruker den alltid til sjøkrepsen. Og også
til for eksempel fjærkre, slik som økologisk
kyllingfilet, som jeg først putter i Roneren på
56 grader. Deretter griller jeg kyllingen kort
med litt olje. Kjøttet forblir da veldig saftig.
Med Cesar Zuiderwijk, trommeslageren til
Golden Earring som jeg er god venn med,
setter vi ofte i gang på EGGene hans. Han
driver alltid med grilling og lager mat på et
høyt nivå.
Enda en drøm
Selv om Savelberg ble 67 år denne sommeren,
har han ingen planer om å slutte med å jobbe.
"Så lenge jeg er sunn fortsetter jeg, jeg er glad
i å jobbe. I Bangkok er det seks dager i uken.
På søndager trener jeg og spiser jeg ute. I
tillegg trener jeg to ganger i uken med en
personlig trener". I fem år hadde
han en restaurant ved siden av et hotell i
ambassadeområdet, med den nederlandske
ambassaden som nærmeste nabo. Om
ikke så lenge flytter han til et nytt sted i den
thailandske metropolen. Der håper Savelberg
å oppnå en annen stor drøm: tjene stjerne
nummer to. "Det ville ha vært fantastisk".
For deretter å tilføye lakonisk: "Vi får se".
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Vin - Bourgogne
"En god flaske Bourgogne fra
Gevrey-Charbertin! Jeg spør alltid
vinkelneren hvilken jeg skal velge.
Jeg drikker den helst til Bressekylling
eller due".
Feriemål - cruise
"Jeg synes cruise er en meget behagelig
måte å reise på. Middelhavet er
favorittstedet mitt for å seile rundt
med en slik stor båt. Det er så deilig
å ha utsikt over havet når du våkner.
Min favoritt hotellkjede er Four Seasons;
hotellet i Macau (Kina) var utrolig
luksuriøst og rimelig".
Transportmiddel - sykkel fra VanMoof
"Hvert år sykler jeg en uke gjennom
Nederland, da sykler jeg fra restaurant
til restaurant. Og i mine yngre dager
syklet jeg uten problemer 100 kilometer
hver søndag. I Haag har jeg en VanMoof
sykkel. Det er en elektrisk modell, men
det ser du ikke i det hele tatt fordi alt er
bygget inn i rammen. Jeg bruker
telefonen min til å låse den".
Klesmerke - Boss og Dr. Martens
"Jeg sverger til Boss, det er slike deilige
klær. Fordi jeg hater shopping, kjøper jeg
mye på en gang. Skoene mine er alltid
den lave modellen til Dr. Martens. Jeg
står på beina i timesvis, derfor må de
være komfortable".

BEST OF
BANGKOK
På hans frie søndag drar Henk Savelberg på
oppdagelsesreise gjennom Bangkok og tar han
seg alltid en matbit et eller annet sted.
Disse stedene og lokale godsakene må du i følge
han ikke gå glipp av. Med komplimenter
av sjefskokken.
Gatemat
"Bangkok er himmelen for de som er glade i
gatemat. Selv er jeg mest glad i nuddelsuppe.
Den kan du få med biff, kylling eller and; det er så
mange forskjellige måter å lage dem på. Jeg
spør en thailending alltid om han vil krydre den
godt for meg. Jeg er også veldig glad i marmorert svinelist, men det er ikke så veldig sunt, så
det spiser jeg ikke alt for ofte".
Chatuchak Market
"På mange BTS stasjoner - t-banen i Bangkok
- er det foodcourts med en bar og musikk. Du
kan også spise veldig god mat på mange
handlesentre. Det er litt dyrere, men da har du
flere økologiske valg. Chatuchak Markedet er
enormt, der kan du virkelig få alt fra husdyr til
porselen. Og de har en bra matavdeling".
Chinatown
"Du må også virkelig ta en tur innom Chinatown.
Yaowarat kalles dette nabolaget.
Bangkok har det største kinesiske samfunnet
utenfor Kina. Jeg elsker å oppleve alle luktene,
fargene og smakene. Om kvelden forandres
gatene i et åpent matmarked hvor det står store
panner og putrer med masse godsaker".
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Karl Erik Pallesen
Fisketorget Stavanger

Kokker og
Big Green Egg

Som skapt for hverandre
Uansett hvor du finner Big Green Egg er det én ting som aldri slår feil.
Og det er den varme velkomsten det får fra toppkokker, kokker med
Michelin-stjerner, kreative mesterhjerner som har blitt kjent på grunn
av sin nyskapende matlaging og for at de flytter grensene for hva som
er gastronomisk mulig. De oppdaget at det å tilberede de herligste
friske (sesong-)ingrediensene på EGGET ga maten en ekstra
dimensjon, den karakteristiske EGG-smaken. Kombinasjonen av
progressive kreasjoner og det store utvalget matlagingsteknikker som
EGGET tilbyr ser ut til å være en vinnende kombinasjon. Big Green Egg
ble stort på grunn av ambassadørene våre. Kokker med Michelin-
stjerner som Karl Erik Pallesen har (bokstavelig talt) satt oss på kartet
og gitt foodies muligheten til også å oppdage den unike Big Green
Egg-smaken. Og bare det er grunn nok til at disse toppkokkene
fortjener en stjerne.
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Big Green Egg er den hellige gral for
alle matelskere. Og desto oftere du
bruker den, desto blidere du blir av alle
mulighetene, resultatene og reaksjonene.
Har du et ønske om å heve nivået enda
mer, skape enda mer stekeoverflate eller
gjøre ting enklere for deg selv? Da kan du
boltre deg i vår enorme kolleksjon med
tilbehør.

Cast Iron Grid Lifter

Heise ned, snu en kvart, klemme fast og heise opp igjen. Det å løfte
en varm og tung Cast Iron Grid fra Big Green Egg, for eksempel for å
plassere eller fjerne convEGGtor, er en varm oppgave. Men med den
kjekke Cast Iron Grid Lifter er det gjort på et øyeblikk. Platen under
håndtaket til Cast Iron Grid Lifter beskytter hendene dine mot varm
luft som eventuelt stiger opp.
127341

Grid Gripper

Med Grid Gripper har du et godt tak i risten til Big Green Egg. Du kan
enkelt løfte opp risten for eksempel å plassere eller ta ut convEGGtor
eller for å flytte og rengjøre risten. Dette er også det beste redskapet
for å løfte, tømme og legge tilbake glovarme Drip Pan’s. Og det helt
uten å bli skitten på hendene.

Aldri mer
hendene
fulle.

118370

EGGmitt

Vi går gjennom ilden for EGGmitt. Disse ekstra lange grillhanskene
beskytter venstre- eller høyrehånden din opp til en temperatur på
246 °C. På innsiden er den laget av myk bomull, på utsiden har den
brannsikre fibre som også blir brukt i luftfarten. Silikonmønsteret
sørger for et stødig grep.
En størrelse

Stainless Steel Tool Set
Sett
116901
Tang
116871
Stekespade 116888
Pensel
116895

De beste kjøkkentools

117090

Measuring Cups
4x

Knife Set

119551

117687

Teak Cutting Board
Silicone Grilling Mitt

Silicone Grilling Mitt er en fullstendig vanntett grillhanske med
anti-skli grep takket være silikonprinten. Mansjetten og foret er laget
av myk bomull-polyester. Silicone Grilling Mitt tåler temperaturer
opptil 232 °C.

Silicone Tipped Tongs
40 cm
30 cm

116864
116857

120632

Kitchen Shears

120106

Bamboo Skewers
25 cm - 25x 117465
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En størrelse

117083

convEGGtor®

convEGGtor sørger for en naturlig skillevegg mellom rettene
dine og flammene til Big Green Egg. Måten convEGGtor har blitt
utformet på sørger for en god luftgjennomstrømning og utmerket
varmeoverføring. Den indirekte varmen som det keramiske
varmeskjoldet slipper gjennom, transformerer ditt EGG i et
fullverdig utekjøkken. Den er ideell for low & slow cooking, hvor
ingrediensene blir stekt langsomt på en lav temperatur.
XLarge
Large
Medium

401052
401021
401038

MiniMax
Small
Mini

Half Cast Iron Grid

Er du en seriøs griller? Hvis du bruker Cast Iron Half Grid, kan du
tilberede laksekoteletter, biffer og grønnsaker og la dem få et
misunnelsesverdig grillrutemønster. Perfekt stekt på utsiden,
supermøre på innsiden. Halve matlagingsflaten med hele smaken.
XLarge
Large

121233
120786

116604
401045
114341

Half convEGGtor Stone

convEGGtor Basket

INNSIDETIPS! convEGGtor Basket er en heis. Bruk den til å sette
convEGGtoren din inn i EGGET ditt - eller til å ta den ut - enkelt, raskt
og trygt. ConvEGGtor basket er en del av EGGspander systemet. Se
side 26 for mer informasjon.

At Half convEGGtor Stone er allsidig er en kraftig underdrivelse. Sett
den inn som mellomlag sammen med 1-piece convEGGtor basket
når du ønsker å lage mat i to soner, én met direkte varme og én med
indirekte. Eller som fullstendig konveksjonsskjold når to ligger inntil
hverandre.

2XL
XLarge
Large
Medium

2XL
XLarge
Large
Medium

119735
121196
120724
127242

Baking Stone

Pizza, speltbrød, focaccia eller en deilig eplekake: med Baking Stone
kan du begynne ditt eget bakeri hjemme. Legg steinen på risten til
Big Green Egg og du får brød med en sprø skorpe og pizzaer med en
sprø bunn.
XLarge
Large

401274
401014

Medium, MiniMax, Small
401007

120960
121820
121035
127273

Half Cast Iron Plancha

En støpejernsplate med to bruksområder: du kan grille delikate eller
mindre ingredienser på siden med ribber, mens den glatte siden er
ideell til pannekaker, crêpes eller egg. Er det noen som ønsker seg
mer?
XLarge
Large

122995
122988

Cast Iron Grid

Skal du grille på Big Green Egg? Da er en Cast Iron Grid uunnværlig!
De nydelige grillstripene eller den perfekte grillruten får du kun ved
bruk av en smijernsrist. Det ser ikke bare fint ut, men sørger også for
mye mer aroma, farge og smak i ingrediensen din. Smijern blir ikke
bare lettere og fortere varmt, men holder også lengre på varmen og
avgir denne jevnt til produktet ditt. I tillegg er det et slitesterkt materiale
med livslang varighet, og som også er utrolig enkelt å vedlikeholde.
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Large
Medium

122957
126405

MiniMax
Small

122971		

Half Perforated Grid

Liker du å EGGE med delikate ingredienser som fisk og sjømat? Hold
dem hele med Perforated Cooking Grid. Også perfekt til for eksempel
finhakkede grønnsaker eller asparges.
XLarge
Large

121240
120717
53

Chef’s Favourite
Cast Iron Skillet

Om du har mye eller lite tid, for Cast Iron Skillet er det ikke noe
problem. I dette allsidige støpejernet svir du kjøttet kjapt på utsiden
eller lar det småkoke i timevis. Lag for eksempel sirloin biff, indonesisk
rendang, gratinerte poteter eller gryterett. Tid til overs? Du kan også
lage en dessert slik som en cobbler eller en clafoutis i Cast Iron
Skillet. Cast Iron Skillet for MiniMax og Plancha Griddle i støpejern for
MiniMax er en perfekt match. Her kommer Griddle til å fungere som
lokk på gryta di.
2XL, XLarge, Large
Ø36 cm
118233

Fra MiniMax
Ø27 cm

120144

Cast Iron Satay Grill

Satay er allemannsvennen på Big Green Egg. Derfor kommer
denne Cast Iron Satay Grillen til akkurat riktig tid. Mariner favorittingrediensene dine, lag grillpinner av dem og legg dem på den
spesialdesignede halve risten. Nå er det slutt på ustødige, halvstekte
eller brennende pinner, tiden er kommet for perfekt stekt satay...
eller kebab, eller yakitori. Du bestemmer!
Large

Green Dutch Oven

Green Dutch Oven til Big Green Egg er en av de store gutta. Den
emaljerte støpejernspannen småkoker, koker, baker og steker. Med
andre ord en virkelig allsidig panne! Du kan bruke lokket til Green
Dutch Oven for seg som en stekepanne eller som form til kaker og
desserter. Green Dutch Oven er tilgjengelig i rund og oval form.

Oval - 5.2 L: 2XL, XLarge, Large
35cm
117670
Rund - 4 L: 2XL, XLarge, Large
Ø23 cm
117045

Cast Iron Dutch Oven

Denne allsidige støpejernspannen kan brukes til alt. Big Green Egg
Cast Iron Dutch Oven er ideell for retter som skal småkokes, stuinger,
supper og gryteretter. Støpejernet fordeler varmen over hele pannen
og det sorte lokket til Cast Iron Dutch Oven holder på fuktigheten. Eller
bruk den uten lokk og gi ingrediensene dine den unike Big Green Egg
smaken. I begge tilfeller blir det småkokte kjøttet ditt saftig og mørt.
Nysgjerrig? Kom tilbake om 4 timer...
5.2 L: 2XL, XLarge, Large, Medium
Ø27 cm
117052

700485

Carbon Steel Grill Wok
Cast Iron Plancha

Hender det av og til at ingrediensene dine detter ned gjennom risten
til Big Green Egg? Til det problemet har vi tilføyd Cast Iron Plancha
Griddle i kolleksjonen vår. På denne støpejernsplaten griller du delikate
og små retter på den ruglete siden og steker du pannekaker eller egg
på den glatte siden. Du kan bruke Plancha Griddle for MiniMax som
lokk til Cast Iron Skillet (MiniMax).
2XL, XLarge, Large
Ø35 cm
117656

Fra MiniMax
Ø26 cm
120137

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush

Sauser, marinade eller smeltet smør varmer du opp fort og enkelt i
Cast Iron Sauce Pot på risten til Big Green Egg. Basting Brush, som
er laget av silikon, passer akkurat i håndtaket slik at du ikke søler på
bordduken. Setter du Cast Iron Sauce Pot i ditt EGG? Da må du huske
på å ta ut Basting Brush først.
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2XL, XLarge, Large, Medium, MiniMax, Small
Ø 12 cm 117663

Big Green Egg er superallsidig og det gjelder også for woking som
teknikk. Med en Carbon Steel Grill Wok med bambusspatel har du full
kontroll innenfor alle kulinariske områder. Takket være den flate
bunnen står den stabilt på alle slags overflater. Og den kan enkelt
brukes i kombinasjon med convEGGtor Basket. Ready to wok?
XLarge, Large
Ø40 cm
120779

Fire Bowl

Hvordan fjerner du aske fra det avkjølte EGGET ditt uten at du fomler
eller får skitne hender? Det er jobben til de nye Fire Bowls i rustfritt
stål. Heng den over søppelbøtten og filtrer ut asken fra det avkjølte
trekullet. Den sørger for maksimal luftstrøm så du kommer i gang
kjapt. Du kan løfte meg opp! 2XL og XL Fire Bowls er delt inn i to
separate rom slik at du dekker to soner i EGGET ditt.
2XL
XLarge
Large
Medium
MiniMax

122698
122681
122674
122667
122650
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EGG Genius

Instant Read Thermometer

Denne tekniske innretningen
måler og overvåker temperaturen
i EGGET ditt og sender den til
smarttelefonen eller nettbrettet
ditt. Slik kan du kose deg på sofaen med en TV-serie når været
er kaldt, samtidig som maten
langsomt tilberedes ved nøyaktig
den temperaturen du ønsker.
EGG Genius sørger for konstant
luftstrøm slik at du kan lage mat
ved konstant temperatur. Du vil
få en melding hvis temperaturen
i EGGET ditt blir for høy eller for
lav. Det samme gjelder når du
setter deg til bords. Du kan til og
med se på statistikken fra dine
tidligere EGG-økter.

Vil du ha biffen din rare eller medium stekt? De Big Green Egg Instant
Read Thermometer måler kjernetemperaturen så nøyaktig at til og
med medium-rare ikke lenger blir et lykketreff. Siden det er viktig at
ikke så mye varme unnslipper Big Green Egg, leser du av temperaturen
(opp til 232 °C) på 3-4 sekunder. Og hvis du roterer Instant Read
Thermometer fra Big Green Egg mens du måler temperaturen, så
roterer displayet med. Med praktisk, misunnelsesverdig
oppbevaringstrekk.
119575

Instant Read Thermometer with Bottle Opener

Timing betyr alt for en EGGer. De Big Green Egg Instant Read
Thermometer er ditt hemmelige våpen i striden mot for kort eller lang
steking. Innen 4 sekunder vet du den nøyaktige kjernetemperaturen til
kjøtt, fisk eller fjærkre. Hvor mange grader skal et lammelår være?
Ta en titt på jukselappen med de ønskede temperaturene på
baksiden. Dette blir perfekt! Tid for en velfortjent øl? Dette kjekke
hjelpemiddelet kan du bruke som flaskeåpner.
127150

EXACTLY THE RIGHT

TEMPERATURE

SECURES THE

ULTIMATE

FLAVOUR

Quick-Read Thermometer

Offisielt heter det Big Green Egg Quick-Read Digital Food Thermometer.
Og da sier vi ikke for mye. På et par sekunder leser det av
temperaturen til lammelåret ditt eller den fylte kyllingen digitalt.
Nøyaktig til nærmeste grad (til 300 °C!). Praktisk: det passer i
lommen din og håndtaket er også oppbevaringshuset.

Riktig temperatur er halve jobben. Med den trådløse Dual Probe
Remote Thermometer måler du kjernetemperaturen til ingrediensene
dine på graden nøyaktig og innetemperaturen til Big Green Egg. Dual
Probe virker med 2 sonder og en mottaker som du har selv. Når den
ønskede temperaturen har blitt oppnådd, gir mottakeren automatisk et
signal (til 91 meter).
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116383

Du kan tilberede forskjellige
kjøttretter samtidig i EGGet ditt
med tilbehøret til EGG Genius. Bruk
opp til tre kjøttprober samtidig! I
tillegg kan kjøttprober med Y-kabel
kjøpes separat.
Ekstra kjøttprobe		
121363
Ekstra Y-kabel
121387

121059

Trenger du
jukselapp?

har laget en liste for
deg med en god del
gjennomsnittlige
kjernetemperaturer.

120793

Dual Probe Remote Thermometer

Utvid ditt EGG Genius med
ekstra tilbehør:

TIPS:

• Mål alltid i den tykkeste
delen av kjøttet eller fisken
• Sørg for at du ikke stikker i beinet,
her kan temperaturen avvike
• Ta med i beregningen at kjernetemperaturen
enda stiger 2-3 °C dersom du lar
kjøttet hvile etter stekingen

Storfe medium

52/54 °C

Lam medium

60/62 °C

Hjort medium

52/55 °C

Svinefilet

70 °C

Fjærkre

72/75 °C

Hvitfisk

65 °C

Laks

50/52 °C

Aluminum Pizza Peel

Meat Claws

118967

Sett

Compact Pizza Cutter

Pigtail Meat Flipper

Den ekte pizzabakeren kjenner du igjen på hans selvsikre holdning
og de profesjonelle redskapene. Bruk derfor Aluminum Pizza Peel for
å legge dine hjemmelagde pizzaer på den varme Baking Stone i ditt
Big Green Egg helt uten problemer. Det blir garantert komplementer
di tutti!

Vi deler gjerne alt vi har. Også pizzaen. Men hvordan skjærer du trygt
opp en pizza slik at bitene blir like store og samtidig ser pene ut? Med
den nye Big Green Egg Compact Pizza Cutter. Dette profesjonelle
pizzahjulet har et håndtak i kunststoff som ligger godt i hånden og
beskytter håndflaten din. Med hjulet i rustfritt stål kutter du en pizza
problemfritt i like biter. Prego.

Sett klørne dine, eh.. beklager, dine Meat Claws i det langsomt stekte
svinekjøttet og du trekker det enkelt fra hverandre. Pulled Pork har
vært favorittene til Big Green Egg i årevis, og med disse kjøttklemmene
lager du det i en håndvending. Meat Claws er også meget godt egnet
til å håndtere store kjøttstykker.
114099

Vi anbefaler Pigtail Meat Flipper på det sterkeste. Denne smarte
kjøttkroken er perfekt til å snu kjøtt- og fjærkrestykker (slik som biffer,
koteletter og kyllinglår) enkelt og raskt. Med den lange kroken kan du
til og med "flippe" ved ekstremt høye temperaturer uten å komme for
nærme flammene eller ødelegge ingrediensene.
48 cm

201515

118974

Flexible Grill Light

Gi EGGET mitt litt lys! Det nye Flexible Grill Light er den perfekte fleksible
lysassistenten som lyser akkurat der du trenger det mest. Denne
smarte LED-lampen har en fleksibel hals og en meget kraftig magnetisk
fot. Du kan enkelt klemme fast den løse monteringsbraketten til båndet
eller dine EGG mates. Er lysene på? Action!

Flexible Skewers

Med Flexible Skewers blir det lekende lett å lage satayspyd eller spyd
med andre ingredienser. Du trer kjøtt, fisk, fjærkre og grønnsaker på
disse fleksible grillspydene på null komma niks, uten at de detter av
igjen på den andre siden. Ferdig? Da kan du legge spydene i marinade
en stund for ekstra smak.
68 cm - 2x 201348

122940

Deep Dish Baking Stone
Chef’s Flavor Injector

Den eneste, ekte Big Green Egg Chef’s Flavor Injector gir kjøttet
og fjærkreet ditt ekstra smak på en unik måte. Med denne
marinadesprøyten trenger marinadene helt inn i kjernen av
kjøttet og blir det enda mer saftig og mørt. En vellykket operasjon.
119537
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Deep Dish Baking Stone garanterer en perfekt varmefordeling og
det sørger for de beste quichene, kaker, lasagne og til og med pizzaer.
Den keramiske steinen med forhøyet kant sørger for at bakeverkene
dine stekes jevnt og får den ettertraktede gullbrune fargen. Myk på
innsiden og sprø på utsiden.
2XL, XLarge, Large
112750
59

Ceramic Poultry Roaster

Drip Pan

Chicken
Turkey

Rund
Rectangular

Den beste kyllingen. Sett en hel kylling eller kalkun på Ceramic Poultry
Roaster og den får et sprøtt, gullbrunt skinn, mens den blir deilig og
saftig inni. Enda litt ekstra smak? Fyll den keramiske holderen med litt
øl, vin, cider og/eller krydder. Sånn blir fjærkreet helt perfekt.
119766
119773

Vertical Poultry Roaster

Gi Poulet Noir eller Bressekylling en æresplass i ditt Big Green Egg på
Vertical Poultry Roaster. Med Vertical Poultry Roaster i rustfritt stål
står kyllingen eller kalkunen vertikalt på holderen slik at den fuktes
med sitt eget fett. Dermed blir den utrolig saftig på innsiden, mens den
får en sprø skorpe på utsiden. Utrolig fett.
Chicken
Turkey

117458
117441

Ribs and Roasting Rack

Det multifunksjonelle Ribs and Roasting Rack er ideelt til å grille store
kjøttstykker. Når den står er det en V-rist: egnet til store kjøttstykker
eller (stuet) fjærkre som skal stekes langsomt. Snur du på risten da er
den ideell til å steke spareribs på. Den konstante luftstrømmen rundt
Ribs and Roasting Rack sørger for utrolige resultater. En must have for
kjøttspisere.
2XL, XLarge, Large
117564
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Medium, Small
117557

Med Big Green Egg Drip Pan fanger du opp dryppende fett, safter og
rester slik at de ikke havner på grillkullet eller convEGGtor. Dersom
du fyller den aluminiums fettpannen med et lag med vann, blir
luftfuktigheten inne i EGG enda høyere og rettene dine enda saftigere.
Ø 27 cm
117403
35 x 26 cm 117397

Disposable Drip Pans

En kokk er ikke redd for litt fett. Det gir nemlig alle retter smak.
Men å rydde opp og vaske bort fettet er en annen sak. Med Big Green
Egg Disposable Drip Pans fanger du det ganske enkelt opp. Disse
engangsskålene av aluminium er i tillegg designet for å passe i
convEGGtoren. Grille uten å få skitne hender.
XLarge - 5x
Large - 5x

120892
120885

Medium, MiniMax,
Small - 5x
120878

Grill Rings

Med Grill Rings faller aldri de (fylte) paprikaene, tomatene eller løken
din lenger om under grillingen. For disse ringene i rustfritt stål har
en pinne som du setter grønnsaken eller frukten din stødig fast
på. Den varmeledende spiralen i midten av Grill Rings sørger for at
ingrediensene dine er fort ferdige.
3x

002280
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For dagens generasjon
og neste. Slik holder du
EGGET ditt i perfekt form
Et EGG har du hele livet. Og hvis du behandler det godt, vil det også gi
neste generasjon mange deilige minner. Det som også er viktig er at
rettene dine vil smake bedre, og EGGET vil beholde sitt flotte utseende.
Gruer du deg? Produktene du ser ved av vil ta seg av alt det harde
arbeidet, og du kan finne noen nyttige vedlikeholdstips på nettsiden
vår. Ha det bra!

Ash Tool

Ash Tool har egentlig en dobbeltfunksjon: du fjerner meget enkelt
asken i Big Green Egg med den, men du kan også bruke den før
du tenner på EGG for å fordele grillkullet jevnt over. Dette praktiske
redskapet er godt egnet til å bruke sammen med Ash Removal Pan.
2XL
XLarge

119490

Large
Medium

119506

MiniMax
Small
Mini

119513

Ash Removal Pan

Grillkull etterlater aske. Ved å fjerne det med Ash Tool og fange
det opp med Ash Removal Pan strømmer luften lettere gjennom
Big Green Egg. Og oksygenet og luftstrømmen er nødvendige for
raskt å få opp temperaturen i ditt EGG og deretter holde på den.
Askeskuffen passer perfekt i åpningen til luftreguleringen og dermed
unngår man å søle aske.

SpeediClean™ Long handle Scrubber

Aldri mer plaget av rester av stålhår med denne supersterke
rengjøringshjelpen av naturlige trefibre. En miljøvennlig og
varmeresistent skrubber med langt håndtak slik at du ikke
trenger å vente til EGGet ditt er avkjølt.
		127129
2x Replacement
Scrubber Pads
127143

SpeediClean™ Dual Brush Scrubber

Minner fra en uforglemmelig Big Green Egg kveld: fastbrente matrester
på risten og en streng med mozzarella på din Pizza Stone. Med
SpeediClean Dual Brush Scrubber halverer du rengjøringstiden og
dobler du det fantastiske resultatet av rengjøringen. Feelgood bonus:
ingen stålbørste-rester på risten din, for dette eksemplaret har blitt
laget av naturlige trefibre.
		127136
2x Replacement
Scrubber Pads
127143

2XL, XLarge, Large, Medium
106049

Grid Cleaner

Lage mat på EGG er deilig, men det medfører også fastbrendt fett
og brendte rester på risten til ditt Big Green Egg. Du skraper risten fort
og lett ren igjen med denne Cooking Grid Cleaner. På grunn av det
forlengede håndtaket til Cooking Grid Cleaner trenger du ikke å vente
helt til EGG og risten er avkjølt.
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201324

EGGmat

Har du ikke innebygd ditt EGG i et arbeidsbord eller utekjøkken, men
står den i hagen eller balkongen din? Da beskytter EGGmat området
rundt den mot varme, flekker og jordslag. Morsomt faktum: EGGmat
består fullstendig av gjenvunnede materialer og er dermed meget
miljøvennlig.
76x107 cm
117502
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Invented for those
with good taste.

Big Green Egg
Cover.
Haglskur eller hetebølge? Sørg for at ditt Big Green Egg holder seg
så godt som nytt ved bruk av et EGG Cover. Dette ventilerende
beskyttelseslaget av toppkvalitet tåler alle værtyper.
Du tar det enkelt på, og takket være borrelåsfestet passer det som
hånd i hanske til alle EGG. Det stilige svarte designet med den
gjenkjennelige Big Green Egg-logoen tar seg godt ut på alle EGG.

EGG COVER

Mini

IntEGGrated Nest+Handler eller Nest
EGG Carrier

Small

Medium

126528

126528

126511

Large

XLarge

2XL

126467

126467

126535

126450

126511
126528

Portable Nest
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MiniMax

Modular EGG Frame

126467

126450

126450

Modular EGG Frame + Expansion Frame

126474

126474

126474

Acacia Table

126498

126474

Dome (lid) cover for EGG in table

126504

126504
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Dome
Lokk med skorstein

En keramisk hvelving med skorstein som takket være den smarte fjærmekanismen lett
kan åpnes og lukkes. Det keramiske materialet har et dobbelt beskyttende glasurlag. De
isolerende, varmekonserverende egenskapene til det keramiske materialet skaper en
luftstrøm inne i EGGet og sørger for at matrettene tilberedes jevnt og smakfullt.
2XL
XLarge
Large
Medium

Spare
parts

114433
112668
401120
401137

MiniMax
Small
Mini

401144
112224

Tel-Tru Temperature Gauge

Hvert Big Green Egg leveres standard med et termometer. Har denne
gitt seg etter å ha blitt brukt i årevis? Da bestiller du enkelt og greit
Tel-Tru Temperature Gauge. Plasser kuppeltermometeret i lokket
til EGG og du vet hvor varmt det er inni uten at du trenger å løfte
opp lokket og dermed miste varme. Tel-Tru Temperature Gauge er
tilgjengelig i 2 størrelser og gjengir temperaturer mellom 50 °C og
400 °C.
8 cm
5 cm

117250
117236

Fire ring
Brannring

Stables på toppen av brannboksen, og gir deg en hylle for varmesprederen og
matlagingsristene.
2XL
XXL
XLarge
Large

120977
114457
401212
401229

Medium
MiniMax
Small
Mini

401243
115607
401250
112194

Gasket Kit

Etter langt og intensivt bruk av ditt Big Green Egg vil filtkantene på
den øverste kanten til den keramiske basen og undersiden til det
keramiske lokket med skorstein slites ut. Fordi denne kanten beskytter
keramikken og sørger for en perfekt luftsirkulasjon, er det smart å
bytte den ut i tide. Og det gjør du meget enkelt selv med denne Gasket
Kit. Rullen med filt er selvklebende og også limingen sier seg selv.
2XL*, XLarge, Large
113726

Medium, MiniMax, Small, Mini
113733

Brannristen hviler i den keramiske basen og må fylles med grillkull. Siden risten er
utstyrt med sofistikerte åpninger, og fungerer sammen med ventilene på bunnen av
EGGet, er luftstrømmen konstant og optimal når rEGGultator med to funksjoner og
trekkdøren er åpne.

* Pakningsutskiftingssett for 2XL,
krever 2 - 113726

2XL
XXL
XLarge
Large

Cast Iron Grate

Base

Er plassert inne i brannboksen. Perforert for å la luft strømme opp
gjennom EGGet og eventuell aske falle ned, slik at den lett kan fjernes
etter matlagingen.
2XL
XLarge
Large
Medium
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Fire box
Brannrist

114716
112644
103055
103062

MiniMax
Small
Mini

103055		
103079

120984
114440
112637
401175

Medium
MiniMax
Small
Mini

401182
115591
401199
112187

Kraftig isolert keramikk. Glasur forebygger skår og misfarging.
2XL
XXL
XLarge
Large

120946
114426
112620
401076

Medium
MiniMax
Small
Mini

401083
115577
401090
401106
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rEGGulator

Den splitter nye og robuste rEGGulatoren kan justeres meget nøyaktig.
Den er laget av solid støpejern, og det kjølige grepet av silikon gjør
at du enkelt kan sørge for høyere eller lavere lufttilførsel uten at
du brenner fingrene dine. Også praktisk: vi har allerede satt inn
luftregulatoren med et belegg som motvirker rustdannelse, slik at
du kan la den stå på EGGET etter bruk.
2XL, XLarge, Large, Medium
117847

MiniMax, Small
117854

Rain Cap

Det er alltid en sjanse for at det skal begynne å regne mens du EGGer.
Som fanatisk EGGer lar du deg ikke stoppe av dette, men du vil heller
ikke ha regndråper inn i Big Green Egget ditt. Big Green Eggs Rain Cap
er paraplyen til luftregulatoren din. Rain Cap kan kun brukes sammen
med rEGGulator.
2XL, XLarge, Large, Medium
120748

MiniMax, Small
121042

Only available for
the Large

Band Assembly Kit

Patentert «lett å løfte»-system. Den smarte betjeningen gjør åpning og
lukking av det keramiske lokket mulig med minimal kraft.
2XL
XLarge
Large
Medium

121271		
117908
117984
120021

MiniMax
Small

126870

Mini

117922

126931

Upgrade your EGG
---

As good as new
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REGGULATOR
Den patenterte rEGGulator
er ekstremt nøyaktig og
komfortabel i bruk på grunn
av de varmebestandige
håndtakene.

BAND ASSEMBLY KIT
Patentert "easy to lift" system
som sørger for at det keramiske lokket kan åpnes og lukkes
med minst mulig kraft.

TEMPERATURE GAUGE
XL Dome Thermometer, for en
bedre temperaturoversikt, med
sikkerhetsglass.
.

GASKET KIT
Ny, high-tech pakning,
motstandsdyktig mot de
høyeste temperaturene.
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EGG fans united
Bli en del av
fellesskapet. Besøk
vår Fan Shop.

La oss dra
på stranden.
The Big Green Egg Book

The Big Green Egg Book er bibelen for alle Big Green
Egg-foodies. Denne smakfulle boken med forord fra den
nederlandske toppkokken Jonnie Boer behandler alle
koketeknikkene som du kan bruke på et EGG. Steking,
småkoking, langsteking, grilling og røking. Både grunnleggende
tilberedelser og de litt mer utfordrende oppskriftene inspirerer
deg til å få det beste ut av deg selv.

En skikkelig EGG-fan vil alltid stikke seg ut på grunn av
sitt engasjement for mat, og fordi han foretrekker å bruke
tiden sin foran sitt Big Green Egg. Men det kan jo hende at
han avsløres av hettegenseren og sokkene også. Du kan
finne disse og andre originale gaveideer i vår Fan Shop på
fanshop.biggreenegg.eu.

Engelsk 116680

Beach Towel
666335

Vacu Vin
666465

Canvas shopper
666687 / 666816

Mr EGGhead Plush Toy
120991

Apron – Kids
En størrelse

789054

(Opptil 12 år )

Retro Sportsbag
666342

Round Stamped Aluminum
Sign
123930

De kuleste
nye varene.
Apron

En størrelse

126399

Canvas Apron
En størrelse

Til
kosedagene.

666724

700492

LED Light String

Baseball Cap
Svart
122254

700898

Snow Globe Atlanta

Salt & Pepper shaker

666847

122230

Home Socks

Socks
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Flames 39-42 700874
Flames 43-46 700881
EGGs 39-42 700850
EGGs 43-46 700867

Beanie

39-42
43-46

Puzzle
666366

666823
666830

Mug Enamel
666311
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Er du kledd for
å EGGE?

Big Green Egg
sportsklær
Med golfklærne som har blitt spesielt utviklet av Big Green Egg møter
du alltid som en erfaren golfer på greenen! Velg en polo i favorittfargen
din, en bermudashorts i tilhørende farge og gjør antrekket ditt
komplett med tilbehøret som du ikke kan foruten på golfbanen.
fanshop.biggreenegg.eu

Modus Operandi

Colophon

GO ONLINE AND JOIN THE
BIG GREEN EGG SOCIETY

Konsept, utforming og utføring
Big Green Egg Europe B.V.
DTP
Manon van Dijk, Eline Spruit

#BigGreenEgg #TheEvergreen

Tekst
Else Sodderland, Inge van der Helm, Yvonne Berkhout,
Caroline Ludwig

Nybegynner eller erfaren EGG-er? Bli medlem av samfunnet vårt og hold deg
oppdatert om siste nytt og de mest inspirerende bloggene. Finn de deiligste
oppskriftene fra lett til krevende og oppdag nye måter å komme i kontakt
med andre EGG-fans. Vi er der for kjøttelskere, fiskefanatikere, vegetarianere,
fleksitarianere og selvfølgelig de små i familien. Følg oss på sosiale media og
sørg for at du aldri mer går glipp av noe!

Oppskrifter
Michèl Lamberbon, Leonard Elenbaas, Ralph de Kok
Fotografi
Sven ter Heide, Femque Schook, Inge van der Helm,
Eddy Wenting
BIGGREENEGG.EU
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carbon neutral
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Big Green Egg®, EGG®, EGGmitt® og convEGGtor® er
varemerker eller registrerte varemerker som tilhører
Big Green Egg Inc.

WOW, det ser fantastisk ut!

Dette er Big Green Egg
Big Green Egg er den høyest elskede kamado laget av
den aller beste keramikken. Vi har skapt gode minner helt
siden 1974. Og det fortsetter vi med. Big Green Egg er
originalen. The Evergreen.

BIGGREENEGG.NO

