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Küsi nõu oma Big Green Eggi edasimüüjalt!
Kui sul on küsimusi või tahaksid lihtsalt oma Big Green Eggi või meie 
muljetavaldavat tarvikute kollektsiooni paremini tundma õppida, siis on  
Big Green Eggi volitatud edasimüüjatel kogu vajalik oskusteave, et sulle  
korralikult nõu anda. Meie veebisaidilt www.biggreenegg.ee leiad kõige  
lähemal asuva edasimüüja. 
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IIDSED TARKUSED JA 
UUENDUSLIK TEHNOLOOGIA
Et saada paremini aimu Big Green Eggi põhimõttest, peame heitma 
pilgu mitme sajandi tagusesse aega. Juba enam kui kolm tuhat 
aastat tagasi kasutati Kagu-Aasias traditsioonilist puudega köetavat 
saviahju. Seda märkasid jaapanlased, kes võtsid ahju kaasa ja viisid 
oma kodumaale, kus see võeti kiirelt omaks ja nimetati hellitavalt 
kamado'ks, mis tähendab ahju või tuleaset. Eelmise sajandi algul 
jäi kamado silma ka Jaapanis viibinud Ameerika sõduritele, kes tõid 
neid suveniiridena koju kaasa. Ajapikku arendati iidset ahjumudelit 
Atlantas (Georgia osariigis) edasi, rakendades tänapäevaseid teadmisi, 
tootmistehnoloogiaid ja uuenduslikke materjale. Isegi NASA  
andis oma panuse, sest just seal väljatöötatud uuendusliku  
keraamikatehnoloogia abil saadigi tulemuseks erakordne  
abivahend toiduvalmistamisel: Big Green Egg.

BIG GREEN EGGI SALADUS
Jaapanlased, ameeriklased, eurooplased – kõik, kes on maitsenud 
Big Green Eggis valmistatud toitu, jäävad alatiseks selle võrratu  
maitse fännideks. Milles seisneb EGGi saladus? Tegelikult on siin  
lausa mitu asja koos. Esiteks kuumust peegeldav keraamika, mis 
tekitab õhuvoolu – see muudab toiduained ja road erakordselt  
muredaks. Täiuslik õhuringlus, mis tagab ühtlase küpsemise  
täpselt õigel temperatuuril. Asjaolu, et temperatuuri saab lausa 
kraaditäpsusega seada ja hoida. Tänu kvaliteetsele soojust 
isoleerivale keraamikale ei mõjuta väline temperatuur EGGi  
sisetemperatuuri. Ning viimane, kuid vähemalt sama tähtis  
asjaolu – võrratu välimus!  

ELUAEGNE KVALITEET 
Big Green Eggi valmistajatena toetame me igati oma toodet ja  
anname kõigi EGGi keraamiliste osade materjalile ja ehitusele  
eluaegse garantii. Need on valmistatud väga kvaliteetsest keraamikast, 
millel on erakordselt head soojust isoleerivad omadused. Üheskoos 
mitmete patenteeritud osadega muudab kasutatud keraamika 
EGGi täiesti ainulaadseks. See keraamiline materjal suudab taluda 
äärmiselt kõrget temperatuuri ja temperatuuri kõikumisi. EGGi võib 
tõepoolest sadu tuhandeid kordi kasutada, ilma et kvaliteet raasu 
ka halveneks. Seepärast pole mingi ime, et kogu ettevõte seisab nii 
kindlalt oma EGGide selja taga.

Big Green Eggist täpsemalt
---

Soliidne kvaliteet. Esmaklassiline keraamika.

REGGULATOR
Et õhuvoolu reguleerida ja temperatuuri täpselt juhtida.

TERMOMEETER
Näitab täpselt sisetemperatuuri. Võimaldab küpsemist 
jälgida EGGi avamata.

ROOSTEVABAST TERASEST REST
Roostevabast terasest resti kasutatakse grillides ja 
röstides peamise küpsetamisalusena.

SÖEREST
Asub tulepesa sees. Selles olevad avad lasevad õhul 
EGGis ülespoole tõusta ja tuhal alla vajuda, et selle 
saaks pärast küpsetamist kergesti eemaldada.

TUHARUUMI LUUK
Toimib koos rEGGulatoriga, et siseneva õhu hulka 
muutes temperatuuri reguleerida. Selle kaudu on lihtne 
ka tuhka eemaldada.

KORSTNAGA KUPPEL
Korstnaga keraamiline kuppel, mille saab 
vedrumehhanismi abil kergesti avada ja sulgeda. 
Keraamilisel materjalil on kaitsev glasuurikiht. Selle 
keraamilise materjali soojust isoleerivad ja hoidvad 
omadused tekitavad EGGis õhuvoolu, mis tagab toidu 
ühtlase ja maitseküllase küpsemise.

TULERÕNGAS
Tulepesa peal asuv tulerõngas on alus, mille peale 
pannakse soojushajuti ja küpsetusrestid.

TULEPESA
Tulepesa asub keraamilises põhjas ja see tuleb sütega 
täita. Tulepesas on hoolikalt kujundatud avad ja 
sälgud, mis toimivad koos EGGi põhjas olevate 
õhuavadega, et tagada pidev ja optimaalne õhuvool, 
kui rEGGulator ja tuhauks on avatud.

PÕHI
Vastupidav soojust isoleeriv keraamika. Glasuur väldib 
täkete tekkimist ja pleekimist.
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WORLD MAP
WITH COUNTRIES

NASA
ELUAEGNE 

GARANTII

Täpne temperatuuri 
reguleerimine

Lihtne süüdata ja 
valmis kõigest 

15 minutiga

Esmapilgul ei märka selle Big Green Eggi ja 1974. aastal 
turule toodud mudeli vahel kuigi suurt erinevust. Välimus 

on siiski petlik. Aja jooksul oleme juurutanud hulga 
tehnoloogilisi uuendusi ja teeme seda ka edaspidi.  

EGG tahab olla parim kamado mitte ainult täna,  
vaid ka tulevikus.

Parim keraamika         
Innovatiivsed  

detailid

Valmistatud  
Ameerikas

NASA poolt välja  
arendatud kõrgeima 

kvaliteediga keraamika

Kas tahad 
näha, kuidas
Big Green Egge  
tehakse?
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Sina ja 
Big Green Egg – 
te sobite kokku!

Kuna sa oled toidufänn, on üks asi kindel – Big Green Egg on esmaklassiline kamado su kodus  
(no tegelikult aias, terrassil või rõdul). Lisaks grillimisele saab Big Green Eggis suurepäraselt röstida, 

suitsutada, aurutada ja madalal temperatuuril küpsetada. EGG on palju enamat kui tavaline grill – see 
on terviklik väliköök, kus saab valmistada pitsat, suitsutada kala, küpsetada madalal temperatuuril liha 
ja teha kõike seda, mida tavalises praeahjus. Big Green Eggi kasutusvõimalused toidu valmistamisel on 

lõputud. Seega küsimus pole mitte selles, miks sa peaksid endale EGGi hankima, vaid selles, milline 
seitsmest mudelist sulle kõige paremini sobib. Sel põhjusel olemegi kirja pannud erinevate mudelite 

lühitutvustused. Veendu ise, et on olemas just sinule sobiv EGG, ükskõik kui suur või väike on su pere, 
sõpruskond, aed või terrass!

Mini
Saad igale  

poole kaasa 
võtta

XLarge
Ei mingit 

ruumipuudust 
enam

2XL
Ideaalne  

suuremale  
seltskonnale

Big Green Eggi 
stardikomplekt:  

---
Lihtne algus

Large
Igale poole  

ja igaks  
elujuhtumiks MiniMax

 Käepärane 
lauaEGG

Small
Tagasihoidlik 

suurus, täiuslik 
tulemus  

Medium
Naudi koos 
sõprade ja 

perega

Big Green Egg | IntEGGrated Nest + Handler IntEGGreeritud alus käepidemega |  
Charcoal Starters Süütekuubikud | Cast Iron Grid Malmist küpsetusrest |

 Ash Tool Tuharoop | convEGGtor | convEGGtor Basket convEGGtori korv |  
100% Natural Charcoal 100% naturaalne grillsüsi

Justnimelt algaja EGGija jaoks oleme kokku pannud stardikomplekti, 
kuhu kuuluvad kõige hädavajalikumad tarvikud. See asendab  

suurepäraselt sinu sünnipäevasoovide nimekirja.
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Suur, suurem, suurim. Big Green Egg 2XL on 
Big Green Eggi tootepere suurim liige ja suurim 
kamado-grill üldse, mida turult leida võib. Selle 
mudeli juures on kõik muljetavaldav: tema kaal 
on 192 kg, kõrgus ilma aluseta üks meeter ja 
küpsetuspinda on selles rohkem kui 0,4 m2.  
2XL äratab kõigega tähelepanu ja ka tema 
töötulemused on samaväärsed. Lisa ratastega 
alus koos käepidemega ja saad oma 2XL-grilli 
hõlpsasti ühest kohast teise toimetada. Tänu 
nutikale hingemehhanismile on selle hiiglasliku 
EGGi kuppel kergesti avatav. Täpselt nagu 
väiksemad vennad, võimaldab ka 2XL tohutult 
palju erinevaid toiduvalmistamisvõtteid 
kasutada – grillimine, küpsetamine, keetmine, 
hautamine, suitsutamine ja aeglaselt küpseta-
mine. Kui sul on oma restoran, toitlustusfirma 
või lihtsalt väga palju sõpru, on just Big Green 
Egg 2XL sulle sobilik. See on suurejooneline 
oma mõõtmete ja kulinaarsete võimaluste 
poolest, samas pretensioonitu ja koostööaldis.

Tehnilised andmed
Resti läbimõõt: Ø 73 cm 
Küpsetuspind: 4.185 cm²
Kaal: 170 kg
Kõrgus: 90 cm

Kood 120939

2XL
Kas sul on suur pere ja/või sõpruskond? Kas 
toidu valmistamine on osa su tööst? Kas sulle 
meeldib ühekorraga paljudele inimestele toitu 
valmistada? Kui vastasid „jah“ ühele neist 
küsimustest, on Big Green Egg XLarge sinu 
täiuslik abiline. Kuna selle töörügaja rest on 
Large'i omast 30 protsenti suurem, võimaldab 
XLarge maitsvalt küpsetatud toitu ühekorraga 
väga suurele hulgale inimestele serveerida. 
XLarge’il on küpsetuspinna läbimõõt 61 cm ja 
seepärast ei ole suurte lihatükkide, suure kala 
või korraga mitme pitsa valmistamine enam 
kauge unistus, vaid reaalne võimalus. Ja kui sa 
peaksid sattuma olukorda, kui ka 61 cm jääb 
väheseks, saad küpsetuspinda laiendada 
spetsiaalse 5-osalise EGGspanderi komplektiga – 
tõstad sel moel ka oma toiduvalmistamis- 
oskused täiesti uuele tasandile. Mis arvad, kui 
lisaksid oma XLarge-EGGile tänuväärsed abilised 
ehk küljelauad? Need annavad palju tööpinda 
juurde ja sul on suurepärane koht, kuhu riputada 
vajaminevad tööriistad või panna ootele 
toorained. Samuti on hea mõte Big Green Egg 
XLarge meie akaatsiapuidust laua sisse paigutada 
või oma välikööki sobitada! Kuidas tundub?

Tehnilised andmed
Resti läbimõõt: Ø 61 cm 
Küpsetuspind: 2.919 cm²
Kaal: 99 kg
Kõrgus: 78 cm

Kood 117649

XLarge

XLarge

2XL

Big Green Egg Large on tootepere kõige 
populaarsem EGG. Selle avaral küpsetuspinnal 
on võimalik küpsetada kõiki sinu, su pere ja 
sõprade lemmikroogi. Suures EGGis on 
piisavalt ruumi, et pakkuda korraga süüa 
vähemalt kaheksale inimesele ja lisaks on  
sul võimalik kõike samaaegselt küpsetada. 
Tänu suure EGGi ruumikusele saad mugavalt 
kasvõi kolmekäigulise menüü ette võtta. 
Paiguta Large meie akaatsiapuidust laua 
sisse või sobita oma välikööki. Võid tõsta 
selle ratastega alusele, mille tugeva käepideme 
abil saad oma grilli lihtsalt ja ohutult teise 
kohta viia. Kui tahad kõiki Big Green Eggi 
võimalusi maksimaalselt ära kasutada, siis 
on Large ideaalne valik. Sellel mudelil on 
kõige rohkem lisatarvikuid – loetelu on sama 
suur kui selle EGGi nimigi – large. Kui sul on 
Large kodus, siis küllap leiad üsna varsti 
põhjuse ühe spontaanse Big Green Eggi peo 
korraldamiseks!

Tehnilised andmed
Resti läbimõõt: Ø 46 cm 
Küpsetuspind: 1.688 cm²
Kaal: 73 kg
Kõrgus: 84 cm

Kood  117632

Large

Large 
• EGG
• IntEGGreeritud alus käepidemega
• convEGGtor 
• convEGGtori korv
• Grillsüsi 9 kg
• Süütekuubikud
• Tuharoop

stardi
komplekt

stardi
komplekt

• EGG
• IntEGGreeritud alus käepidemega
• 2x poolkuu convEGGtori kivi
• convEGGtori korv
• Grillsüsi 9 kg
• Süütekuubikud
• Tuharoop

• EGG
• IntEGGreeritud alus käepidemega
• convEGGtor 
• convEGGtori korv
• Grillsüsi 9 kg
• Süütekuubikud
• Tuharoop
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Big Green Egg Medium on piisavalt kompaktne, et sobituda väiksesse 
linnaaeda, terrassile või rõdule, samal ajal küllalt suur, et grillida, 
suitsutada, hautada või küpsetada roogasid 6–8 inimesele. Kui sul 
on aias Medium, võid julgesti ka sõbrad külla kutsuda, et üheskoos 
ja mõnuga head toitu nautida. See on põhjus, miks Medium on üks 
meie populaarsemaid mudeleid. Vahet pole, kas soovid aeglaselt 
küpsetada, grillida või praadida – Mediumisse mahutad korraga 4–6 kg 
liha. Ja et ei unustaks mainida – Medium on ideaalne selleks, et 
proovida ära meie populaarne õllepurgi-kana retsept! Medium on 
täpselt õige abiline ka võrratute kala-, kreveti- või köögiviljaroogade 
valmistamiseks. convEGGtori ja küpsetuskivi abil saad oma  
Big Green Egg Mediumist hetkega pitsaahju, kus valmistad elu 
parimaid pitsasid. Nime poolest võib see grill olla ju keskmine ehk 
medium, kuid keskpärasusest on asi kaugel!

Tehnilised andmed
Resti läbimõõt: Ø 40 cm 
Küpsetuspind: 1.264 cm²
Kaal: 51 kg
Kõrgus: 72 cm

Kood 117625

Medium

Medium

MiniMax
Suurusega ei saa Big Green Egg MiniMax uhkustada, aga tema 
tulemuslik töö teeb selle kuhjaga tasa. MiniMax on Big Green Eggi 
tootepere uusim ja ühtlasi kõige kompaktsem liige. Kõigest 7 cm  
Big Green Egg Minist kõrgem, aga vaatamata sellele on MiniMaxil 
palju suurem küpsetuspind, mis on sama suur kui Big Green Egg 
Smallil. MiniMaxis on piisavalt ruumi, et valmistada ühekorraga toitu  
4–6 inimesele. Soovi korral saad küpsetada otse laua peal, sest 
kõigest 50 cm kõrgune MiniMax on selleks täpselt paras. See  
keraamiline grill on ideaalne abiline ka kõige suursugusemate  
roogade valmistamiseks. Kui kavatsed MiniMaxiga reisile minna,  
ei pea sa selle kaasavõtmiseks profitõstja olema – MiniMax kaalub 
kõigest 35 kg ja standardvarustusse kuuluva kanderaamiga saad 
sa seda mugavalt liigutada. Big Green Egg MiniMaxi võib sageli ka 
restoraniköökides kohata.

Tehnilised andmed
Resti läbimõõt: Ø 33 cm 
Küpsetuspind: 855 cm²
Kaal: 35 kg
Kõrgus: 50 cm

Komplektis EGGi kanderaam
Kood 119650

MiniMax

Big Green Egg Mini on EGGi tootepere kõige väiksem ja kergem 
mudel. See sobib ideaalselt matkale, paadisõidule või piknikule 
kaasa võtmiseks, aga sama hästi võid seda kodus laua peal 
kasutada. Olgem siiski ausad – kui oled juba mini-EGGi uhke 
omanik, tahad seda kindlasti igale poole kaasa võtta. Mini-EGG on 
kerge ja seda on lihtne kaasas tassida, eriti siis, kui ostad lisaks ka 
kanderaami. Kui valmistad tavapäraselt süüa 2–4 inimesele, siis on 
see kerge ja reisimiseks loodud EGGi mudel just sinule sobilik. Võid 
selle muretseda ka juba olemasolevale suuremale mudelile lisaks – 
lihtsalt seepärast, et mini-EGGi on nii lihtne igale poole kaasa võtta! 
Big Green Egg Mini on kasutusel ka paljudes profiköökides,  
et selles á la carte roogasid valmistada.

Tehnilised andmed
Resti läbimõõt: Ø 25 cm 
Küpsetuspind: 507 cm²
Kaal: 17 kg
Kõrgus: 43 cm

Kood 117618

Mini EGGi kanderaam    
Kood 116451

Mini
Kas väljas toidutegemine on vaid nende lõbu, kellel on oma aed? 
Kindlasti mitte! Big Green Egg Small on täiuslik abimees ka linnakodu 
rõdul ja väikesel terrassil. Small on küll väike, aga kompaktne – saad 
selles kerge vaevaga 4–6 inimesele suurepäraseid roogi valmistada. 
Kuna Smalli rest asetseb madalamal kui MiniMaxil, sobib see 
paremini kogukamate einete valmistamiseks, kuigi mõlemad – nii 
Small kui ka MiniMax – on varustatud täpselt sama suure küpsetus-
pinnaga. Paiguta Small ratastega alusele, et saaksid seda kergesti ja 
ohutult liigutada. Miks ka mitte Small tööpinna või muu mööblieseme 
sisse paigutada? Selle EGGi mudeli jaoks on meil ka lai valik  
lisavarustust alates convEGGtorist, mis on vajalik aeglaseks 
küpsetamiseks, kuni malmist küpsetusrestini, mille abil saad juba 
tõsisemalt grillima asuda. Big Green Egg Small võib ise olla väike, 
aga tema võimalused on suured!

Tehnilised andmed
Resti läbimõõt: Ø 33 cm 
Küpsetuspind: 855 cm²
Kaal: 36 kg
Kõrgus: 61 cm

Kood 117601

Small

MiniSmall
• EGG
• IntEGGreeritud alus käepidemega
• convEGGtor
• convEGGtori korv
• Grillsüsi 4,5 kg
• Süütekuubikud
• Tuharoop

•  EGG (koos kanderaamiga)
• convEGGtor
• Grillsüsi 4,5 kg
• Süütekuubikud
• Tuharoop

• EGG
• EGGi kanderaam
• convEGGtor
• Grillsüsi 4,5 kg
• Süütekuubikud
• Tuharoop

• EGG
• EGGi alus
• convEGGtor
• Grillsüsi 4,5 kg
• Süütekuubikud
• Tuharoop

stardi
komplekt



Suitsuta, rösti, 
auruta, küpseta, 
grilli. Uus päev, uus roog.  
Ja nii igavesti.
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BIG GREEN EGGI MITMEKÜLGSUS... 
Big Green Eggi temperatuurivõimalused jäävad vahemikku 
70–350 °C, mis tähendab seda, et saad kasutada kõikvõimalikke 
kokandustehnikaid. Grillimine, suitsutamine, vokkimine, 
tavapärane ja aeglane küpsetamine – Big Green Eggi jaoks on 
see kõik käkitegu! Grillitud T-bone steigist ja antrekoodist 
veganikarri ja Madridi kikerhernehautiseni. Valmista aurutatud 
austreid või õlesuitsumekiga carpaccio't. Aasia kanasuppi või 
köögivilja-quiche’i. Miski pole EGGile võõras! Ja kui siis tuleb 
degusteerimisaeg… Puhtad ja ausad maitsed, millele lisandu-
vad EGGile iseloomulikud aroomid. Big Green Egg avab sulle 
täiesti uue maailma. Arenda oma kulinaarseid võimeid ning 
üllata iseennast ja külalisi. Lase loovusel lennata ja naudi!     

…AASTA LÄBI!
Pole vahet, kas õues on läbilõikav külm või kõrvetav kuumus –  
EGG töötab igal hooajal, aasta läbi. Kui sa seni oled arvanud,  
et barbeque kuulub ainult suvesse, siis mõtle korra veel järele! 
See kõik on muutunud – tänu Big Green Eggile. Ja üldse, miks 
sa peaksid oma kamado’t ainult mõnel suvekuul nautima, kui 
saad seda 365 päeva aastas kasutada? Ainulaadse ja hea 
isolatsiooniga keraamika jaoks on ükskõik, missugune ilm  
on väljas. EGG hoiab igal ajal stabiilset temperatuuri, teda ei 
huvita, kas sajab vihma või lund. 

NAUTIDES ÜHESKOOS  
PARIMAID MAITSEID
Big Green Egg kestab terve sinu eluea. Sa saad lõputult 
koostisosi vahetada ja roogasid muuta, tulemus on alati 
imemaitsev. Üheskoos hea elu nautimine – see ongi Big Green 
Eggi missioon. Ümbritsetud perest, sõpradest, kõige armsamatest 
inimestest ja maitstes üheskoos parimaid roogasid – need on 
unustamatud hetked, millest elu peabki koosnema. Hetked,  
kui valmistad koos EGGiga oma lemmikroogi või lood uusi.  
Võimalused on lõputud: katseta ja lase oma loovus vabaks! 
Võta või üks mahlane antrekoot, imeline kala krõbedas  
soolakoorikus, soojendav hautis, imehästi lõhnav leib ja  
need pitsad… just selle õige krõbeda põhjaga. Või hoopis 
imemaitsev dessert, mis paneb suu vett jooksma. Mida neist 
kõigepealt valmistaksid?        

Järgnevatel lehekülgedel on lugemist erinevate  
kokandustehnikate ja tarvikute kohta. Saad teada,  
mida kõike Big Green Egg sulle pakkuda võib. 
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4 TÜKKI

PITSAPÕHI
500 g jahu (00-tüüp), lisaks ka lauale  
puistamiseks
7 g kuivpärmi
290 g vett
2 spl oliiviõli
10 g soola

TOMATIKASTE
1 šalottsibul
1 küüslauguküüs
200 g kirsstomateid
4 musta oliivi, kivideta
4 basiilikulehte
2 spl oliiviõli
2 spl tomatiketšupit

KATE
½ sibulat
16 mini-mozzarella palli
32 musta oliivi, kivideta
12 spl riivitud parmesani
4 basiilikuoksa

TARVIKUD
roostevabast terasest rest
roheline haudepott
convEGGtor
küpsetuskivi
alumiiniumist pitsalabidas
kompaktne pitsalõikur

ETTEVALMISTUS
1.  Taigna valmistamiseks sega kausis jahu 

ja pärm. Lisa vesi ja oliiviõli ning alusta 
sõtkumist. Kui koostisosad on hästi  
segunenud, lisa sool ja sõtku, kuni tainas  
on vetruv ja elastne.

2.  Jaga tainas 4 võrdseks osaks ja veereta 
neist pallid. Tõsta pallid lõikelauale, kata 
need toidukile ja puhta käterätikuga ja lase 
vähemalt 1 tund kerkida.

3.  Samal ajal süüta Big Green Eggis söed ja 
lase temperatuuril koos roostevabast  
terasest restiga tõusta kuni 180 °C-ni. 
Veendu, et EGGis on piisavalt sütt, sest pitsa 
küpsetamiseks vajad sa veidi hiljem väga 
kõrget temperatuuri. Koori šalott ja küüslauk 
ning haki hästi peeneks. Poolita kirsstomatid 
ja haki oliivid. Lõika basiilikulehed peenteks 
ribadeks.

VALMISTAMINE
1.  Valmista kaste. Tõsta haudepott  restile 

ja kuumuta selles oliiviõli. Lisa šalott ja 
küüslauk ning prae, kuni šalott muutub 
klaasjaks.

2.  Lisa ketšup, kirsstomatid, oliivid ja basiilik, 
sega ja lase kastmel 4–5 minutit podiseda. 
Peale igat tegevust sulge EGGi kuppel.

3.  Tõsta haudepott EGGist välja ning maitsesta 
kaste soola ja pipraga. Lase kastmel 
jahtuda. Eemalda roostevabast terasest 
rest, säti EGGi convEGGtor  ja tõsta rest 
tagasi. Pane restile küpsetuskivi  ja tõsta 
temperatuur 275–300 °C-ni. Kuumuta  
küpsetuskivi vähemalt 20 minutit, kuni  
see on hästi tuline.

4.  Samal ajal puhasta sibul ja lõika see 
õhukesteks poolratasteks. Poolita  
mozzarella-pallid. Puista tööpinnale 
ohtralt jahu ja rulli üks tainapall umbes  
3 mm paksuseks. Et vältida taina  
kleepumist tainarulli külge, veereta seda 
eelnevalt tööpinnal olevas jahus. Rullimise 
ajal keera aeg-ajalt tainast veerand pöörde 
kaupa – nii saad kena ümara pitsapõhja. 
Sõrmede abil vormi pitsapõhja ääred pisut 
paksemaks kui keskmine osa.  

5.  Tõsta 4 spl tomatikastet pitsapõhjale ja  
aja see lusikapõhjaga ringe tehes laiali. Pak-
semad servaosad jäta kastmest puutumata. 
Jaga veerandik sibulaviile, 8 poolitatud 
mozzarella-palli ja 8 oliivi tomatikastmele  
ja puista peale 3 spl riivitud parmesani. 
Puista alumiiniumist pitsalabidale  jahu. 
Libista pitsa labida abil küpsetuskivile, sulge 
kuppel ja küpseta 8–10 minutit, kuni pitsa 
on krõbe ja valmis. Vahepeal rulli laiali  
järgmine tainapall ja lisa samal moel kõik 
katte koostisained. Nopi basiilikuokstelt 
lehed.

6.  Tõsta pitsa EGGist välja ja puista sellele  
neljandik basiilikulehti. Lõika pitsa  
kompaktse pitsalõikuri  abil sektoriteks ja 
serveeri koheselt. Samal ajal pane teine 
pitsa küpsema ja valmista ette järgmine.

convEGGtor: 
EGGist ahjuks
Kui kasutad convEGGtorit kilbina kuumuse vastu, 
siis ei pääse hõõguvate süte kiirgus otseselt  
küpsetatava toiduni – sinu Big Green Eggist  
saab ühe hetkega ahi. Kui võtad kasutusele  
ka küpsetuskivi, saad valmistada maailma  
parimaid pitsasid, autentsel krõbedal põhjal.   

Vaata leheküljele 50

Alustame… ja 
küpsetame pitsasid!
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Näpunäide: miks mitte küpsetada sel moel ka  
leiba, kooki või brownie'sid. Võimalused on  
lõputud!

Küpsetuskivi

Vajalikud  
tarvikud

convEGGtor

Roostevabast  
terasest rest

Vaata retseptide videoid YouTube’ist
@Big Green Egg Eesti
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Alustame...  
ja grillime  
malmist  
küpsetusrestil

Täiuslik
grillmuster 

erineval 
kõrgusel

2 INIMESELE

KOOSTISAINED
1 côte de boeuf 

3 tüümianioksa
2 rosmariinioksa

1 spl oliiviõli
pipart, maitse järgi 

meresoola, maitse järgi 
päevalilleõli, määrimiseks

TARVIKUD
convEGGtor

roostevabast terasest rest
kahe anduriga juhtmevaba termomeeter

malmist küpsetusrest
ülikiire lugemiga termomeeter

ETTEVALMISTUS
1.  Süüta Big Green Eggis söed ja kuumuta  

EGG temperatuurini 160 °C.

2.  Tõsta côte de boeuf töölauale. Nopi  
tüümianilt lehed ja rosmariinilt okkad ning 
haki peeneks. Hõõru liha mõlemalt poolelt 
oliiviõliga, lisa maitse järgi soola ja pipart 
ning hakitud maitseroheline.    

3.  Aseta convEGGtor  ja roostevabast  
terasest rest oma kohale – võid kasutada 
ka convEGGtori korvi. Temperatuur EGGis 
peaks langema 120 °C-ni. Hoia seda  
temperatuuri. 

VALMISTAMINE
1.  Tõsta côte de boeuf restile ja torka kahe 

anduriga juhtmeta termomeetri  teravik 
liha keskmesse. Sulge EGGi kuppel ja säti 
sisetemperatuuri näit 47 °C peale.

2.  Kui lihatükk on saavutanud soovitud  
sisetemperatuuri, tõsta liha restilt ja kata 

see kergelt fooliumiga. Eemalda EGGist rest 
ja convEGGtor ning tõsta asemele malmist 
küpsetusrest. Sulge EGGi kuppel ja tõsta 
temperatuur 220 °C-ni.

3.  Määri kuuma resti päevalilleõliga, kasutades 
köögipaberit. Tõsta côte de boeuf restile ja 
sulge EGGi kuppel. Grilli liha umbes  
2 minutit.

4.  Pööra lihatükki veerand pööret ja grilli veel 
2 minutit – nii saad lihale kena grillmustri. 
Keera teine külg ja grilli veel 2x2 minutit,  
kuni liha sisetemperatuur on 52–55 °C. 
Kõige lihtsam viis temperatuuri kontrollida 
on ülikiire lugemiga termomeetri  abil –  
see näitab tulemuse vaid mõne  
sekundiga.

5.  Tõsta côte de boeuf Big Green Eggist  
välja. Kata liha kergelt fooliumiga ja  
lase enne lahti lõikamist 10 minutit  
seista.

Côte de boeuf  
värskete ürtidega  
(tagurpidi küpsetusmeetodil)

Tavapärane grillimine:  
Väga lihtne viis, kui kasutad otse 
tulepesa kohale asetatud  
malmist küpsetusresti. Saad 
toidule iseloomulikud pruunid 
grillruudud (Maillardi reaktsioon), 
kui keerad seda küpsetamise 
ajal resti peal üheksakümmend 
kraadi.

Kõrgel grillimine:  
Toit puutub küpsetusrestiga 
kauem kokku. Tekitad rohkem 
ruumi süte ja toidu vahele, kui 
paigutad resti convEGGtori 
korvile. Sel moel saad suuremaid 
lihatükke kauem küpsetada, aga 
kuum malmist küpsetusrest 
tagab samasuguse grilliefekti.   

Vajalik  
tarvik

Malmist küpsetusrest

Näpunäide: malmist küpsetusrest on  
hädavajalik, kui soovid  

toorainele veelgi rohkem  
maitset, värvi ja aroomi lisada.  

Vaata retseptide videoid YouTube’ist
@Big Green Egg Eesti
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2 INIMESELE

KOOSTISAINED
HIIDKREVETID
12–16 hiidkrevetti (easy peel)
1 punane magus paprika
1 punane sibul
1 küüslauguküüs
1 roheline sibul
1 punane tšillikaun
100 ml maapähkliõli
400 g udon-nuudleid
2 koriandrioksa
1 laim

MARINAAD
1½ spl austrikastet
1½ spl musta oa kastet 
1½ spl sojakastet
1½ spl ingverisiirupit

TARVIKUD
convEGGtori korv
süsinikterasest grillvokk

ETTEVALMISTUS
1.  Süüta Big Green Eggis söed  ja kuumuta 

EGG koos convEGGtori korviga  
temperatuurini 220 °C.

2.  Samal ajal sega kokku kõik marinaadi  
koostisosad. Koori hiidkrevetid (tõsta  
koored kõrvale) ja sega need marinaadiga.

3.  Puhasta paprika ja lõika ribadeks. Koori 
punane sibul ja viiluta poolratasteks. Koori 
küüslauk ja haki peeneks. Lõika roheline 
sibul ja tšilli peenteks ratasteks.  

VALMISTAMINE
1.  Tõsta süsinikterasest grillvokk convEGGtori 

korvi ja sulge EGGi kuppel. Kuumuta vokki 
mõni minut, kuni see on kenasti kuum.

2.  Vala maapähkliõli vokki ja lisa krevetikoored, 
mille sa varem olid kõrvale tõstnud. Sulge 
EGGi kuppel ja kuumuta koori 2–4 minutit – 
nii annad õlile lisamaitset.

3.  Tõsta vokk EGGist välja ja kurna õli läbi  
sõela. Aseta vokk tagasi ja kalla sinna 
kurnatud õli. Tõsta hiidkrevetid marinaadist 
välja ja pane need vokki (marinaad hoia 
alles). Lisa paprika, punane sibul ja  
küüslauk. Sulge EGGi kuppel ja lase  
umbes 3 minutit küpseda.

4.  Kalla allesjäänud marinaad vokki ning lisa 
nuudlid, roheline sibul ja tšillipipar. Prae, 
kuni nuudlid on kuumad, aeg-ajalt segades. 
Peale igat tegevust sulge EGGi kuppel. 

5.  Võta vokk EGGist välja. Peenesta koriander 
ja lõika laim sektoriteks. Tõsta nuudlid 
kenadesse kaussidesse, kaunista  
laimisektoritega ja puista peale koriandrit.

Praetud nuudlid 
hiidkrevettidega

Alustame…  
vokkimist Sinu EGG on 

vokkimiseks 
ideaalne!
Pane süsinikterasest grillvokk 
convEGGtori korvi ja sinu EGG on 
üheainsa hetkega valmis uue  
kokandustehnika kasutamiseks. 
Sorts õli, kõrge kuumus ja värskeimad 
koostisained – õige pea selgub, et 
sa kuulud parimate kokkade hulka. 
Hoia kaas kinni niipalju kui võimalik: 
õhuvool kamado sisemuses tagab 
ühtlase ja maitsva tulemuse. 

Näpunäide: Määri grillvokk eelnevalt vähese 
õliga kokku, kasutades köögipaberit. Parima 
tulemuse saamiseks peab pann olema väga 

kuum, mis tähendab aga seda, et sa pead 
kasutatava õli segama tooraine sisse või 

lisama õli ja toorained pannile samaaegselt, 
et vältida õli süttimist.

Vaata  
leheküljele 55

Vaata leheküljele 50

Vajalikud  
tarvikud

convEGGtori korv

Süsinikterasest grillvokk

Vaata retseptide videoid YouTube’ist
@Big Green Egg Eesti
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Näpunäide: parima suitsuse tulemuse 
saavutamiseks kasuta lühema küpsetusaja 

puhul puulaastusid ja pikema küpsetusaja 
puhul puuklotse. Vaata leheküljele 34.

4 INIMESELE

KOOSTISAINED
1 kg sea kõhutükk (ilma kamarata)

2 küüslauguküünt
1 tüümianioks

1 rosmariinioks
1 spl jämedalt jahvatatud musta pipart

1 spl jämedaid meresoolahelbeid
1 tl jahvatatud köömneid

1 spl oliiviõli
2 loorberilehte

TARVIKUD
convEGGtor

ümar rasvapann
roostevabast terasest rest

kahe anduriga juhtmeta termomeeter

ETTEVALMISTUS
1.  Süüta Big Green Eggis söed. Tõsta  

convEGGtor EGGi, aseta sellele ümar  
rasvapann ja kõige peale säti roostevabast 
terasest rest. Kuumuta EGGi, kuni  
temperatuur on 120 °C.

2.  Samal ajal tee sea kõhutüki rasvasemale 
küljele kerged ristilõiked. Koori küüslauk 
ja haki peeneks. Eemalda tüümianioksalt 
lehed ja rosmariinilt okkad ning haki need 
peeneks. Sega pipar soola ja jahvatatud 
köömnetega.

3.  Pintselda sea kõhutükk igast küljest 
oliiviõliga ja puista peale maitsesegu. Hõõru 
maitsed lihasse. Pane lihatükk töölauale, 
rasvane pool üleval. Puista sellele küüslauk 
ja maitseroheline ning hõõru samuti lihasse. 
Suru loorberilehed liha pinnale.

VALMISTAMINE
1.  Tõsta sea kõhutükk restile, rasvane pool 

üleval. Torka kahe anduriga juhtmeta  
termomeetri otsik lihatüki keskele ja sulge 
EGGi kuppel. Säti termomeetrile 85 °C.  
Lase lihal küpseda 1½–2 tundi, kuni  
liha sisetemperatuur on saavutanud 85 °C.

2.  Tõsta aeglaselt küpsetatud sea kõhutükk 
Big Green Eggist välja ja lõika viiludeks.

Aeglaselt 
küpsetatud 

seakõht

Alustame… 
ja küpsetame 
mitu tundi

Ettevalmistus on lihtne, las aeg teeb edasi 
oma töö ja tulemus on jahmatav. Aga milline 
on ideaalne EGGi seadistus? Sa võid valida, 
kas kasutad convEGGtorit või paned kaks 
convEGGtori poolkuu küpsetuskivi  
con vEGGtori korvi. Erinevus on pinna 
suuruses, mille sa kinni saad katta, ja  
temperatuurides:

convEGGtori korv +  
2x convEGGtori poolkuu küpsetuskivi  = 
70–180 °C

convEGGtor  
(convEGGtori korviga või ilma) = 
80–350 °C

Madalal kuumusel ja  
aeglaselt: aga kuidas  
EGG valmis seada?

2x 2x

Vajalikud  
tarvikud

convEGGtor

Roostevabast  
terasest rest

Vaata retseptide videoid YouTube’ist
@Big Green Egg Eesti
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Alustame... 
veel rohkem  
erinevaid tehnikaid

Katseta neid kõiki 
ja lase oma loovusel 

lennata.

Kaudne grillimine
Tahad grillida highway-kana 

algusest lõpuni nii, et vahepeal ei 
pea seda pöörama, või valmistada 

delikaatseid toiduaineid nagu 
näiteks köögivilju, aga soovid 
neile siiski imekena grillmustri 
lisada? Kaudsel grillimisel on 

tooraine maksimaalselt malmist 
restiga kontaktis ja sa tagad selle 

aeglasema pruunistumise.

convEGGtor

Malmist küpsetusrest

convEGGtor

Roheline haudepott

Hautamine
Näpunäide: Grilli toorainet  

kõigepealt malmist  
küpsetusrestil ja lase siis  

haudepotis haududa. Haudumise 
ajaks võta potil kaas pealt ära. 
Suletud Big Green Egg annab  

sinu roale maksimaalselt  
maitseid.

Kaudne röstimine  
kõrgel temperatuuril

Soolatud sink või röstitud seafilee. 
Annad roale imelise röstimeki 

ega kõrveta seda ära, kui kasutad 
kõrget temperatuuri, roostevabast 

terasest resti ja convEGGtorit. 
EGGis olev kuum õhk annab su 

toidule perfektse värvi.

Mitmes tsoonis kokkamine
Pruunistad suure tüki liha ja lased 
sel siis kaudsel kuumusel edasi 
küpseda. Või serveerid silmagi 
pilgutamata mitu-mitu burgerit 
ühe korraga. Chef'i näpunäide: 

grilli satay-vardaid eelnevalt  
otsesel kuumusel ja siis tõsta 

kaudse kuumusega sektsiooni.

convEGGtor

Roostevabast terasest 
rest

Roostevabast terasest 
rest

Poolkuu convEGGtori 
küpsetuskivi

convEGGtori korv

Roostevabast terasest 
poolrest

Malmist poolkuu  
küpsetusrest

Vaata retseptide videoid YouTube’ist
@Big Green Egg Eesti
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Nest
Alus ratastel
Iga Big Green Egg tunneb end 
sellel koduselt. Tõsta oma EGG 
alusele ja näed, kuidas see 
kasvus juurde võtab. EGG tõuseb 
ideaalsele töökõrgusele ja su selg 
on selle eest tänulik. EGGi alus 
on valmistatud pulbervärvitud 
terasest ja veereb kergesti oma 
neljal tugeval rattal.

XLarge  301079  
Large  301000  
Medium  302007 
Small  301062

IntEGGrated Nest+Handler
IntEGGreeritud alus  
käepidemega
Täpselt nii, selles Big Green Eggi 
lisatarvikus ongi kaks ühes! 
IntEGGreeritud alus koos 
transpordikäepidemega teeb 
kaks suurepärast tarvikut üheks 
fantastiliseks asjaks. Tugev 
stabiilne alus on tänu oma 
suurtele ja tugevatele 
ratastele ning käepidemele 
suurepärane vahend sinu EGGi 
ohutuks liigutamiseks. Alus 
koos käepidemega on stiilse 
disainiga.

2XL  121011 
XLarge  121158  
Large  120175  
Medium 122285  

Portable Nest
Kaasaskantavad  
jalad MiniMax
Kui lähed telkima, parki või 
rannapeole, siis miks sa ei 
võiks seda stiilselt teha. Võta 
lihtsalt oma MiniMax koos 
kaasaskantavate jalgadega 
kaasa. Pane need üles ja sinu 
multifunktsionaalne õues 
küpsetamise EGG seisabki 
mugaval küpsetamiskõrgusel 
(aluse kõrgus on 60 cm). 
EGGimisega ühel pool? Paki  
oma EGG kokku ja minema!

MiniMax 120649 

Iga Big Green Egg väärib parimat kodu. Selleks, 
et teda kaitsta, vajadusel turvaliselt liigutada  
ja võtta temast maksimum. Kui oled endale 
sobiva mudeli välja valinud, saad alustada talle 
kodu ehitamist. Muuda oma EGG täiuslikuks 
väliköögiks, luues talle soliidse ümbruse, mis 
sisaldab nii tööpinda kui panipaiku. 

Table Nest
Alus laua sisse
Laua sees alust kasutades 
tõstad oma Big Green Eggi 
otsekui pjedestaalile. See on 
loodud spetsiaalselt EGGi 
toetamiseks ja laua, köögisaare 
või isetehtud väliköögi tööpinna 
kaitseks kuumuse eest. EGGi ei 
tohi kunagi asetada otse puidust 
pinnale.

2XL  115638 
XLarge  113238
Large  113214
Medium  113221

EGGist  
täiusliku 
väliköögini 

Acacia Wood EGG Mates
Akaatsiapuidust küljelauad
Big Green Eggi uued akaatsiapuidust küljelauad on suurepärane 
lisa sinu EGGile. Käepärased küljelauad, kus hoida toiduaineid ja 
töövahendeid, on valmistatud säästlikult kasvatatud akaatsiapuust. 
Seda ilusa mustriga lehtpuitu kasutatakse eelkõige hinnalise mööbli 
valmistamiseks. Küljelaudu on lihtne avada ja kokku panna, pealegi on 
need kuumakindlad. Uskumatu!

XLarge  121134 
Large  121127 
Medium  120670 

MiniMax  121844  
Small  120663  

Eucalyptus Wood Table
Eukalüptipuidust laud
Sa armastad oma aias loomulikku ja puhast stiili ning otsid Big Green 
Eggile ilusat lauda, mis sellega kokku sobiks? Iga eukalüptipuidust 
laud on ainulaadne –  oma loomuliku mustri ja värvitoonide poolest. 
Laud on valmistatud käsitsi, materjaliks kasutatud tugev eukalüptipuit 
on jätkusuutlik ja imeilusa välimusega puiduliik. Eukalüptipuidust laud 
muudab sinu Big Green Eggi terviklikuks väliköögiks, kus on piisavalt 
ruumi tarvikute ja nõude jaoks. Paiguta EGG laua sisse selleks  
mõeldud alusele, et oleks tagatud piisav õhuringlus. EGG, alus  
laua sisse ega rattad ei ole lauaga komplektis.

160x80x80 cm
XLarge  127631  

2x Rattakomplekt 
 120410 

150x60x80 cm
Large  127624

Nest Utility Rack
Lisatarvikute ladustamise konksud
Kuhu panna convEGGtor, kui sa seda ei kasuta? Loomulikult  
Big Green Eggi lisatarvikute ladustamise konksudele! Selle 
ajutise hoiulahenduse saad kinnitada oma EGGi alusele või  
intEGGreeritud alusrataste külge. See on piisavalt tugev, et saaksid 
oma küpsetuskivi sinna külge riputada.

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

76x76x77 cm
XLarge  120229 
Large  120212 
Medium 122193 

XL

M

2XL

L

Rattad ei sisaldu komplektis

1 4

2

3

EGGi  
moodulsüsteem 
Roomat ei ehitatud ühe päevaga valmis ja ka sina peaksid 
oma väliköögi kujundamise jaoks rahulikult aega võtma. 
Alusta baasraamist ja suurenda seda aegamisi laiendus-
raamide, pesa vahetükkide ja muude lisadega. Kallis, 
teeks tööpinna veelgi suuremaks!

Uus EGGi moodulsüsteem on nagu täiskasvanute Lego®.  
See on konstrueeritud nii, et kõiki osasid saab omavahel  
kombineerida ja tööpinda üha laiendada. 

Kui soovid suuremat töötasapinda, on see moodulsüsteem 
sama mitmekülgne kui EGG ise. Saad oma väliköögi  
töötasapinna paigutust ja stiili iseenda maitse ja vajaduste  
järgi kohandada.

Expansion Frame
Laiendusraam
76x76x77 cm
120236

Stainless Steel Grid Insert
Roostevabast terasest riiulirest
120243 

Stainless Steel Insert
Roostevabast terasest riiuliplaat
127365

Acacia Wood Insert
Akaatsiapuidust riiuliplaat
120250

Erinevad riiuliplaadid.

Lisa laiendusmoodul.

Expansion Cabinet
Laienduskapp
76x76x77 cm
122247  
Akaatsiapuidust plaat ei sisaldu komplektis

Distressed Acacia Wood Insert
Vanutatud akaatsiapuidust riiuliplaat
120267

Täienda lisa
tarvikutega.

3-Piece Accessory Pack for  
Modular EGG Workspace
3-osaline lisatarvikute komplekt 
EGGi moodulsüsteemi jaoks
Kuidas tunned ära kogenud Big Green 
Eggi kasutaja? Hästi organiseeritud  
töökoha järgi. 3-osaline lisatarvikute 
komplekt hoiab kõik töövahendid  
käepärast... Paiguta tööriistad ja  
maitseained hoiuriiulile, köögipaber  
pane rätikuhoidjasse, tuhk läheb  
prügikasti... Kõik on puhas ja korras!

126948

Caster Kit
Rattakomplekt 
10 cm 
120410

Tool Hooks
Tarvikute nagi
25 cm 
120281 



Angelica Udeküll 
Eesti

3130

Kokad ja  
Big Green Egg  
Teineteisele loodud

Üks asi on kindel – Big Green Egg on kokkade poolt soojalt 
vastu võetud. Paljud tippkokad üle kogu maailma, Michelini 
tärnidega kokad ja teised kokandusmaailma loomingulised 
eeskujud, kes on kuulsust kogunud uuenduslike vahendite 
kasutuselevõtmisega ja nihutanud seeläbi kulinaarsete 
võimaluste piire, tervitasid palavalt Big Green Eggi. Kokad on 
avastanud, et EGGis küpsetamine annab toidule lisaks 
küpsusele ka iseloomuliku maitsenüansi. Loomingulisus ja 
EGG moodustavad imelise kombinatsiooni. Big Green Egg on 
saanud suureks tänu meie parimatele kokkadele. Meie oma 
kokad, nende seas Angelica Udeküll, on EGGi sõna otseses 
mõttes Eesti kaardile kandnud ja andnud ka siinsetele 
toidufännidele võimaluse avastada see ainulaadne Big Green 
Eggi maitsenüanss. Ainuüksi seepärast on need tippkokad 
imetluse ja tärni ära teeninud, vähemalt meie silmis.
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Charcoal Starters
Süütekuubikud 
Saad oma EGGiga kiiresti 
toiduvalmistamist alustada, kui 
kasutad süütekuubikuid. Nende 
abil paned Big Green Eggis  
söed ohutult põlema, pealegi ei 
sisalda need ei süütevedelikku 
ega muid keemilisi lisaaineid. 
Süütekuubikud on valmistatud 
kokkupressitud puidukiududest – 
ei mingit läbilõikavat petrooleumi 
lõhna ega maitset. 

24 kuubikut  120922

Charcoal EGGniter
Söesüütaja EGGniter
Täiesti uus vahend, mis on 
hädavajalik igale EGGi kasuta-
jale. Big Green Eggi butaaniga 
täidetav söesüütaja EGGniter on 
reguleeritava põleti ja leeklambi 
võimas kombinatsioon. Selle 
abil saad mõne minutiga söed 
süüdata ja hoogsalt põlema 
panna. See grillisüütaja on kiire, 
lihtne ja ohutu. Tule ja aita mul 
tuld süüdata! 

  120915

Big Green Eggi grillsüsi:
vali ise maitsenüanss

100% Natural Charcoal
100% naturaalne grillsüsi
Iga kokkamine algab õige kütusega. Meie 100% naturaalne  
grillsüsi (FSC kvaliteeditähisega) on täpselt see, mida sa vajad.  
Big Green Eggi grillsüsi on valmistatud pöögist ja valgepöögist  
ning see põleb erakordselt kaua. Eriti suitsuse maitse saamiseks 
lisa sütele puuklotse või -laastusid.

Big Green Eggi grillsüsi on saadaval 9- ja 4,5-kilostes pakkides. 
Viimases on söetükid pisut väiksemad, mistõttu sobib see süsi 
paremini väikestele EGGi mudelitele.

 9 kg  666298 
 4,5 kg  666397

Kõige alus ja ka edu võti maitsva toidu valmistamisel  
on parima kvaliteediga söe kasutamine. Kuigi tulemus  
sõltub osaliselt kasutatud söe tüübist, on üks asi kindel:  
sütel küpsetatud toidu maitse on igal juhul lihtsalt 
võrratu.   

Big Green EGGi süsi on FSC sertifikaadiga, 100% naturaalne 
ja valmistatud pöögist. See puuliik annab eriti  
neutraalse baasi selleks, et luua iseendale ainuomane 
maitsemaailm. See võib sisaldada hikkori-, kirsi-, õuna- 
või pekanipuu nüansse. Kui lisad sütele Big Green Eggi 
puuklotse või -laaste, siis olenemata sellest, mis maitse 
sa valid, tõstad igal juhul lauale hämmastava roa.

See 100% naturaalne grillsüsi (vaba igasugustest 
keemilistest ainetest, aroomidest ja maitsetest) on 
valmistatud puidust, mis on kasvanud säästlikult 
majandatud metsades. Iga puu asemele, mis võetakse 
maha, istutatakse uus. Söetükid on suured, need 
põlevad aeglaselt, ei eralda liigselt suitsu ja erinevalt 
paljudest teistest söeliikidest jääb imevähe tuhka järele. 
Sellel kõval puidul on eriliselt pikk põlemisaeg, mis on 
ju hea, kui küpsetad aeglaselt rebitud sealiha.
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Wood Chips 
Puulaastud 
Igal Big Green Eggi kasutaval kokal on oma stiil. Lisa puulaastudega 
kõigile oma roogadele iseloomulik suitsune maitsenüanss. Sega 
(leotatud) puulaastud süte hulka või puista peotäis nende peale. Võid 
ka mõlemat teha – puhtalt maitse asi. Samamoodi võid maitse järgi 
valida sobivat liiki laastud: hikkori-, pekani-, õuna- või kirsipuidust. 
Puulaastud sobivad ideaalselt lühemaajaliseks suitsutamiseks.

Maht - 2,9 l
Hikkoripuu 113986   
Pekanipuu 113993 
Õunapuu 113962 
Kirsipuu     113979 
Tammepuu     127372

Wooden Grilling Planks 
Puidust grillalused
Meie puidust grillaluseid 
kasutades tõstad oma kokakunsti 
hoopis uuele tasemele. Pane 
toiduained (vees leotatud) alusele 
ja aseta see Big Green Eggi
restile. Niiskus tekitab 
suitsulaadse efekti. Saad valida 
seedri- või lepapuidust aluse, 
mis annavad mõlemad oma 
iseloomuliku maitsenüansi. 
Puidust grillaluseid saab  
kasutada mitmeid kordi.

Seedripuu - 2x
28 cm  116307
Lepapuu - 2x 
28 cm 116291

Wood Chunks
Puuklotsid
Big Green Eggi kokad on neid põhjalikult katsetanud. Need 100% 
naturaalsed puuklotsid sobivad ideaalselt suitsutamiseks ja annavad 
päris pikka aega võrratut lõhna ja rikkalikku maitset. Vali hikkori-, õuna- 
või meskiidipuu, et lisada uus erinev maitsenüanss roale, mida  
Big Green Eggis valmistad.

Maht - 9 l
Õunapuu 114617
Hikkoripuu 114624
Meskiidipuu 114631
Tammepuu     127389

Näpunäide: kombineeri Big Green Eggi 100% naturaalset 
grillsütt oma maitse järgi erinevate puuklotside ja  
-laastudega. Neutraalne süsi võimaldab iga kord  
erineva nüansi lisada – pole olemas midagi lihtsamat. 

TAMMEPUU –
uus maitse

nüanss

Tammepuu

Sobib kõigile suurtele 
lihatükkidele, eriti 

veiselihale. Suurepärane 
rinnatükile (brisket).

Suitsutamisvõimalus annab Big Green 
Eggile täiesti uue mõõtme. Kui oled 
üks kord kogenud seda iseloomulikku 
suitsust ja kerge puidunüansiga maitset, 
jääd selle fänniks kogu eluks. Mõne  
lihtsa vahendiga saad kiiresti suitsutamise 
nipid selgeks. Kasuta toiduainete  
küpsetamiseks puidust grillaluseid.  
Enne EGGi panemist leota seedri- või  
lepapuidust grillalust vees. Kuumus ja 
niiskus üheskoos loovadki suitsuse  
efekti. Lisa oma roogadele maitsenüansse 
naturaalsete puulaastude abil. Sega  
(leo tatud) puulaastud süte hulka või 
puista peotäis nende peale. Sõltuvalt 
valmis tatavast toidust võid valida  
hikkori-, pekani-, tamme-, õuna- või 
kirsipuust laastud. Uudisena on meie 
tootevalikus ka 100% naturaalsed  
puuklotsid. Mitmed tippkokad on neid 
toekaid puuklotse põhjalikult katseta-
nud ja heaks kiitnud. Klotsid on parajalt 
suured ja sobivad seetõttu imehästi  
pikaajaliseks madalal temperatuuril 
küpsetamiseks. Vali õuna-, tamme-, 
hikkori- või meskiidipuust klotsid ja sa 
tõused uuele gastronoomilisele tasandile.

Kas sa oled 
oma EGGis 

suitsutanud?  
Sellest saab  

sõltuvus...

Kala, sealiha, valge liha 
ja linnuliha, nagu kana 

või kalkun.

Kala, lambaliha, 
igasugune ulukiliha, 

part ja veiseliha.

Vürtsikad 
suitsutatud toidud,  
eriti klassikalised 
ameerikapärased  

barbeque-road.

Puuvili, pähklid,  
veiseliha ja igasugune 

ulukiliha.

Õunapuu Kirsipuu Pekanipuu Hikkoripuu Meskiidipuu

Veiseliha, maitsestatud 
sealiha ja ulukiliha. 
Kasutatakse sageli 

rebitud sealiha ja veise 
rinnatüki küpsetamisel.
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10 ampsu

KOOSTISAINED
400 g nahata lõhefileed (seljapoolne osa)
2 rohelise sibula vart 
1 punane tšillikaun
1/3 laimi
2 koriandrioksa
100 ml Tomasu sojakastet
1 tl vasabipastat
10 viilu marineeritud ingverit
1 spl Jaapani majoneesi (Kewpie)

TARVIKUD
seedripuust grillalus
digitaalne kiirlugemiga termomeeter

ETTEVALMISTUS
1. Lõika lõhefilee 10 võrdseks kuubikuks.  
Haki roheline sibul. Eemalda tšillikaunast sisu 
ja seemned ning lõika see ratasteks. Viiluta 
laim. Eemalda ühelt koriandrioksalt lehed ja 
haki need peeneks.

2. Marinaadi jaoks sega kõigepealt sojakaste 
ja vasabipasta. Tõsta 10 tšilli ja rohelise sibula 
ratast kõrvale (hoia neid külmikus) ning sega 
ülejäänu koos laimiviilude ja peeneks hakitud 

koriandriga marinaadi hulka. Veereta  
lõhekuubikuid segus ja tõsta 2 tunniks  
külmkappi maitsestuma.   

VALMISTAMINE
1. Pane puidust grillalus 30 minutiks rohkesse 
vette ligunema. Süüta Big Green Eggis söed ja 
kuumuta temperatuurini 170 °C.

2. Tupsuta grillalus kuivaks ja tõsta sellele 
lõhekuubikud. Pane alus grillrestile ja sule EGGi 
kuppel. Lase lõhel 8–10 minutit suitsus  
küpseda, kuni sisetemperatuur saavutab  
55 °C. Saad seda täpselt mõõta, kui kasutad 
digitaalset kiirlugemiga termomeetrit. Kuni 
lõhe küpseb, eemalda teiselt koriandrioksalt 
lehed ja haki need ribadeks. Kurna ingveriviilud. 

3. Võta grillalus EGGist välja ja piserda lõhetük-
kidele majonees. Kaunista tšilli, rohelise sibula, 
marineeritud ingveri ja koriandriga.

Seedripuidust 
grillalusel 

küpsetatud 
lõheampsud

Vajalikud  
tarvikud

Roostevabast  
terasest rest

Puidust grillalused

Näpunäide: puidust grillalust
on hea kasutada ka puuviljade, 
seente, pardirinna ja erinevate 
kalade küpsetamisel.

Alustame… 
puidust grillalused

Küpsetamine & aurutamine: pane leotatud 
puidust grillalus koos toorainega küpsetus-
restile. Eralduv aur annab märku, et sinu 
tooraine imeb endasse seedripuu magusat 
maitset. 

Suitsutamine & ja röstimine: lase leotatud 
puidust grillalusel küpsetusrestil ära kuivada 
ja alles siis tõsta sellele tooraine. Seedripuu 
söestub kergelt põhja alt ja lisab su roale 
suitsuse maitse.

Puidust  
grillalused: 

kaks viisi  
nende  

kasutamiseks

Vaata retseptide videoid YouTube’ist
@Big Green Egg Eesti
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UUS 
PÕLVKOND

Mõlemad mehed käivad oma edukate isade jälgedes.  
Kas see on olnud asjade loogiline käik või teadlik 
valik? Noored kokad Juliën van Loo and Jimmie 

Boer jagavad kogemusi ja nägemusi oma teekonnal 
professionaalse kokakarjääri tippu.

INTERVJUUD 
JULIËN VAN LOO & 
JIMMIE BOER’IGA

Juliën van Loo oli alles teismeline, kui restoranist Parkheuvel sai tema lemmikkoht, 
kus vanematega söömas käia. Aastal 2006 võtsid nad restorani üle ja see on nüüd 
pereettevõte, kus noorem Van Loo (31) saab oma võimeid näidata ja ideid ellu viia. 
Koormus on Michelini tärniga restoranis suur, aga Juliëni see ainult julgustab iga 
päev endast parimat andma. 

Kas see, et su isa on kokana nii hästi tuntud, on eelis või pigem vastupidi?
„Eks see on olnud raske. Kui ma mõnele töökohale kandideerisin, kartsin ikka, et  
mind koheldakse teistmoodi ja mõnikord kasutasin isegi teist nime. Ma pidin ju  
samuti alustama kõige madalamalt, täpselt nagu teised minuealised kutid. See oli 
Austraaliasse töölemineku üks eelis – seal ei teadnud mitte keegi, kes ma olen.“

Miks sa valisid selle eriala?
„See meeldis mulle ja lõpuks hakkas toidutegemine ka hästi välja tulema, aga minulgi  
on olnud tõuse ja mõõnu. Oli aegu, kui see töö mulle enam ei meeldinud. Mingil hetkel 
tundsin, et ei taha enam Michelini tärni tasemel süüa teha. Läksin mujale tööle ja mulle 
õpetati, kuidas šnitslit paneerida – aga ma ei nautinud seda. Isa soovitas Parkheuvelisse 
tagasi tulla. Peale 1,5 aastat läksin aastaks Austraaliasse tööle.“ 

Mis sulle oma töö juures kõige rohkem meeldib?
„Kõik, aga eelkõige pinge. Muidugi ei ole see kogu aeg mõnus, aga kui kõik õnnestub, 
on hea tunne.“

Mis on kõige tähtsam asi, mida sa oma isalt õppinud oled?
„See, et maitse on kõige olulisem. Sa võid oma roa ülima täpsusega kaunistada, aga kui 
puudub hea maitse, pole see ikka täiuslik.“ 

Millist kokka sa imetled ja miks?
„Loomulikult oma isa, kes on minu kulinaarne eeskuju. Ja Peter Gilmore’i Sidney restoranidest 
Bennelong ja Quay, kus ma Austraalias olles töötasin. Tema ütles tihti, et sa pead suutma 
ka ilma trühvlite ja kaaviarita hästi süüa teha, mis minu arust on väga lahe mõte.“

Tekst Inge van der Helm  |  Fotod Sven ter Heide
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Kui oluline oli välismaal töötamine?
„Väga oluline. Seal seisin ma silmitsi erinevate 
kokkade erinevate nägemustega. Sa puutud 
kokku toiduvalmistusviisidega, mida ise poleks 
kunagi kasutanud ja ka vastupidi – saad 
iseennast näidata. Üks Austraalia kokk oli 
näiteks väga karm, kui midagi valesti läks.  
Siis kutsus ta sind peale tööd oma kabinetti, 
kus kõik sai selgeks räägitud. Ja ta tegi seda 
väga hästi.“ 

Kas sul on mõni lemmik tooraine või roog?
„Praegu on mu lemmikroog Anjou tuvi, mis  
on inspireeritud minu Austraalia-ajast. Seal 
olles proovisin esimest korda umeboshi't 
– Jaapani marineeritud ploome – ja mulle 
tundusid need ülimaitsvad. Sidney’s kasutasi-
me neid koos vutiga, siin aga Anjou tuviga, 
lisaks kastanikreem ja makadaamiapähklid. 
Kui olen kodus, meeldib mulle sigur singi ja 
juustuga – see maitseb suurepäraselt.“

Mis on su lemmikroog Big Green Eggilt?
„Grillitud poolik homaar. Barbeque suitsuse ja 
homaari magusa maitse kombinatsioon on 
tõeliselt maitsev. Ja köögiviljad, nagu näiteks 
terved porrulaugud ja sibulad. Kui sa röstid 
neid ja teed siis sisust kreemi, oled sellest 
maitsest üllatunud.“ 

Millised on su eesmärgid?
„Mul on väga kõrged standardid. Kui taldrikul 
on midagi valesti, alustan uuesti. Tulevikus 
tahan kindlasti Parkheuveli kaht Michelini tärni 
hoida ja lõpuks veelgi kõrgema taseme –  
kolm tärni – saavutada. Kui see juhtuks, oleks 
imeline!“

Juliën 
van Loo 
Sünniaeg:  28. november, 1990
Vanemad:  Erik ja Anja van Loo 
Töökoht:   Restoran Parkheuvel 

(Rotterdam)
Hobid:  jõutreening, jooksmine

Jimmie Boer on kõigest 22 aastat vana ja 
alles oma karjääri alguses. Juba enne tema 
sündi ostsid vanemad restorani De Librije, 

kus Jimmie nõudepesijana oma karjääri 
alustas. Praegu käib ta Cas Spikersi 

akadeemias, mis on kõrgelt hinnatud 
õppekeskus noortele kokandustalentidele. 

Jimmie käib ühe päeva nädalas koolis ja 
muul ajal töötab Amsterdami restoranis 

Ciel Bleu. 

Mida sa mäletad oma vanemate tööst 
restoraniäris?

„Me käisime tihti väljas söömas. Samas olin 
pisut kurb, kui vanemaid minu magamamineku 

ajal kodus polnud. Ükskord, kui mul und ei 
tulnud, läksin jalgsi terve tee nende juurde 

restorani.“ 

Kas see, et su isa on kokana nii hästi tuntud, 
on eelis või pigem vastupidi?

„Eelis on kindlasti see, et kasvasin üles head toitu 
nautides. See on üks hea asi, mida mu vanemad 

mulle ja mu õele õpetasid. Vastupidist ma 
tegelikult ei näegi. Ennekõike on mul ikka hea 
meel, et nad nii edukad on. Aga ega see mind 

eriti ei puuduta, sest mina teen oma asju.“

Mis sulle oma töö juures kõige rohkem 
meeldib?

„Nädalavahetused... ha-haa. Tegelikult ma 
naudin seda köögi melu ja tunnet, et oled seal 

teistega tihedalt koos. Ja kokkamine ise on 
lihtsalt imetore.“

Millist kokka sa imetled ja miks?
„Michel van der Krofti restoranist 't Nonnetje 

Jardewijkis – olen seal töötanud. Ta on tõeline 
meister klassikaliste kokkamistehnikate alal ja 

suhtub väga kirglikult oma erialasse.“ 

Kui tähtis on sinu jaoks töötada mujal, mitte 
oma vanemate restoranis? 

„Väga oluline. Kõik need restoranid teevad tööd 
erineval viisil ja sa õpid igalt kokalt midagi. 

Michel õpetas mulle, kuidas pöörata  tähelepanu 
igale väiksemalegi detailile ja ma õppisin temalt 

mitmeid klassikalisi tehnoloogiaid. Sidney 
Schutte’i stiil restoranis Spectrum, kus ma 

samuti töötasin, on samas väga aasiapärane. 
Temalt on väga palju õppida. Nüüd Ciel Bleus 

töötades avastan taas uusi oskusi.“  

Millises restoranis tahaksid sa veel töötada?
„Mitmetes: Girona restoranis El Celler de Can 

Roca, Kopenhaageni Nomas ja mõnes Ameerika 
Michelini tärniga restoranis, mis tundub eriti äge 

olevat. 

Mind huvitab väga, kuidas seal süüa tehakse, 
sest üldiselt pole Ameerika söögikultuur just 
kõige kõrgem.“ 

Mis on su lemmikroog Big Green Eggilt?
„Üks ilus ja hea lihatükk. Aga Big Green Egg 
annab ka juurviljadele suurepärase maitse. 
Visake seller grillile ja tehke sellest pärast 
kreem.“

Millised on su eesmärgid?
„Kui ma midagi teen, siis tahan seda teha 
parimal võimalikul viisil – samuti köögis. Ma  
ei taha olla lihtsalt üks tavaline kokk. Tulevikus 
tahan ma kindlasti omaenda restorani rajada – 
see on alati mu unistus olnud. Aga kõigepealt 
tahan saada väga heaks kokaks, õppida selgeks, 
mida sööjad ootavad ja kuidas üldse äri ajada. 
Kui oskad kokata, aga sul ei ole ärialaseid 
teadmisi, on see suur probleem. Ja vastupidi 
samuti. Eks lõpuks selgub, kas ma suudan ka 
Michelini tärni tasemel kokata.“ 
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Jimmie 
Boer 
Sünniaeg:  9. märts, 2000
Vanemad:  Jonnie and Thérèse Boer
Töökoht:   restoran Ciel Bleu** 

(Amsterdam)
Hobid:   kick-boxing, jõutreening, 

lumelaud, festivalide 
külastamine
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Ükskõik, kas väljas paistab päike või sajab lund, EGGiga saad sa 
kokata igal ajal, aasta ringi. Barbeque on ainult suvine tegevus? 
Mõtle järele! Big Green Egg muudab kõik. Miks sa peaksid oma EGGi 
ainult mõnel kuul nautima, kui saad seda teha 365 päeva aastas?

Talvine grillimine on kuum 
Tänu ainulaadsele kuumust isoleerivale keraamilisele materjalile pole tähtis, milline temperatuur väljas on. Big Green 
Egg on ikka kuum ja temperatuur selles stabiilne nii vihmas kui lumes. On talvine grillimisaeg! Kas ihkad juba üht 
maitsvat talvist hautist, rikkalikku praadi või toekat suppi ega jõua ära oodata sõpradele ja perele korraldatud talvist 
barbeque’d ? Me jagame sulle veidi maitsvat inspiratsiooni ja anname mõned kasulikud näpunäited.

Talvise õhtu parimad toorained
Eriti talvekuudel armastame me roogasid ja tooraineid, mis just Big Green Eggil kõige paremini õnnestuvad. Näiteks 
hapukapsas, Brüsseli kapsas ja juurviljad – peet, kapsas, seller. Ja ärme unusta ulukiliha! Kuidas sulle meeldiks  
üks kena hirvelihatükk? Faasan, jänes või metssiga? Kõik need toorained sobivad suurepäraselt ühte õdusasse 
talveõhtusse.  

Talvine aeg. 
Kokkamise aeg.

On külm. 
Lähme õue.
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Madal kuumus ja aeglane  
küpsetus on just see õige

Külma ja kõleda ilmaga eelistad sa ilmselgelt 
istuda soojendava kamina ees – pleed ümber 

ja klaas head veini käes. Või kui võõrustad 
külalisi, hoopis nendega juttu ajada. Pole 
probleemi! Vali road, mida saad eelnevalt 

rahulikult ette valmistada, mis tahavad 
pikemat küpsemisaega ega nõua pidevat 

sekkumist. Lase seakaelal, seakõhul või 
mõnel muul suuremal lihatükil rahulikult 

madalal kuumusel ja aeglaselt kasvõi  
tunde küpseda. Hiljem naudite üheskoos 

imemaitsvat rooga.
Just seepärast sobib aeglane küpsetamine 

eriti talvisesse õhtusse.    

Köögiviljade röstimine ja aurutamine
Köögiviljade röstimine Big Green Eggis annab ka ülihea tulemuse ja 
kuulub samuti madalal kuumusel aeglase küpsetamise kategooriasse. 
Sel moel saad sa terve talvise õhtusöögi korraga lauale panna.  
Või valmistad hautise, millega ei saa tegelikult kunagi alt minna –  
pruunistad toorained rohelises haudepotis, lisad vedeliku ja lased 
haududa. Ilmaennustus lubab kuiva ja päikselist talveilma? No siis 
võid ju ka grillida, küpsetada või võtta ette mõni keerukam talvine 
barbeque retsept. Ja saad Big Green Eggi seltsis ka värsket õhku 
nautida.

Kõige maitsvamad talvised retseptid
Ei jõua enam ära oodata? Otsi meie kodulehelt maitsvaid  
retseptisoovitusi või lehitse „Modus Operandit“, Big Green Eggi 
 ülimat kokanduspiiblit. 

Jaga oma kulinaarseid saavutusi 
sotsiaalmeedias – #wintergrilling 
#snowcooking – ja ära unusta 
Big Green Eggi ära märkida! 
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904
LEHEKÜLGE

ROHKEM KUI

RETSEPTI
300 4,6

KILO

Big Green Egg Modus Operandi
Big Green Eggi „Modus Operandi“
„Modus Operandi“ – erakordne raamat nagu ei ükski teine – on 
tõelisele Big Green Eggi fännile lausa hädavajalik. See on käsiraamat, 
inspiratsiooniallikas, avastusretk, kust leiad kõikvõimalikud road ja 
koostisosad, kõikvõimalikud kokkamistehnikad, praktilised nipid ja 
näpunäited – kõik, mida sa vajad, et oma Big Green Eggist parim välja 
võluda. „Modus Operandi“ jõuab sinuni koos töövihikuga ja kenas 
säilituskarbis. See on väljaanne, mille sa kohe kindlasti endale koju 
muretsed. 

Inglise keeles   904 lehekülge    818177

„Modus 
Operandile“ 

antud 
hinnangud

„FANTASTILINE, lihtsalt FAN-TAS-TI-LI-NE!“

„ Fantastiline raamat, ilusad fotod, head  
retseptid. Väga inspireeriv.“

„ See on kaunis raamat. Üks on kindel mis  
kindel – ma hakkan sealt väga paljusid  
roogasid järele tegema!“

„ Väga atraktiivne raamat paljude  
toredate retseptide ja fotodega.  
Ühe sõnaga – suurepärane!“

„  Fantastiline käsiraamat, ma olen  
sealt juba nii palju õppinud.“  

„ Super! On üksi sama hea, kui kõik  
BBQ-raamatud kokku.“

Modus Operandi
Retseptid
66 x liha
65 x kala, mereannid ja koorikloomad
45 x köögiviljad
33 x põhiained 
30 x linnuliha
24 x kondiitritooted 
22 x leib ja pasta
13 x uluk
13 x puuviljad
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EGGmitt
Grillmeistri kinnas
Tule, kallis, ja süüta tuli mu südames, kuid pane EGGmitt kätte! 
See eriti pikk grillkinnas kaitseb su paremat või vasakut kätt kuni 
246-kraadise kuumuse eest. Sellel on sees pehme puuvill ja väljas 
tulekindel kiudmaterjal, mida kasutatakse ka lennukites. Silikoonist 
muster tagab kindla haarde. 

Üks suurus  117090

Silicone Grilling Mitt
Silikoonist grillkinnas 
Silikoonist grillkinnas on täiesti tulekindel ja tänu silikoonist mustrile 
tagab ka libisematu haarde. Randmeosa ja vooder on tehtud pehmest 
puuvilla ja polüestri segust. Silikoonist grillkinnas talub temperatuuri 
kuni 232 °C.

Üks suurus  117083

Stainless Steel Tool Set
Roostevabast terasest 
tööriistakomplekt
Komplekt  127655
Lai pannilabidas 127426 
Pannilabidas  127662
Pintsel  127679

Silicone Tipped Tongs
Silikoonotstega grilltangid
40 cm       116864
30 cm       116857

Big Green Egg on iga toidufänni püha 
graal. Mida rohkem EGGi kasutad, 
seda rohkem oskad rõõmustada kõigi 
selle võimaluste, saadud tulemuste ja 
sulle jagatud kiidusõnade üle. Tahad 
latti veelgi kõrgemale tõsta, kasutada 
suuremat küpsetuspinda või kokkamist 
mugavamaks muuta? Tutvu meie suure 
tarvikute kollektsiooniga.

Sa ei vaja 
mingeid 
abikäsi 
enam

Grid Gripper
Resti tõstetangid
Big Green Eggi resti tugevasse haardesse saamiseks oleks kõige 
parem kasutada resti tõstetange. Nende abil saad lihtsamalt resti  
ära tõsta, näiteks convEGGtori paigale panemiseks või ära võtmiseks, 
samuti resti puhastamiseks. Tangid on ka täiuslik abivahend 
tulikuuma rasvapanni tõstmisel, tühjendamisel ja tagasi panemisel. 
Saad seda kõike teha käsi määrimata.

118370

Cast Iron Grid Lifter
Malmist grillresti tõstetangid
Säti tõstetangid malmist grillresti ribide vahele, pööra veerand pööret, 
fikseeri tangid ja tõsta. Kuuma ja raske Big Green Eggi malmist  
grillresti tõstmine, näiteks convEGGtori paigale panemiseks või 
eemaldamiseks, on päris palav töö. Praktilised malmist grillresti
tõstetangid teevad seevastu selle töö kiiresti ära. Tõstetangide  
käepideme all olev plaat kaitseb su kätt tõusva kuuma õhu eest.

127341

Bamboo Skewers
Bambusvardad
25 cm - 25x 117465

Knife Set
Noakomplekt
 117687

Measuring Cups
Mõõdunõud
4x  119551

Kitchen Shears
Köögikäärid
 120106

Butcher Paper
Lihunikupaber
Sulle meeldib Big Green Eggis suuri lihatükke valmistada? Siis on see 
tõepoolest hädavajalik abivahend. Kui mässid liha lihunikupaberisse, 
väldib see mahlade kadu ning sinu sea või veise kaelatükk jääb 
maitsev, mahlane ja pehme. Lihunikupaber aitab EGGis paremini 
püsivat temperatuuri hoida, sest ei peegelda kuumust nagu foolium. 
Paberi naturaalsed kiud lasevad lihal hingata ning lisavad suitsuse 
maitse ja krõbeda kooriku.  

127471

Kõige kasulikumad 
köögitarvikud
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convEGGtor®

convEGGtor on loomulikuks vaheseinaks toidu ja Big Green Eggi 
lahtise leegi vahel. convEGGtori eriline disain tagab hea õhuringluse 
ja suurepärase soojusjuhtivuse. Läbi keraamilise vaheplaadi õhkuv 
kaudne soojus muudab su EGGi ehtsaks väliahjuks. See on ideaalne 
abivahend toidu aeglaselt madalal temperatuuril küpsetamisel.

XLarge  401052
Large  401021
Medium  401038
MiniMax  116604

Small  401045
Mini  114341

Baking Stone 
Küpsetuskivi
Pitsa, speltaleib, foccaccia või mõnus õunakook – küpsetuskivi  
abil saad asutada lausa koduse pagaritöökoja. Pane küpsetuskivi  
Big Green Eggi ja saad küpsetada maistva rabeda koorikuga leiva 
või krõbeda põhjaga pitsa.

XLarge 401274
Large 401014 

Medium, MiniMax, Small 
401007

Cast Iron Grid 
Malmist küpsetusrest
Tahad oma Big Green Eggis grillida? Malmist küpsetusrest on sel 
juhul asendamatu. Ainus viis saada toorainele imelised grillitriibud või 
laitmatu ruudumuster, on kasutada malmist küpsetusresti. Oluline 
pole mitte ainult kena väljanägemine, vaid nii lisad sa roale ka rohkem 
aroomi, värvi ja maitset. Malm kuumeneb kergemini ja kiiremini, hoiab 
kauem soojust ja jagab seda ühtlasemalt toidule. Lisaks on tegemist 
väga vastupidava materjaliga, mis kestab terve eluea ja seda on 
erakordselt lihtne hooldada.

Large  122957 
Medium 126405

MiniMax 
122971    

Small      

convEGGtor Basket
convEGGtori korv 
SALANIPP! convEGGtori korv on hea vahend convEGGtori tõstmiseks. 
Kasuta seda, et panna convEGGtor oma EGGi või tõsta sealt välja – 
lihtne, kiire, ohutu. convEGGtori korv on osa EGGspanderi süsteemist. 
Vaata leheküljele 52.

2XL 119735
XLarge  121196

Large  120724
Medium 127242

Half Perforated Grid
Augustatud grillalus
Kas armastate EGGida õrnemaid toiduaineid, nagu mereannid või 
kala? Augustatud grillalusega hoiate need ühes tükis. Sobib ideaalselt 
ka peenelt hakitud köögiviljadele või näiteks sparglile.

XLarge  121240
Large 120717

Half Cast Iron Grid
Malmist poolkuu küpsetusrest
Kas tahad olla tõeline grillmeister? Malmist poolkuu kujulise  
restiga saad valmistada lõheliblikat, steiki ja köögivilju, millel  
on kadestusväärne grillimuster. Väljast täiuslikult pruunistatud, 
seest superpehme. Poolik küpsetuspind, aga terviklik maitse.
 
XLarge 121233
Large 120786

Half convEGGtor Stone
Poolkuu convEGGtori küpsetuskivi
Poolkuu convEGGtori küpsetuskivi on uskumatult mitmekülgne. 
Seda saab kasutada vaheseinana koos convEGGtori korviga, 
kui tahad küpsetada samaaegselt otsese ja kaudse kuumusega, 
või tervikliku konvektsioonikattena, kui paned kaks kivi kõrvuti.

2XL 120960
XLarge 121820
Large 121035    
Medium 127273

Half Cast Iron Plancha
Poolkuu plancha-küpsetusplaat 
Kaheotstarbeline malmist küpsetusplaat: ribidega poolel saab 
grillida õrnemaid ja väiksemaid toiduaineid, sile pool on ideaalne 
pannkookide, kreppide või munade jaoks. EGGi teine pool on vaba.  
On kellelgi veel mingeid soove?

XLarge  122995
Large 122988
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XLL

XLarge  121226 
Large  120762 

L

XL

Valik toiduvamistamisviise.5-osaline EGGspanderi komplekt päästab valla sinu kulinaarse 
loovuse. See nutikas süsteem pakub hulganisti küpsetusvõimalusi, 
et saaksid nii endast kui EGGist viimast välja võtta. Selles hästi 
läbi mõeldud komplektis on kaheosaline mitmetasandiline rest,  
convEGGtori korv ja 2 roostevabast terasest poolresti –  
EGGspanderi komplekt on ideaalne baaskomplekt kõikidele  
EGGi entusiastidele.

Kui need erinevad variandid ei paku sulle piisavalt väljakutset, leiad 
meie lisatarvikute valikust veel palju muudki. Lase oma lemmik 
küpsetamisviisidel otsustada, milliseid tarvikuid sul kindlasti vaja 
läheb.

EGGspanderi 
süsteem  
Lõputud küpsetamisvõimalused. 

convEGGtor Basket
convEGGtori korv
Aitab convEGGtorit lihtsalt ja 
mugavalt kohale panna ja  
eemaldada. Korvi sobib ka  
süsinikterasest grillvokk, et  
valmistada parimaid vokiroogi.

Multi-Zone (direct and  
indirect) cooking
Mitme tsooniga otsene ja 
kaudne küpsetamine
EGGspander võimaldab küpsetada 
ühtaegu otse ja kaudselt.

Multi-level cooking
Mitmel tasandil küpsetamine 
Pakub palju küpsetamisvõima-
lusi, kui valmistada mitu toitu 
korraga või suuremale seltskon-
nale. Ülemise küpsetusresti saab 
eemale lükata, et toidule kergesti 
ligi pääseda.

Low & Slow 
Aeglaselt ja madalal kuumusel
Kasuta viieosalist EGGspanderi 
komplekti koos kahe poolkuu 
küpsetuskiviga, et valmistada 
võrratut toitu aeglaselt ja madalal 
kuumusel. Küpsetamine tundide 
viisi madalal temperatuuril annab 
parima tulemuse.

Pizza & Baking
Pitsa ja küpsetised
Muuda oma EGG pitsaahjuks 
ning küpseta convEGGtori ja 
küpsetuskivi abil parim pitsa.
Küpsetamis võimaluste laienda-
miseks kasuta mitmetasandilist 
resti.

2-Piece Multi Level Rack
2-osaline multitasapind
XLarge  121219
Large 120755

1-Piece convEGGtor Basket
1-osaline convEGGtori korv
XLarge  121196
Large  120724

Half Stainless Steel Grid
Roostevabast terasest 
poolrest
XLarge  121202
Large  120731

5-Piece EGGspander Kit
5-osaline EGGspanderi 
komplekt
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Cast Iron Satay Grill
Malmist satay-rest 
Satay-vardad maitsevad kõigile, eriti kui need on Big Green Eggis  
küpsetatud. Seepärast on malmist satay-rest igati õigel ajal müügile 
tulnud. Marineeri meelepärased toiduained, lüki varrastele ja tõsta 
vardad poolringikujulisele restile, mis on just selle jaoks loodud. Lõpp 
pooltooretele või kõrbenud varrastele – tulemuseks on kenasti ühtlaselt 
küpsev satay... või kebab või yakitori. Mida iganes sa soovid!
 
Large 700485

Cast Iron Plancha
Malmist plancha-grillplaat
Kas Big Green Eggis grillides kukuvad sul toiduained aeg-ajalt resti 
vahelt läbi? Et seda ei juhtuks, on meie tootevalikus malmist plancha-
plaat. Selle grillplaadi ribidega poolel saad grillida väiksemaid õrnu 
toiduaineid ja siledal poolel küpsetada pannkooke. MiniMaxis saad 
plancha-grillplaati kasutada ka malmist panni kaanena.

2XL, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 127860
Sobib alates MiniMaxist
Ø26 cm 127863

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Malmist kastmepott ja kastmepintsel
Malmist kastmepotiga saad oma Big Green Eggis lihtsalt ja kiiresti 
kastmeid ja marinaade soojendada ning võid sulatada. Kaasasolev 
silikoonist pintsel sobitub täpselt käepidemesse – nii hoiad oma  
laua puhtana. Sul on plaan malmist kastmepotti EGGis kuumutada? 
Ära unusta pintslit välja võtta.

2XL, XLarge, Large, Medium, MiniMax, Small
Ø 12 cm 127822

Cast Iron Skillet
Malmist pann
Kui sul on malmist pann, siis ei ole tähtis, kui palju sul 
söögitegemiseks aega on. See malmist pann on universaalne – 
ideaalne nii liha kiireks pruunistamiseks või ka tundide viisi 
hautamiseks ja moorimiseks. Võid valmistada veisefileed, 
indoneesiapärast rendang'i, üle küpsetatud kartulirooga või 
pajapraadi. Sul on palju aega? Malmist pannil võid valmistada ka 
maitsva magustoidu – näiteks puuviljakoogi või -vormi.

2XL, XLarge, Large
Ø36 cm  127846
        

Sobib alates MiniMaxist
Ø27 cm  127839

Chef’i lemmik Green Dutch Oven
Roheline haudepott
Big Green Eggi roheline haudepott on päris raske tegelane. See 
emailitud malmpott hautab, moorib, keedab, küpsetab ja röstib. Üsna 
universaalne! Rohelise haudepoti kaant saad kasutada ka eraldi, 
näiteks madala praepannina ja isegi koogi- või magustoiduvormina. 
See pott on saadaval nii ümmarguse kui ka ovaalsena.

Ovaalne - 5.2 L: 2XL, XLarge, Large 
35cm         117670    

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

Cast Iron Dutch Oven
Malmist pott
Seda universaalset malmist potti saab kasutada praktiliselt kõigeks. 
Big Green Eggi malmist pott on ideaalne hautiste, köögiviljadega 
omleti, supi ja ühepajaroogade valmistamiseks. Malm jaotab 
kuumuse ühtlaselt ja poti raske kaas takistab vedelike aurustumist. 
Võid kasuta ka ilma kaaneta, et anda roale see ainulaadne Big Green 
Eggi maitse. Mis tahes variandi sa valid, jääb malmpotis mooritud liha 
vaimustavalt mahlaseks ja pehmeks. Tahad proovida? Tule umbes 
nelja tunni pärast tagasi – siis on liha valmis.

5.2 L: 2XL, XLarge, Large, Medium     
Ø27 cm 127877

Carbon Steel Grill Wok  
Süsinikterasest grillvokk
Big Green Egg on väga mitmekülgne – nagu ka vokkimine.  
Süsinikterasest grillvoki ja bambuslabidaga oled selle kokandustehnika 
meister. Tänu oma lamedale põhjale on see vokk stabiilne igal  
küpsetuspinnal. Pealegi saab seda kergesti kasutada koos  
convEGGtori korviga. Vokkimiseks valmis?
  
XLarge, Large Ø40 cm 120779

Fire Bowl
Tulekauss
Kuidas saada tuhk jahtunud EGGist kätte ilma suurt segadust 
tekitamata või käsi määrimata? Selleks on olemas uued roostevabast 
terasest tulekausid. Tõsta kauss prügikasti kohale ja sõelu tuhk 
kustunud sütest välja. Nii tagad grillis maksimaalse õhuvoolu, et 
saaksid kiiresti grillima hakata. 2XL ja XL tulekausid on jaotatud kahte 
eraldi tsooni, nii saad lihtsamini kuumust jagada.

2XL 122698
XLarge  122681 
Large 122674

Medium 122667
MiniMax  122650 
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Quick-Read Thermometer
Kiirlugemiga termomeeter 
Ametlikult on selle nimi Big Green Eggi kiirlugemiga digitaalne 
toidutermomeeter. Mis ütleb enam-vähem kõik ära. Mõne  
sekundiga mõõdab see sinu lambakintsu või täidetud kana  
temperatuuri digitaalselt. Kraadise täpsusega (kuni 300 °C!).  
Mahub taskusse ja käepide on ühtlasi karbi eest.  

120793

Dual Probe Remote Thermometer
Kahe anduriga juhtmeta termomeeter
Teadmised on jõud! Kahe anduriga juhtmeta termomeeter mõõdab 
kraadise täpsusega su toiduainete sisetemperatuuri ja ka su Big Green 
Eggi sisetemperatuuri. Sellel termomeetril on kaks andurit ja vastuvõtjaga 
pult, mille saad käepärast hoida. Kui soovitud temperatuur on saavutatud, 
annab pult sulle sellest automaatselt märku (kuni 91 meetri kauguselt).

116383

Instant Read Thermometer 
Ülikiire lugemiga termomeeter
Kas sulle meeldib pooltoores või keskmiselt küps lihalõik? Ülikiire 
lugemiga termomeeter mõõdab sisetemperatuuri nii täpselt, et isegi 
keskmiselt pooltoore lihalõigu saamiseks ei pea enam õnnele lootma. 
Kuna Big Green Eggist ei tahaks liiga palju soojust välja lasta, saad 
temperatuuri (kuni 232 °C) mõõta 3–4 sekundiga. Pealegi saad 
termomeetrit mõõtes pöörata, sest kuva pöörleb kaasa. Termomeetril 
on kaasas ka ilus ja praktiline hoiukott. 

119575

Instant Read Thermometer with Bottle Opener
Ülikiire lugemiga termomeeter koos pudeliavajaga
EGGija jaoks on kõige olulisem õige ajastus. Big Green Eggi ülikiire 
lugemiga termomeeter on sinu salarelv võitluses pooltoore või 
üleküpsenud roogadega. Sa saad nelja sekundiga teada looma-, 
kala- või linnuliha täpse temperatuuri. Millist temperatuuri vajab 
lambakints? Piilu spikrit, kus on kirjas soovitatavad temperatuurid.

127150

EGG Genius
Temperatuuri kontroller
See tehniline vahend kontrollib 
ja jälgib temperatuuri sinu 
EGGis ning saadab selle su 
nutitelefoni või tahvlisse. Sedasi 
saad külmadel talvepäevadel 
mõnuga järjest telerit vaadata 
ja samal ajal kraaditäpsusega 
aeglaselt küpsetada. EGG 
Genius tagab pideva õhuvoolu, 
et saaksid püsival temperatuuril 
küpsetada. Aga tõele au andes 
peab tunnistama, et EGG 
Genius on kiitust igati väärt. 
Kui su EGGis on temperatuur 
liiga kõrge või madal, saad selle 
kohta teate. Sama ka siis, kui 
on vaja sööma istuda. Saad 
isegi vaadata eelmiste EGGi 
küpsetamiskordade statistikat.

121059

Täienda temperatuuri kont-
rollerit lisavõimalusega:
Erinevate liharoogade jälgimine 
EGGis ühel ja samal ajal kontrolleri 
lisatarviku abil. Saad kasutada kuni 
kolme lihamõõdikut korraga! 
Lihamõõdik ja Y-kaabel on eraldi 
tooted. 

Liha andur (EGG Geniuse lisa) 
121363

Y-kaabel (EGG Geniuse lisa)   
121387

EGG Geniusega kaasas olev äpp 
on inglise keeles.

Vajad  
spikrit?    
Kõrval on ära 

toodud keskmised 
temperatuurid.

Medium veiseliha 52/54 °C

Medium lambaliha 60/62 °C

Medium ulukiliha 52/55 °C

Seafilee 70 °C

Linnuliha 72/75 °C

Valge kala 65 °C

Lõhe 50/52 °C

NÄPUNÄITED:
• Temperatuuri mõõda alati liha- või  

kalatüki kõige paksemast kohast
• Veendu, et sa ei läbista konti, kuna  

selle temperatuur võib olla erinev
• Arvesta, et tooraine sisetemperatuur  

tõuseb 2–3 °C, kui lased sel peale  
küpsemist puhata
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Flexible Grill Light 
Painduv LED-lamp
Appi, pime on! Kindlasti oled olnud sellises olukorras. Uus painduv 
LED-lamp on ideaalne abivahend, mis annab valgust just seal, kus vaja. 
Sellel nutikal LED-lambil on painduv kael ja väga tugev magnetalus. 
Hoidiku saad hõlpsalt kinnitada EGGi vitsa või küljelaua külge. 

122940

Chef’s Flavor Injector
Marinaadisüstal
Big Green Eggi ainulaadne marinaadisüstal on suurepärane vahend, 
mille abil saad veise- ja linnulihale maitset lisada. Marinaadisüstla abil 
tungib marinaad kindlasti sügavale liha sisse, muutes selle veel 
mahlasemaks ja õrnemaks. Seda ongi ju vaja.

119537

Compact Pizza Cutter 
Kompaktne pitsalõikur
Jagada tuleb võrdselt! See kehtib ka pitsa kohta. Aga kuidas saab 
pitsat võrdselt, puhtalt ja ohutult jagada? Loomulikult Big Green Eggi 
kompaktse pitsalõikuriga! Sellel professionaalsel pitsalõikuril  
on plastkäepide, mis sobib mugavalt kätte ja kaitseb su peopesa. 
Selle roostevabast terasest kettaga lõikad pitsa vaevata võrdseteks 
lõikudeks. Palun!

118974

Aluminum Pizza Peel
Alumiiniumist pitsalabidas
Tõelise pitsaküpsetaja tunned ära tema enesekindla oleku ja 
professionaalsete tööriistade järgi. Seepärast peaksidki kasutama 
alumiiniumist pitsalabidat, et libistada oma pitsad sujuvalt Big Green 
Eggi kuumale küpsetuskivile. Kuuled kõigilt komplimente? Päris 
kindlasti!

127761

Meat Claws
Lihaküünised
Torka oma küüned – vabandust, lihaküünised – aeglaselt küpsetatud 
seaprae sisse ja rebi see vaevata ribadeks. Rebitud sealiha on juba 
aastaid olnud üks Big Green Eggis valmistatavaid lemmikuid ja nende 
lihaküünistega saad selle töö hetkega tehtud. Samuti on need eriti 
kasulikud suurte lihatükkide käsitsemisel.

Komplekt  114099

Pigtail Meat Flipper
Lihakonks
Küllap oleksime valmis läbi tule ja vee minema, et endale 
seasabakujuline lihakonks hankida. See nutikas lihakonks sobib 
täiuslikult looma- ja linnuliha (näiteks lihalõikude ja kanakoibade) 
kiireks ja hõlpsaks ümberpööramiseks. Pika roostevabast terasest 
konksu abil saad seda teha ka väga kõrge temperatuuri juures,  
sa ei pea tulele liiga lähedale minema ja töövahendeid rikkuma. 

48 cm 201515

Flexible Skewers
Elastsed grillvardad 
Elastsete grillvarraste abil on imelihtne satay’d valmistada või teisi 
varrastele aetud toiduaineid küpsetada. Elastsetele grillvarrastele saab 
kiiresti panna liha, kala, kanaliha ja köögivilja, kartmata, et midagi 
tei sest otsast maha pudeneks. Oled valmis? Lisamaitse andmiseks 
leota neid veidi aega marinaadis.

68 cm - 2x 201348

Deep Dish Baking Stone  
Kausjas küpsetuskivi 
Kausjas küpsetuskivi tagab täiusliku soojuse jaotumise ja seetõttu 
saad valmistada meisterlikku quiche’i, kooki, lasanjet ja isegi 
pitsat. Kõrgema servaga keraamiline küpsetuskivi tagab, et kõik 
su küpsetised küpsevad ühtlaselt ja saavutavad kadestusväärse 
kuldpruuni jume. Seest kreemjas, väljast krõbe.

2XL, XLarge, Large 
 112750
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Vertical Poultry Roaster
Püstine linnuliha grillalus
Tõsta must või Bresse’i kana oma Big Green Eggis aukohale – 
püstisele linnuliha grillalusele. Roostevabast terasest püstine linnuliha 
grillalus hoiab kana või kalkuni püsti, nii kastab ta ennast ise oma 
rasvaga.

Kana 117458
Kalkun 117441

Ceramic Poultry Roaster
Keraamiline linnuliha grillalus
See muudab maitsva kana absoluutselt suussulavaks. Pane terve 
kana või kalkun keraamilisele linnuliha grillalusele ja see küpseb seest 
imemaitsvalt mahlaseks, samal ajal kui nahk muutub kuldseks ja 
krõbedaks. Kas tahad lisada mingi erilise maitsevarjundi? Vala selle 
sisse õlut, veini, siidrit ja/või vürtse.

Kana 119766
Kalkun 119773

Ribs and Roasting Rack
Ribi ja rösti raam
Mitmeotstarbeline ribi ja rösti raam sobib ideaalselt suurte lihatükkide 
röstimiseks. Püstiselt on see V-kujuline raam aeglast küpsetamist 
vajavate suurte lihatükkide või (täidetud) terve linnu jaoks. Kui raam 
ümber pöörata, saab sellest suurepärane hoidik ribide küpsetamiseks. 
Kuna raami ümbritseb pidev liikuv õhuvoog, on tulemus suurepärane. 
Igale lihasõbrale vajalik tarvik. 

2XL, XLarge, Large  
 117564 

Medium, Small   
 117557

Drip Pan
Rasvapann
Rasvapann kogub tilkuva rasva, vedeliku ja toidujäägid kokku, et 
need ei satuks sütele ega convEGGtorile. Kui valad ümmargusele 
alumiiniumist rasvapannile veidi vett, suurendab see niiskustaset 
EGGis, muutes road veelgi mahlasemaks. 

Ümar 
Ø 27 cm  117403 

Kandiline  
35 x 26 cm 117397

Disposable Drip Pans 
Ühekordsed rasvapannid
Tõeline kokk ei pelga rasva – see annab ju toidule maitset. Hilisem 
rasvast puhastamine on aga hoopis teine lugu. Big Green Eggi  
ühe kordsed rasvapannid koguvad selle lihtsalt kokku. Need  
alumiiniumist rasvapannid on disainitud nii, et sobivad ka  
convEGGtorile. Saad grillida käsi määrimata.

XLarge - 5x 120892 
Large - 5x 120885 

Medium, MiniMax, 
Small - 5x 120878

Grill Rings 
Grillrõngad 
Grillrõngaid kasutades ei saa su (täidetud) paprikad, tomatid või  
sibulad grillimise ajal ümber kukkuda. Seda seepärast, et nende  
roostevabast terasest rõngaste keskel on nõel, mis hoiab puu- ja  
köögiviljad kindlalt paigal. Soojust juhtiv spiraal grillrõngaste keskel 
tagab toiduainete ühtlase küpsemise. 

3x 002280

Beer Can Chicken Roaster
Õllepurgi-kana grillalus
Õllepurgi-kana on Ameerikast pärit klassika. Kana pannakse avatud 
pooltühja õllepurgi otsa küpsema. Kana küpsemise ajal eritab õlu 
auru, mis muudab kanaliha eriti pehmeks ja mahlaseks. Tundub 
keeruline? Kindlasti mitte, kui kasutad õllepurgi-kana grillalust. 
Õllepurk kinnitub tugevasti metallist hoidikute vahele ja purgi 
ümberkukkumine on välistatud.

2XL, XLarge, Large, Medium, Small 
 127754
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Big Green Egg kestab terve sinu eluea, kui sa tema eest korralikult 
hoolitsed. Kas soovid teada, kuidas oma Big Green Eggi õigesti 
hooldada? Siin on mõned kasulikud nipid ja näpunäited: 

9 hooldusjuhist sinu 
Big Green Eggile.

1 Iga kord, kui hakkad EGGis süsi 
süütama, eemalda kõigepealt tuharoobi 
abil eelmisest korrast järelejäänud tuhk.

2 Jäta siiski õhuke tuhakiht Big Green 
Eggi põhjale, sest see blokeerib kergelt 
õhuvoolu ja takistab temperatuuri 
järsku tõusu ning liiga kiiret keraamika 
kuumenemist.  

3 Kui vaja, vaheta vildist tihend 
välja. See kaitseb keraamikat 
ja välistab liigse õhuliikumise.

4 Kasuta convEGGtori korvi 
ja resti tõstetange, et saaksid 
tarvikuid tasakesi Big Green 
Eggi tõsta. Sel moel väldid 
convEGGtori või resti kuuma 
Big Green Eggi kukkumist, mis 
võib põhjustada purunemist. 

6 Kõrgel temperatuuril Big Green Eggi puhtaks põletamine ei ole 
vajalik ja meie seda kindlasti ei soovita! Su EGG on väga must ja 
rasvane ning soovid seda värskendada? Või soovid convEGGtorilt 
plekke eemaldada? Kuumuta Big Green Egg 250 kraadini, pane 
convEGGtor, must pool süte poole, EGGi ja lase 30 minutit seista. 
Toidujäägid põlevad sel moel ohutult ära. Keraamika valgeks ei 
muutu, aga see pole ka vajalik.  

5 Temperatuure üle 300 °C pole kokkamisel vaja kasutada (isegi 
mitte pitsa jaoks) – see suurendab ainult riski, et keraamika saab 
kahjustada. 

7 Sa pole oma Big Green Eggi mõnda aega kasutanud või  
on see vihma käes seisnud? Kuumuta EGG ettevaatlikult  
100 °C-ni ja jäta tunnikeseks seisma. On oluline, et niiskus,  
mis keraamikasse imbunud, aeglaselt ära auraks. Kui teha  
seda kõrgel temperatuuril ja kiiresti, võib keraamika mõraneda.  

8 Kokkamisest järele jäänud sütt võid järgmisel korral uuesti 
kasutada. Kui sa pole aga EGGi pikemat aega kasutanud, täida 
see parem uue söega, sest ka süsi imab endasse ajapikku 
niiskust.

9 Big Green Egg peab alati olema jalgadel, laua sisse asetatud 
alusel või kanderaamil. EGGi ei tohi mitte kunagi panna otse 
lauapinnale, isegi mitte kuumakindlale kivile. On oluline, et EGGi 
põhja alla jääks ruumi õhuringluseks ja kuumuse hajumiseks.

Lase 
sütel 
põleda.
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Ash Tool
Tuharoop
Tuharoop on kasulik kahel põhjusel: selle abil saad väga kergesti 
oma Big Green Eggist tuhka eemaldada ja sellega saad enne EGGi 
süütamist ka söed ühtlaselt laiali laotada. Selle praktilise tööriista 
parim kaaslane on tuhakühvel.

2XL 
119490

  

XLarge

Large 
119506 

Medium

MiniMax
Small 119513
Mini

Ash Removal Pan
Tuhakühvel
Sütest jääb järele tuhk. Kui eemaldad tuha tuharoobi abil ja kogud 
selle tuhakühvliga kokku, saab õhk su Big Green Eggis jälle vabalt 
liikuda. Seda õhuvoolu ja hapnikku on sul vaja, et EGG kiiresti 
õige temperatuurini kuumutada ja seda temperatuuri siis hoida. 
Tuhakühvel mahub täpselt tuhaukse avausse, et vältida tuha 
mahapudenemist.

2XL, XLarge, Large, Medium 
 106049

Grid Cleaner
Restipuhasti
EGGi on tore kasutada, aga hangunud rasv ja kõrbenud toiduosakesed 
võivad su Big Green Eggi resti külge kinni jääda. Selle restipuhasti 
abil saad kiiresti ja hõlpsalt oma resti puhtaks kaapida. Tänu selle 
pikendatud käepidemele ei pea sa ootama, kuni EGG ning grillrest  
on jahtunud.
 201324

SpeediClean™ Long handle Scrubber
SpeediClean™ pika varrega puhastushari
See looduslikest puidukiududest valmistatud vastupidav grillresti 
puhastusvahend on tunnistus sellest, et tüütud metallharjad kuuluvad 
minevikku. Keskkonnasõbralikul ja kuumakindlal harjal on pikk vars, 
mistõttu ei pea ootama, mil EGG maha jahtub.

  127129
Vahetusharjad  127143

SpeediClean™ Dual Brush Scrubber
SpeediClean™ kahe harjaga puhastushari
Mälestused ühest unustamatust Big Green Eggi õhtust: kinni küpsenud 
rasvaga grillrest ja mozzarella-jälgedega pitsakivi. Kahe harjaga 
puhastushari küürib kõike täpselt poole kiiremini ja poole puhtamaks. 
Hea enesetunde boonus: ei ühtegi „ära eksinud“ traatharja tükki enam 
grillresti küljes.

  127136
Vahetusharjad  127143

Diamond-Coated Nylon Bristle Grid Scrubber
Teemantkattega nailonharjastega resti puhastushari
Suurimat rõõmu Big Green Eggiga kokkamisest tunned siis, kui see on 
hästi hooldatud ja küpsetuspind puhas – ainult sel moel kindlustad 
sa parima tulemuse. Õige puhastusharjaga on küürimine lihtsamast 
lihtsam. Big Green Eggi teemantkattega nailonharjastega puhas-
tusharjal on pikk käepide, et kuumus sõrmedele liiga ei teeks ja selle 
vastupidavad harjased on valmistatud hoolikalt valitud materjalist. 
Hakkame aga pihta!

  127310

Praegusele ja järgmisele 
põlvkonnale. Hoia oma 
EGG heas korras!  
 
EGG kestab terve sinu eluea. Kui kannad oma EGGi eest hästi hoolt, 
loob see toredaid mälestusi ka järgmisele põlvkonnale. Ja kui sinu 
EGG on heas korras, tulevad ka toidud paremini välja. Usud seda? Siin 
loetletud tooted on abiks EGGi hooldamisel. Vaata ka meie veebisaiti, 
kus on palju kasulikke hooldusnõuandeid. 
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Kõige kuumem asi 
sinu väliköögis.
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EGGmat
EGGmatt
Sa ei paigutanud oma EGGi töölauale ega välikööki, vaid tõstsid 
selle otse aeda või rõdule. Siis kaitseb see matt EGGi all olevat 
pinda kuumuse, plekkide ja hallituse eest. Tore detail – EGGmatt on 
valmistatud ainult taaskasutatud materjalidest, mistõttu on see eriti 
keskkonnasäästlik. 

76x107 cm
117502

Big Green Eggi 
katted.

Rahesadu või kuumalaine? Kaitse oma EGGi – kata see kinni ja su 
Big Green Egg on alati nagu uus. Katte eriti kvaliteetne õhku läbilaskev 
kaitsekiht talub igasugust ilma. Saad selle hõlpsalt peale panna ja ära 

võtta, ning tänu takjakinnitusele sobitub see tihedalt ümber EGGi nagu 
kinnas. Stiilne must disain äratuntava Big Green Eggi logoga näeb iga 

EGGi kaitsel hea välja.  

EGGi kate Mini Small Medium MiniMax Large XLarge 2XL

intEGGreeritud alus käepidemega või  
alus ratastel

126528 126528 126467 126467 126535

EGGi kanderaam 126511 126511

Kaasaskantavad jalad MiniMax 126528

EGGi moodulsüsteem 126467 126450 126450 126450

EGGi moodulsüsteem +  
Laiendusraam

126474 126474 126474

Eukalüptipuidust laud 126498 126474

Kupli kate EGGile, mis on tööpinna sees 126504 126504
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Gasket Kit
Varutihend
Kui oled oma Big Green Eggi juba pikka aega tihedalt kasutanud, 
hakkab keraamilise põhja ülemist ja kupli alumist serva kattev 
vildist tihend lõpuks kuluma. See tihend kaitseb keraamikat ja tagab 
ideaalse õhuringluse ning seepärast tuleks see korrapäraselt uuega 
asendada. Varutihendi abiga saad seda hõlpsalt ise teha. Tihendilint 
on isekleepuv ja selle kinnitamine on iseenesestki mõistetav.

2XL*, XLarge, Large 
113726
 

Medium, MiniMax, Small, Mini 
113733

Cast Iron Grate
Söerest
See rest paikneb kolde põhjas. Restiavade kaudu tekib EGGi sees 
kuuma õhu vool alt üles ja samuti pudeneb tuhk EGGi põhja,  
misjärel saab selle tuhaluugi kaudu hõlpsasti eemaldada. 

2XL  114716
XLarge  112644
Large  103055
Medium  103062

MiniMax 103055
 
Small  
Mini 

103079 

*2XL vajab kahte varutihendit

Tel-Tru Temperature Gauge
Tel-Tru termomeeter
Iga Big Green Eggiga on kaasas termomeeter. Kui see pärast pikki 
kasutusaastaid hinge heidab, võiksid tellida Tel-Tru termomeetri. 
Kinnita see termomeeter oma EGGi kupli külge ja sul on kogu aeg 
ülevaade, mitu kraadi on seespool, kaant avamata ja soojust välja 
laskmata. Tel-Tru termomeeter on saadaval kahes suuruses ja see 
kuvab temperatuure vahemikus 50–400 °C.

8 cm   117250
5 cm   117236

Base
Põhi
Vastupidav soojust isoleeriv keraamika. Glasuur väldib täkete tekkimist ja pleekimist.

2XL  120946
XXL 114426
XLarge  112620
Large  401076

Medium  401083
MiniMax  115577
Small 401090
Mini 401106

Fire box
Tulepesa
Tulepesa asub keraamilises põhjas ja see tuleb sütega täita. Tulepesas on hoolikalt 
kujundatud avad ja sälgud, mis toimivad koos EGGi põhjas olevate õhuavadega,  
et tagada pidev ja optimaalne õhuvool, kui rEGGulator ja tuhauks on avatud.

2XL  120984
XXL 114440
XLarge  112637
Large  401175

Medium  401182
MiniMax  115591
Small 401199
Mini 112187

Dome
Kuppel
Korstnaga keraamiline kuppel, mille saab vedrumehhanismi abil kergesti avada ja 
sulgeda. Keraamilisel materjalil on kaitsev glasuurikiht. Selle keraamilise materjali 
soojust isoleerivad ja hoidvad omadused tekitavad EGGis õhuvoolu, mis tagab toidu 
ühtlase ja maitseküllase küpsemise.

2XL  114433
XLarge  112668
Large  401120
Medium  401137

MiniMax  
401144

 
Small  
Mini 112224

Fire ring
Tulerõngas
Tulepesa peal asuv tulerõngas on alus, mille peale pannakse convEGGtor ja 
küpsetusrestid.

2XL  120977
XXL 114457
XLarge  401212
Large  401229

Medium  401243
MiniMax  115607
Small 401250
Mini 112194
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rEGGulator
Tuttuut ja tugevat rEGGulatorit saab sättida väga täpselt. See on 
tugevast malmist, vinge silikoonkäepidemega, mis võimaldab 
õhuvoolu suurendada või vähendada ilma sõrmi kõrvetamata. 
Töötlesime juba õhuregulaatorit roostevastase kattega, seega  
võid selle pärast kasutamist EGGile jätta. 

2XL, XLarge, Large, Medium
117847

MiniMax, Small
117854

Mini  103017

Rain Cap
Vihmakate
Ikka juhtub, et EGGi kasutamise ajal hakkab sadama. Entusiastliku 
EGGi-kasutajana ei lase sa end sellest segada, kuid ega sa vihmavett 
oma Big Green Eggi ikka ei taha. Big Green Eggi vihmakate on 
õhuregulaatori vihmavari. Vihmakatet kasutatakse koos rEGGulatoriga.

2XL, XLarge, Large, Medium
120748

MiniMax, Small
121042

Band Assembly Kit
Vitsade komplekt
Patenteeritud tõstmist lihtsustav süsteem. Tänu leidlikule lahendusele 
saab keraamilist kaant avada ja sulgeda minimaalse jõuga.

2XL  121271
XLarge  117908
Large  117984 
Medium  120021

MiniMax  
126870 Small 

Mini 117922

Uuenduskomplekt
Sama hea kui uus

REGGULATOR
Patenteeritud rEGGulator on äärmiselt kon-
kreetne ja tänu soojust isoleerivale käepide-
mele on seda mugav kasutada.   

TERMOMEETER
XL-suuruse kupli termomeeter, parima  
ülevaate saamiseks, purunemiskindla klaasiga.

VITSADE KOMPLEKT
Patenteeritud easy-to-lift-süsteem võimaldab 
keraamilist kuplit minimaalset jõudu kasutades 
avada ja sulgeda.

VARUTIHEND
Kõrgtehnoloogiline tihend,  
mis peab vastu ka kõrgetele temperatuuridele.

Saadaval ainult 
Large’i jaoks 126931

Big Green Egg – see on kvaliteet. Meie tootmisprotsessi on aja jooksul täiustatud ja igat Big Green 
Eggi kontrollitakse põhjalikult enne, kui see meie tehasest väljub, seega saame kinnitada, et see on 
parim omasuguste hulgas. Sinu Big Green Eggi kõrge kvaliteet on samal ajal ka tema garantii. Algsele 
ostjale on EGGiga kaasas eluaegne garantii keraamiliste konstruktsiooni osadele ja pikendatud garantii 
paljudele teistele osadele. See võimaldab sul lõpmatult oma Big Green Eggiga süüa teha.  

Ikka koos 
EGGiga.

Big Green Eggi garantii

Peaksid muret tundma | oluline vigastus Ära muretse | kosmeetiline vigastus

Praegusele ja järgmisele põlvkonnale. Me oleme alati 
olemas.
Keraamika paisub kuumenedes ja tõmbub kokku, kui 
temperatuur langeb – see võib materjali kahjustada. See 
kahjustus võib olla kõigest väike defekt, mis enamjaolt 
on täiesti ohutu. Mingi osa asendamine on sel juhul 
täiesti ebavajalik ja tundub isegi mõttetu raiskamisena. 
Jätkusuutlikkus on meile oluline printsiip ja Big Green Egg on 
mõeldud sind terve eluaja rõõmustama. Sina pead muidugi 
oma EGGi eest hästi hoolt kandma ja kindlustama, et ta oleks 
alati suurepärases seisukorras! Alati on parem vigastust ära 
hoida, kui midagi välja vahetada. Hooldusjuhised leiad lk 62.

Tunda muret või mitte
Õnneks pole iga kord asendust vaja. Mõned kahjustuse märgid 
on lihtsalt kosmeetilised ega mõjuta Big Green Eggi töövõimet. 
Samas mõned vigastused võivad seda muuta. Märka viga 
õigeaegselt ja tegutse kohe, et edasimüüja saaks võimalikult 
kiiresti efektiivse lahenduse välja pakkuda – teha kindlaks, kas 
vigastust saab parandada või tuleb mõni osa välja vahetada.   

*  Mini EGGi temperatuuri reguleerimiseks on malmmüts,  
see on erinev pildil olevast.
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Big Green Eggi raamatud.

Big Green Egg Modus Operandi
Big Green Eggi „Modus Operandi“
„Modus Operandi“ – erakordne raamat 
nagu ei ükski teine – on tõelisele Big 
Green Eggi fännile lausa hädavajalik. 
See on käsiraamat, inspiratsiooniallikas, 
avastusretk, kust leiad kõikvõimalikud 
road ja koostisosad, kõikvõimalikud 
kokkamistehnikad, praktilised nipid ja 
näpunäited – kõik, mida sa vajad, et oma 
Big Green Eggist parim välja võluda. 
„Modus Operandi“ jõuab sinuni koos 
töövihikuga ja kenas säilituskarbis. See  
on väljaanne, mille sa kohe kindlasti  
endale koju muretsed. 

Inglise keeles   904 lehekülge    818177

1. Kapuutsiga pusa Peace Love EGGs
2. T-särk No EGG No Story
3. T-särk EGG
4. Purjeriidest põll
5. Golfikepi peakate 
6. Golfi polosärk
7. Lohvakas sviiter Lobster Lovers
8. T-särk Chicken & EGG
9. T-särk The Evergreen Since ‘74
10. Laste põll (kuni 12 aastat)
11. Vintage põll

EGG ühendab oma fännid. 
Liitu kogukonnaga.  
Külasta meie fännipoodi. 

Tõelise EGGi fänni tunneb ära kirest hea toidu vastu ja soovist veeta 
aega oma Big Green Eggiga kokates. Teisalt võib seda aimata ka 
tema kapuutsiga dressipluusi ja sokkide järgi. Need ja ka teised  
originaalsed kingisoovitused leiad meie fännipoest veebiaadressilt 
fanshop.biggreenegg.eu. 

The Big Green Egg Book 
Big Green Eggi raamat
Iga EGGi fänn peab Big Green Eggi 
kokaraamatut oma kulinaarseks piibliks. 
Maitsekalt koostatud raamatule on eessõna 
kirjutanud Hollandi peakokk Jonnie Boer ja 
selles kirjeldatakse kõiki võimalikke EGGis 
toiduvalmistamise meetodeid: küpsetamine, 
röstimine, hautamine, grillimine, suitsutamine 
ja aeglane küpsetamine. Tänu lihtsatele, 
aga ka veidi keerukamatele retseptidele on 
see raamat väärtuslik inspiratsiooniallikas 
igaühele ja innustab maitsvaid meistriteoseid 
looma.

Inglise keeles   116680
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12. Magnetiga pudeliavaja 
13. Soola- ja pipratoos
14. Kapuutsi ja lukuga pusa
15. Kapuutsiga pusa
16. T-särk Evergreen
17. Veinijahutaja
18. Tuttmüts
19. Rannarätik
20. Kombekas Dream Big

21. Big Green Eggi rahakassa
22. Kapuutsiga pusa Since ‘74
23. T-särk Let’s Create Memories
24. T-särk Let’s Create Memories
25. Emailkruus
26. Retro spordikott
27. Pehme kaisunukk Mr EGGhead
28. Kapuutsiga pusa Let’s Create Memories

Kas oled EGGi 
kasutamiseks 

sobivalt riides?
fanshop.biggreenegg.eu
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Suur hulk inspireerivaid videoid EGGi fännidele on 
leitavad meie Big Green Eggi YouTube’i kanalist. 
Alates õpetustest, kuidas teha maitsvaid roogasid, 
mis sobivad õdusat filmiõhtut lõpetama, kuni kasu-
like kuidas-teha-videoteni. Tegelikult leiad sealt 
kõike, mida peaksid oma Big Green Eggist teadma. 
Võta rahulikult istet ja vaata neid EGGi videoid! 

Sa ei taha millestki ilma jääda?
Mine meie Big Green Eggi YouTube’i kanalisse ja 
pane end tasuta kirja – nii saad sa iga kord teate,  
kui uus video on üleval. 

Big Green Egg Eesti

On aeg etenduseks.

Ribiplaat 
Õllepurgikana 
Rebitud sealiha
Kõrvitsasupp
Lambakarree  
Pitsa
Suitsutatud lõheampsud 
Hasselbacki kartulid

& palju, palju muud...

Loodud neile,  
kel hea maitse.
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MINE VEEBI JA LIITU  
BIG GREEN EGGI KOGUKONNAGA

#BigGreenEgg   #TheEvergreen
Oled algaja või kogenud EGGija? Hakka meie kogukonna liikmeks ja ole kursis 
viimaste uudiste ja inspireerivate blogidega. Leiad maitsvaid retsepte lihtsast 

keeruliseni ja avastad uusi viise, kuidas suhelda teiste EGGi harrastajatega.  
Me ootame kõiki: lihasööjaid, kalafänne, taimetoitlasi, veganeid ja omnivoore,  

samuti pere kõige pisemaid liikmeid. Jälgi meie sotsiaalmeedia 
 kanaleid ja sa ei maga kunagi midagi maha!

520 350

180     75
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See on Big Green Egg
Big Green Egg on populaarseim kamado, mis on tehtud 

parimast keraamikast. Me oleme loonud kauneid  

mälestusi 1974. aastast alates ja teeme seda ka edaspidi.  

Big Green Egg on originaal. Evergreen (igihaljas).

BIGGREENEGG.EE


