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Spørg din Big Green Egg-forhandler om råd!
Har du spørgsmål eller vil du vide mere om vores Big Green Eggs eller den  
imponerende kollektion af accessories? Anerkendte Big Green Egg-forhandlere 
har al ekspertisen i huset for at kunne give dig en god rådgivning. Du finder  
den nærmeste forhandler via websiden biggreenegg.dk.
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GAMMEL VISDOM & INNOVATIV 
TEKNOLOGI
For at finde frem til idéen bag Big Green Egg må vi mange århund-
reder tilbage i tiden. For omkring 3.000 år siden blev den allerede 
brugt i Østasien som traditionel, træfyret ler-ovn. Her blev den 
opdaget, modtaget med åbne arme og taget med af japanere, der 
kærligt kaldte den ‘kamado’ eller ovn eller arne. I Japan opdagede 
amerikanske soldater kamadoen i begyndelsen af forrige århundrede 
og tog den med sig hjem som souvenir. I tidens løb blev den  
århundredgamle model yderligere perfektioneret i Atlanta (Georgia, 
USA) efter nutidens viden, produktionsteknikker og innovative  
materialer. Også NASA's fremadstræbende keramiske teknologi 
har bidraget til frembringelsen af dette særlige udendørs kogeap-
parat: Big Green Egg.  

HEMMELIGHEDEN BAG BIG GREEN EGG
Japanere, amerikanere, danskere: Alle, der prøver de retter, der 
er lavet på et Big Green Egg, falder pladask for den uforligneligt 
lækre smag. Hvad er hemmeligheden bag EGG? Egentlig er det 
en kombination af flere ting. Der er keramikken, der kaster varmen 
tilbage, så der opstår en luftstrøm, der gør ingredienserne og 
retterne ekstra møre. Der er den perfekte luftcirkulation, hvorved 
maden koges jævnt mør på den ønskede temperatur. Og der er 
det faktum, at temperaturen kan reguleres og holdes nøjagtigt på 
graden. Selv udendørstemperaturer er på grund af den førsteklasses 
varmeisolerende keramik uden indflydelse på temperaturen 
i EGG. Og – last but not least - dets udseende hører naturligvis 
også med i billedet.

LIVSLANG KVALITET 
Hos Big Green Egg står vi 100 % bag vores produkt. Derfor får du 
også livslang garanti på materialet og konstruktionen af alle  
keramiske dele af EGG. Den er fremstillet af keramik af usædvanlig 
høj kvalitet. Dette materiale har ekstremt isolerende egenskaber 
og gør EGG unik kombineret med forskellige andre patenterede 
dele. Keramikken modstår ekstreme temperaturer og temperaturs-
vingninger. Du kan bruge dit egg adskillige, uden at kvaliteten 
forringes. Det er altså ikke så tosset.

Big Green Egg forklaret
---

Robust kvalitet og uovertruffen keramik.

LÅG MED SKORSTEN
En keramisk kuppel med skorsten, der kan åbnes  
og lukkes uden videre ved hjælp af fjedermekanismen. 
Det keramiske materiale er udstyret med et 
beskyttende glasurlag. Det keramiske materiales 
isolerende, varmetilbageholdende egenskaber skaber 
en strøm af luft indvendigt i EGG, hvorved det sikres, at 
retter tilberedes ensartet og smagfuldt.

ILDRING
Stakkes oven på brændkammeret og udgør hylden  
til varmefordeleren og tilberedningsristene.

BRÆNDGITTER
Brændgitteret hviler på den keramiske underdel og 
skal fyldes med trækul. Da gitteret er udstyret med 
avancerede åbninger og fungerer sammen med 
ventilerne i bunden af EGG, holdes luftstrømmen 
konstant og optimal, når rEGGulator og luftspjældet  
er åbne.

UNDERDEL
Robust, isoleret keramik. Glaseringen forhindrer 
afsplintring og falmning.

REGGULATOR
Justeres på to måder med henblik på regulering af 
luftstrømmen og præcis styring af temperaturen.

TERMOMETER
Muliggør præcis aflæsning af den indvendige 
temperatur. Overvåg tilberedningsprocessen  
uden at åbne EGG.

RIST I RUSTFRIT STÅL
Risten i rustfrit stål anvendes som primær 
tilberedningsoverflade ved grilning eller  
ovnstegning.

GITTER
Monteres indvendigt i brændkammeret.  
Perforeringen giver luften mulighed for at  
strømme op igennem EGG og asken mulighed  
for at falde ned, så den helt ubesværet kan  
fjernes efter madlavningen.

LUFTSPJÆLD
Fungerer i kombination med rEGGulator og regulerer 
den indgående luftforsyning med henblik på styring af 
temperaturen. Muliggør ligeledes uproblematisk 
fjernelse af aske.
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GARANTI

Nøjagtig 
temperaturstyring

Let at tænde og klar 
til madlavning på kun 

15 minutter.

Ved første øjekast ser det ud til, at der ikke er store forskelle 
mellem denne Big Green Egg og den model, vi introducerede 

i 1974. Men skinnet bedrager. For siden da har vi udført en 
lang række teknologiske innovationer. Og det skal vi gøre 

fremover. Fordi vi ikke kun ønsker at være producent af 
nutidens bedste kamado, men også fremtidens.  

The best ceramics         
Innovative details 

Made in 
The Americas

Big Green Egg’s keramik 
af den højeste kvalitet er 
blevet udviklet af NASA.

Vil du se, hvordan 
Big Green Egg 
bliver produceret?
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Du og 
Big Green Egg; 

it’s a match!  
Kære madentusiast du kan være sikker på en ting: Med et Big Green Egg får du en kamado i 

førsteklasses kvalitet i huset (nå ja, i din have, på din terrasse eller på din altan). Ud over at grille
 kan du stege, ryge, dampe og (slow)koge på et Big Green Egg. For et EGG er ikke bare en grill, men et 
komplet udekøkken, hvor du også kan bage pizza, ryge fisk, stege kød mørt langsomt og gøre alle de 

ting, som du også kan gøre i en almindelig ovn. De kulinariske muligheder med Big Green Egg er 
ubegrænsede. Det er altså ikke et spørgsmål, om du vil have et EGG, men hvilken af de 7 modeller der 
passer bedst ind hos dig. Derfor har vi kort beskrevet modellerne. Se selv, at uanset hvor stor eller lille 

din familie, vennekreds eller have (eller terrasse) er, er der altid et EGG, der passer!

Mini
tag den med 
alle steder

XLarge
aldrig mere for 

lidt plads

2XL
 perfekt til 

ekstra store 
grupper

The essential 
Big Green Egg 

collection: 
---

An easy start

Large
all-rounder  
til enhver  
lejlighed  MiniMax

den praktiske 
bordmodel

Small
beskeden  
størrelse,  
perfekte 

præstationer

Medium
ny den med 
venner og  
familien

Big Green Egg | IntEGGrated Nest+Handler | Charcoal Starters | Cast Iron Grid | Ash Tool 
convEGGtor | convEGGtor Basket | 100% Natural Charcoal

Specielt til begyndere i at bruge EGG’et har vi sammensat en 
starterpakke med de vigtigst basics. Så er ønskesedlen til din

fødselsdag også pludselig klar.
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Stor, større, størst. Big Green Egg 2XL er det 
største medlem af Big Green Egg-familien og 
den største kamado, der kan fås på markedet. 
Alt ved denne model er imponerende: 
Vægten, omfanget, højden og kogefladen. 
2XL er på alle måder et rigtigt blikfang. Men 
det går ikke ud over dets præstationer. Ved 
hjælp af en IntEGGrated Nest+Handler kan 
2XL stadig nemt flyttes. Og takket være en 
snild drejemekanisme er det også ganske let 
at åbne EGG. Virkelig stort, hvad angår format 
og kulinariske muligheder, men uden 
stjernenykker.

Specifikationer
Rist: Ø 73 cm 
Tilberedningsareal: 4.185 cm²
Vægt: 170 kg
Højde: 90 cm

Code 120939

2XL
Har du en stor familie og/eller vennekreds?  
Eller laver du mad professionelt, for eksempel 
som leverandør til store grupper? Så er  
Big Green Egg XLarge din partner in crime.  
Du kan lade store selskaber sammen nyde 
smagfuldt tilberedte ingredienser og retter. 
Med en kogeflade på 61 centimeter er store 
stykker kød eller fisk eller flere pizzaer ikke 
længere blot fantasi, men virkelighed. Og er 
61 centimeter stadig ikke helt nok? Så kan 
du udvide kogefladen med de 5-piece 
EGGspander Kit og lave mad på højt niveau. 

Specifikationer
Rist: Ø 61 cm 
Tilberedningsareal: 2.919 cm²
Vægt: 99 kg
Højde: 78 cm

Code 117649

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

XLarge

XLarge

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

2XL

Big Green Egg Large er den mest populære 
model i Big Green Egg-familien. På Large -
modellens kogeflade laver du nemt både  
alle dine og din familie og dine venners 
yndlingsretter. På én gang om det skal være, 
for på Large har du plads nok til at lave mad til 
8 personer. Med al denne plads kan du på 
Large også ganske nemt lave komplette 
trerettersmenuer. Vil du have det maksimale 
ud af dit EGG? Så er Large også din perfekte 
match, for det er den model som der fås flest 
accessories til. Og dermed er mulighederne 
for denne all-rounder egentlig, som navnet 
allerede siger, Large. 

Specifikationer
Rist: Ø 46 cm 
Tilberedningsareal: 1.688 cm²
Vægt: 73 kg
Højde: 84 cm

Code 117632

Large

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

Startpakke

Priserne findes på vores hjemmeside. 
Scan QR-koden eller gå til 

biggreenegg.eu/dk/prisliste
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Big Green Egg Medium er kompakt nok til at passe ind i en lille byhave, 
patio eller på en altan, men stor nok til at grille, ryge, stege eller bage 
til 6 til 8 personer. Med Medium i haven kan du meget nemt invitere 
familie eller venner til at nyde maden sammen. Netop derfor er dette 
EGG én af vores mest populære modeller. Med convEGGtor og Baking 
Stone, der passer til, ændrer du i en håndevending dit Big Green Egg 
Medium til en pizza-ovn, hvor du selv kan lave de lækreste pizzaer.  
For selv om den er Medium, så er den alt andet end middelmådig!

Specifikationer
Rist: Ø 40 cm 
Tilberedningsareal: 1.264 cm²
Vægt: 51 kg
Højde: 72 cm

Code 117625

Medium

• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor
• convEGGtor Basket
• Charcoal 4,5 kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Medium

MiniMax
Dets format er måske ikke imponerende, men det er Big Green Egg 
MiniMax's præstationer derimod i høj grad. Det er kun 7 centimeter 
højere end Big Green Egg Mini, men har en langt større kogeoverflade, 
sammenlignet med Big Green Egg Small. Og det giver plads nok til at 
lave mad til 4 til 6 personer. Og skal du ud? Med en vægt på 35 kilo 
behøver du ikke at være professionel vægtløfter for at tage MiniMax 
med. Med EGG Carrier, der følger med som standard, er dette ikke  
et problem! Opgradér MiniMax med Portable Nest og Acacia Wood 
EGG Mates og du kan tilberede maden overalt hvor du vil med en 
komfortabel arbejdshøjde. 

Specifikationer
Rist: Ø 33 cm 
Tilberedningsareal: 855 cm²
Vægt: 35 kg
Højde: 50 cm

Inklusive EGG Carrier
Code 119650

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

MiniMax

Big Green Egg Mini er det mindste og letteste medlem af Big Green 
Egg-familien. Det er ideelt at tage med på camping, i båden eller på 
picnic. Eller til at sætte direkte på bordet derhjemme. Og for at være 
helt ærlig: Hvis du har denne model EGG, tager du sandsynligvis aldrig 
mere nogen steder hen uden at tage den med. På grund af vægten er det 
ganske let at flytte Minien. Og du kan gøre det endnu nemmere for dig 
selv ved også at anskaffe en EGG Carrier til Minien. Laver du som oftest 
mad til 2 til 4 personer? Så er denne rejselystne letvægter den ideelle  
Big Green Egg-model for dig.

Specifikationer
Rist: Ø 25 cm 
Tilberedningsareal: 507 cm²
Vægt: 17 kg
Højde: 43 cm

Code 117618

EGG Carrier Mini      
Code 116451

Mini
Er outdoor cooking et privilegium for folk med en have? Nej hør!  
Big Green Egg Small er det foretrukne medlem af husstanden hos 
bymennesker med en altan eller lille patio. Small er kompakt, og dog  
kan du nemt lave himmelske retter til 4 til 6 personer. Da Small'ens  
grill sidder lavere end den på MiniMax, er Small bedre egnet til større 
portioner, selv om de har lige stor kogeoverflade. Big Green Egg Small  
er måske lille, men den leverer virkelig store præstationer!

Specifikationer
Rist: Ø 33 cm 
Tilberedningsareal: 855 cm²
Vægt: 36 kg
Højde: 61 cm

Code 117601

Small

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

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

MiniSmall

Startpakke



Smoke, roast, 
steam, bake, grill.
A new day, a new dish. Forever.
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BIG GREEN EGGs ALSIDIGHED…   
Da Big Green Egg dækker et temperaturområde på 70 °C - 350 °C, 
kan du slippe alle slags madlavningsteknikker løs på den: 
Grillstegning, røgning, wokstegning, dampning, bagning eller 
langsom mørstegning; du gør det legende let på dit Big Green 
Egg. Fra grillede T-bone steak eller ribeye til vegetarisk curry og 
cocido madrileño, en traditionel gryderet fra Madrid. Kom godt i 
gang med dampede østers, carpaccio røget på hø, en asiatisk 
kyllingesuppe eller rigeligt fyldt grøntsagsquiche. Mulighederne 
er ubegrænsede! Og så er der selvfølgelig tid til at smage... 
rene og ærlige smage med en uovertruffen karakteristisk duft 
og smag. Med en Big Green Egg åbner sig en ny verden for dig. 
Du flytter dine kulinariske grænser og overrasker dine gæster 
og dig selv. Lad din kreativitet få frit løb og nyd livet!

…HELE ÅRET IGENNEM!
Og hvad enten det fryser så det knager eller man kan spejle et 
æg på vejen: Du kan tilberede mad på dit EGG i alle årstider, 
hele året igennem. Er udendørs grillstegning kun noget til 
varme sommerdage? Tænk dig om! Big Green Egg forandrer 
dette. Hvorfor skulle du kun kunne nyde din kamado i et par 
måneder hvert år, mens du kan nyde den hele årets 365 dage? 
Takket være den unikke isolerende keramik er du fuldstændig 
uafhængig af udetemperaturen. Temperaturen indeni EGG er 
lige så stabil som altid og det er fuldstændig ligeglad med regn 
eller sne.

SAMMEN NYDE DEN ULTIMATIVE 
SMAGSOPLEVELSE
Big Green Egg kan holde hele livet. På denne måde kan du 
variere endeløst med madvarer og retter med et særdeles 
delikat resultat. Nyd livet sammen, det er, hvad Big Green Egg 
står for. Familie, venner, kærester omkring dig, og de lækreste 
retter, som du nogen sinde har smagt. Det bliver til uforglem-
melige oplevelser. Lav dine yndlingsopskrifter eller kreer en ny 
ret på dit EGG. Mulighederne er ubegrænsede: Prøv dem alle 
og lad din kreativitet få frit løb. Så kom bare med den perfekt 
grillede, møre entrecôte, vidunderlige fisk i saltskorpe, den 
solide gryderet, brødet med en sprød skorpe, pizzaer med 
sprød bund eller den lækre dessert, som får tænderne til at 
løbe i vand. Hvilken af retterne laver du først?

På de næste sider kan du læse mere om de forskellige  
madlavningsteknikker og tilbehør for at opdage, hvilke 
muligheder Big Green Egg kan byde på. 
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4 stk.

INGREDIENSER 
PIZZABUND
500 g mel, (type 00) + ekstra til at strø med
7 g tørgær
290 g vand
2 spsk. olivenolie
10 g salt

TOMATSAUCE
1 skalotteløg
1 fed hvidløg
200 g cherrytomater
4 sorte oliven uden kerne
4 basilikumblade
2 spsk. olivenolie
2 spsk. ketchup

FYLD
½ løg
16 småkugler minimozzarella
32 sorte oliven uden kerne
12 spsk. revet parmesanost
4 kviste basilikum

NØDVENDIGT TILBEHØR
Stainless Steel Grid
Green Dutch Oven
convEGGtor
Baking Stone
Aluminium Pizza Peel
Compact Pizza Cutter

FORBEREDELSE
1.  Til pizzadejen blandes melet med gæren i en 

skål. Hæld vandet og olivenolien ned i melet, 
og begynd med at ælte. Tilsæt saltet, når 
ingredienserne er godt blandet, og ælt til  
du får en smidig og elastisk dej.

2.  Del dejen i 4 lige portioner, og form dejen til 
en kugle ved at folde siderne nedad. Læg 
dejkuglerne på et skærebræt, tildæk dem 
med plastfolie eller en et rent viskestykke  
og dejen stilles til hævning i mindst 1 time.

3.  Tænd i mellemtiden trækullet  i Big Green 
Egg, og opvarm den, med Stainless Steel 
Grid , til 180 °C. Sørg for at du har fyldt 
tilstrækkeligt med trækul i EGG’et, fordi du 
snart skal bage pizzaerne på høj temperatur. 
Pil i mellemtiden skalotteløget og hvidløget, 
og hak dem fint til tomatsaucen. Skær  
cherrytomaterne i halvdele, og hak  
olivenerne fint. Skær basilikumbladene  
i tynde strimler.

TILBEREDNING
1.  Olivenolien til tomatsaucen varmes i  

Green Dutch Oven  på risten. Tilsæt  
skalotteløget og hvidløget, og svits dem 
indtil skalotteløget er gennemsigtigt.

2.  Bland ketchup, cherrytomater, oliven  
og basilikum ned i skalotteløgblandingen,  
og lad saucen småkoge i 4-5 minutter.  
Luk EGG’et efter hver handling.

3.  Tag Dutch oven ud af EGG’et, og tilsæt  
peber og salt til tomatsaucen efter smag. 
Lad saucen afkøle. Fjern risten, anbring  
convEGGtoren , og læg risten tilbage på 
plads. Læg Baking Stone  på risten, og  
øg temperaturen i EGG’et til 275-300 °C. 
Opvarm Baking Stone i mindst 20 minutter, 
så den er rigtig varm.

4.  Pil i mellemtiden løget til fyldet, og skær det 
i tynde, halve ringe. Skær de små mozza-
rellakugler i halvdele. Rul i mellemtiden en 
dejkugle ud til den er ca. 3 mm tyk på en 
bordplade, som du har strøet rigeligt mel  
på; for at sikre, at dejen ikke klistrer sig fast, 
kan du først lige rulle dejkuglen gennem 
melet på bordpladen, før du begynder.  
Drej dejen hele tiden en kvart omdrejning, 
mens du ruller den ud, så pizzabunden  
bliver dejlig rund. Brug hænderne til at  
gøre pizzabundens kant lidt tykkere end 
resten af bunden. 

5.  Øs 4 spiseskeer af tomatsaucen på  
pizzabunden, og spred saucen ud i cirkler 
med bagsiden af skeen. Kom ikke sauce på 
den tykkere kant. Fordel en fjerdedel af de 
halve løgringe, 8 halv kugler mini-mozzarella 
og 8 sorte oliven over tomatsaucen, og strø 
3 spiseskeer af den revne parmesanost over 
pizzaen. Strø lidt mel på Aluminium Pizza 
Peel  . Lad pizzaen glide over på Baking 
Stone ved hjælp Aluminium Pizza Peel, luk 
EGG’ets låg, og bag pizzaen i 8-10 minutter, 
til den er klar og sprød. Rul i mellemtiden 
den anden dejkugle ud, og læg  
ingredienserne på den på samme  
måde. Pluk bladene af basilikummen.

6.  Tag pizzaen ud af EGG’et, og strø en kvart 
af basilikumbladene over pizzaen. Skær 
pizzaen i stykker med Compact Pizza  
Cutter  , og servér med det samme.  
Bag i mellemtiden næste pizza på  
samme måde, og klargør næste pizza.

convEGGtor:  
fra EGG til ovn
Med convEGGtor, som fungerer som et keramisk 
varmeskjold, der sørger for, at trækullet ikke  
udstråler direkte varme til madvarerne, bygger 
du i et snuptag Big Green Egg om til en ovn. 
Hvis du også bruger Baking Stone (også kaldet 
pizzasten) til det, så laver du de lækreste 
pizzaer med den rigtige sprøde bund.   

side 50

Nødvendigt
 tilbehør

convEGGtor

Stainless Steel Grid

Baking Stone

Se også som opskriftsvideo YouTube 
@Big Green Egg Danmark

Kom godt i gang med...  
at bage pizzaer! 
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Godt råd: Prøv også en gang at bage brød, tærte 
eller brownies. Mulighederne er ubegrænsede! 
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Nødvendigt
 tilbehør

Cast Iron Grid

Kom godt i gang 
med... at grille  
på støbejern 

Det perfekte 
grillmønster 

på forskellige 
niveauer

Godt råd: Støbejernsristen er 
virkeligt et uundværligt redskab 

til at give madvarerne bedre 
smag, mere farve og aroma.    

2 personer

INGREDIENSER
1 côte de boeuf
3 kviste timian

2 kviste rosmarin 
1 spsk. olivenolie
peber, efter smag

havsalt, efter smag
solsikkeolie til at smøre

NØDVENDIGT TILBEHØR
convEGGtor

Stainless Steel Grid
Dual Probe Remote Thermometer

Cast Iron Grid

FORBEREDELSE
1.  Tænd op for trækullene  i Big Green Egg,  

og varm den op til 160 °C. 

2.  Læg côte de boeuf på bordpladen. Rib 
timianbladene og rosmarinnålene af kvistene, 
og hak dem fint. Gnid olivenolien ind i côte de 
boeuf på begge sider, og strø havsalt og peber 
efter smag og de finthakkede timianblade og 
rosmarinnåle over kødet.

 
3.  Anbring convEGGtoren og Stainless Steel Grid  

i Big Green Egg; brug eventuelt convEGGtor 
Basket  til dette formål; temperaturen i EGG’et 
vil falde til ca. 120 °C. Sørg for, at EGG'et 
opretholder denne temperatur.

TILBEREDNING
1.  Læg côte de boeuf på risten, og stik sonden 

på Dual Probe Remote Thermometer  ind til 
kødets kerne. Luk lågen på EGG’et, og indstil 
kernetermometrets temperatur på 47 °C.

2.  Tag côte de boeuf ud af EGG'et, når den 
indstillede kernetemperatur er nået. Tildæk 
løst med aluminiumsfolie. Fjern risten og 
convEGGtoren, og læg Cast Iron Grid  i EGG’et. 
Luk låget, og opvarm EGG’et til 220 °C.

3.  Smør den varme rist med solsikkeolie ved 
hjælp af et stykke køkkenpapir. Læg côte de 
boeuf på risten, og luk EGG’ets låg. Grillsteg 
kødet i ca. 2 minutter.

4.  Vend kødet en kvart omgang, og grillsteg 
endnu en gang i 2 minutter for at få et smukt 
rudeformet grillmønster. Vend kødet og  
grillsteg igen to gange 2 minutter, indtil kødet 
har nået en kernetemperatur på 52- 55 °C.  
Det er let at måle kernetemperaturen ved 
hjælp af Instant Read Thermometer ; du kan 
aflæse temperaturen i grader på få sekunder.

5.  Tag côte de boeuf ud af Big Green Egg. Tildæk 
kødet løst med aluminiumsfolie, og lad kødet 
hvile i 10 minutter, før du skærer det for.

Côte de boeuf reverse 
sear med friske 
krydderurter

Se også som opskriftsvideo YouTube 
@Big Green Egg Danmark

Back to basic grillstegning: 
støbejernsristen ligger på  
ildringen på den nemme måde. 
Sørg for et perfekt grillmøn-
ster og Maillard-reaktionen 
(karamellisering af proteiner) 
ved at dreje produktet en kvart 
omgang på risten.

Grillstegning med stor  
afstand til produktet:  
og grille produktet i længere tid. 
Skab en større afstand mellem 
trækullet og produktet ved at 
anbringe risten på convEGGtor 
Basket for at kunne grillstege 
tykkere stykker kød i længere  
tid med direkte varme. Støbe-
jernsristens varme sørger for 
den samme grillstegningseffekt.   
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Nødvendigt
 tilbehør

2 personer

INGREDIENSER
TIGERREJER
12-16 tigerrejer (lette at pille)
1 rød palermopeberfrugt
1 rødt løg
1 fed hvidløg
1 forårsløg
1 rødt chilipeber
100 ml jordnøddeolie
400 g kogte udon-nudler
2 kviste koriander
1 lime

MARINADE
1½ spsk. østerssauce
1½ spsk. sort bønnesauce 
1½ spsk. sojasauce
1½ spsk. ingefærsirup

NØDVENDIGT TILBEHØR
1-Piece convEGGtor Basket
Carbon Steel Grill Wok

FORBEREDELSE
1.  Tænd op for trækullet  i Big Green Egg,  

og opvarm den, med convEGGtor Basket i, 
til 220 °C. 

2.  Bland i mellemtiden alle ingredienser til  
marinaden. Pil tigerrejerne (læg skallerne  
til side), og bland dem med marinaden.

3.  Skær stilken af palermopeberfrugten, og 
skær frugtkødet i strimler. Pil det røde løg, 
og skær det i halve ringe. Pil hvidløget, og 
skær hvidløgsfeddet i tynde skiver. Skær 
forårsløget og chilipeberet i tynde ringe.

TILBEREDNING
1.  Sæt Carbon Steel Grill Wok  i convEGGtor 

Basket, og luk EGG’ets låg. Opvarm wokken  
i nogle minutter til den er rigtig varm.

2.  Hæld jordnøddeolien i wokken, og tilsæt 
de skal, du har lagt til side. Luk EGG’ets låg, 
og bag skallerne i 2-4 minutter; således får 
olien en ekstra god smag.

3.  Tag wokken ud af EGG’et, hæld olien 
gennem en si. Sæt wokken tilbage på plads, 
og hæld den siede olie tilbage i wokken.  
Tag tigerrejerne ud af marinaden, og læg 
dem i wokken (gem marinaden), og tilsæt 
peberfrugten, det røde løg og hvidløget.  
Rør godt rundt, luk EGG’ets låg, og lad 
retten stege i ca. 3 minutter.

4.  Hæld marinaden, som du har gemt, over 
ingredienserne i wokken, og tilsæt nudlerne, 
forårsløget og chilipeberet. Steg indtil  
nudlerne er blevet varme, omrør blandingen 
ofte, og luk EGG’ets låg efter hver handling.

5.  Tag wokken ud af EGG’et. Hak koriander-
bladene fint, og skær limen i både. 
Øs nudlerne i finde skåle, garnér med en 
limebåd og strø korianderen over retten.

Wokstegte nudler 
med tigerrejer  

convEGGtor Basket

Carbon Steel Grill Wok

Kom godt i gang med... 
wokstegning Wokstege på 

din EGG? Ja 
absolut!  
Sæt Carbon Steel Grill Wok i  
convEGGtor Basket og dit EGG er  
på ingen tid klar til endnu en ny 
madlavningsteknik! Lidt olie,  
fantastisk høje temperaturer og  
ferske ingredienser; snart har du 
fuld kontrol over alle kulinariske  
områder. Hold den keramiske kuppel 
mest muligt lukket: luftstrømmen  
i din kamado sikrer jævn og  
smagfuld tilberedning.

Godt råd: Smør wokken med et stykke 
køkkenpapir og en dråbe olie. For den 

bedste tilberedning skal wokken være meget 
varm. Bland derfor resten af olien med dine 

madvarer eller kom olie og madvarerne i 
wokken samtidigt for at undgå, at olien bliver 

forbrændt. 

Sida 55

Sida 50

Se også som opskriftsvideo YouTube 
@Big Green Egg Danmark
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Godt råd: Vælg Wood Chips til korte 
rygetider og de større Wood Chunks til 

lange tilberedningssessioner for det bedste 
resultat, når du ryger mad. Vil du vide mere 

om røgning? Se side 34.

4 personer

INGREDIENSER 
1 kg brystflæsk uden svær

2 fed hvidløg
1 kvist timian 

1 kvist rosmarin 
½ spsk. groftkværnet sort peber 

1 spsk. havsaltflager
1 tsk. malede kommenfrø

1 spsk. olivenolie
2 bundter laurbærblad

NØDVENDIGT TILBEHØR
convEGGtor

Round Drip Pan
Stainless Steel Grid

Dual Probe Remote Thermometer

FORBEREDELSE
1.  Tænd op for trækullet i Big Green Egg, og 

opvarm den, med convEGGtoren med Round 
Drip Pan og Stainless Steel Grid i, til 120 °C.

2.  Rids i mellemtiden brystflæskets fedtlag på 
tværs. Pil hvidløgene, og hak hvidløgsfeddene 
fint. Rib timianbladene og rosmarinnålene af 
kvisten, og hak dem fint. Bland peber og salt 
med de malede kommenfrø.

3.  Pensl hele brystflæsket med olivenolie, og 
strø krydderiblandingen på. Tryk blandingen 
fast på kødet. Læg kødet med fedtlaget 
opad på bordpladen. Strøg hvidløget og 
krydderurterne på fedtlaget og tryk det  
også fast på kødet. Stik laurbærbladgrenene 
ind i fedtlaget.

TILBEREDNING
1.  Læg brystflæsket med fedtlaget opad på 

bordpladen. Stik spidsen af Dual Probe 
Remote Thermometer ind til kernen af kødet, 
og luk EGG’ets låg. Indstil termometeret til en 
kernetemperatur på 85 °C. Lad kødet stege 
i ca. 1½-2 timer, indtil kernetemperaturen er 
nået.

2.  Tag det langtidsstegte brystflæsk ud af  
Big Green Egg, og skær kødet i pæne skiver.

Nødvendigt
 tilbehør

convEGGtor

Stainless Steel Grid

Langtids-
stegt 

brystflæsk

Kom godt i gang med... 
timelange tilberedningssessioner

2x 2x

Se også som opskriftsvideo YouTube 
@Big Green Egg Danmark

Tilberedningen er enkel, tiden gør arbejdet og 
du bliver forbløffet over, hvor godt det smager. 
Men hvilken opsætning er den mest ideelle? 
Du vælger langtidsstegning med convEGGtor 
eller anbringer to Half convEGGtor Stones i 
convEGGtor Basket. Forskellen er størrelsen 
på overfladen med indirekte varme, som du 
skaber, og de tilhørende temperaturer: 

convEGGtor Basket +  
2x Half convEGGtor Stone = 
70°C – 180°C 

convEGGtor  
(med eller uden convEGGtor Basket) = 
80°C – 350 °C

Langsom mørstegning: 
med hvilken opsætning?
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Kom godt i gang 
med... endnu flere 
madlavningsteknikker 

Prøv dem allesammen 
og lad din kreativitet  

få frit løb.

convEGGtor

Cast Iron Grid

convEGGtor

Dutch Oven

convEGGtor

Stainless Steel Grid Stainless Steel Grid

Half convEGGtor Stone

convEGGtor Basket

Half Stainless Steel Grid
Half Cast Iron Grid

Bekijk ook als receptenvideo op Youtube 
@Big Green Egg Danmark

Indirekte grillstegning 
Hvordan grillsteges en “highway 

chicken” (Pollo al matone - kylling 
under en mursten) fra start til slut 
uden at vende den eller hvordan 
grillsteges delikate ingredienser 
som grøntsager med et pænt 

grillmønster? Ved indirekte  
grillstegning er der maksimal 

kontakt med støbejernsristen og 
der sørges langsommere for  

karamelliseringen af proteinerne  
i produktet. 

Stuvning
Godt råd: Grillsteg madvarerne 
først på Cast Iron Grid for den 

ekstra lækre grillsmag, og lad dem 
derefter simre i Dutch Oven. Tag 

dækslet af gryden under stuvning. 
På denne måde giver den lukkede 

Big Green din ret hele smagen.

Indirekte grilning ved  
høj temperatur

Saltet skinke eller grillet svinefilet. 
De får den dejlige grillsmag ved 
hjælp af Stainless Steel Grid og 

convEGGtor ved en høj temperatur 
uden at madvarerne forbrænder. 

Den varme luft i EGGet giver  
madvarerne den perfekte farve! 

Multi-Zone madlavning
At grillstege et stort stykke kød og 
derefter mørstege det langsomt 
i et stykke tid. Eller netop servere 
et stort antal burgere i et snup-
tag. Køkkenchefens tip: Grillsteg 
din saté med direkte varme og 
lad pindene hvile på delen med 

indirekte varme.
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Nest
Hvert Big Green Egg føler sig 
hjemme i en EGG Nest. Hvis du 
sætter dit EGG i understellet, ser  
du det vokse. Da det står lidt højere 
oppe, har det pludselig din ideelle  
arbejdshøjde. Rigtig rart for din ryg.  
EGG Nest er fabrikeret af pulvercoat  
stål, og med de 4 solide drejehjul 
kan du let flytte dit EGG.

XLarge  301079
Large  301000
Medium  302007 
Small  301062

IntEGGrated Nest+Handler
Nemlig, her hos Big Green 
Egg gør vi to ting ad gangen! 
intEGGrated Nest+Handler 
samler to fine produkter i én 
fantastisk kreation. Et stærkt, 
stabilt stativ og et nyttigt redskab 
til at flytte din EGG sikkert, 
takket være dens stærke, store 
drejehjul. Stativ + transport; og 
altsammen i et elegant design. 

2XL  121011
XLarge  121158
Large  120175
Medium 122285

Portable Nest
Hvis du skal på campingtur, til  
et park- eller strand-party, er der 
ingen grund til ikke at gøre det 
med stil. Tag simpelthen din  
MiniMax med i dens bærbare  
stativ. Klap ud og dit multifunk- 
tionelle stegeapparat står i en 
bekvem højde (basis er 60 cm!). 
Er du færdig med at stege i 
EGG'et? Klap det sammen 
og af sted! 

MiniMax 120649

Table Nest
Med Table Nest sætter du rent 
bogstaveligt dit Big Green Egg 
på en fod. Den er specielt bygget 
til at støtte EGG og bord, kogeø 
eller selvbygget udekøkken mod 
varmeudslip. Anbring aldrig Big 
Green Egg på et underlag i træ.

2XL  115638 
XLarge  113238
Large  113214
Medium  113221

Acacia Wood EGG Mates
De nye EGG Mates i akacietræ fra Big Green Egg er en god partner 
til din Big Green Egg.  De praktiske sideborde til dine ingredienser 
og tools er fremstillet af bæredygtigt dyrket akacietræ.  Den hårde 
træsort med det iøjnefaldende mønster bruges især til trendy møbler. 
Sidebordene er let at montere, kan klappes ind og er varmebestandige: 
i ét ord: “Wow”. 

XLarge  121134 
Large  121127 
Medium  120670 
MiniMax  121844  
Small  120663  

Eucalyptus Wood Table
Holder du af en naturlig stil i haven og er du ude efter et smukt 
matchende Big Green Egg-bord? Hvert eneste Eucalyptus Wood Table 
er unikt med naturligt formede nerver og særlige farvenuancer. Dette 
håndbyggede bord består af massive planker af eukalyptus hårdttræ, 
som er en bæredygtig træsort med en pragtfuld udstråling. Eucalyptus 
Wood Table forvandler din Big Green Egg til et komplet udekøkken med 
rigelig plads til dit tilbehør og dine retter. Sæt altid EGG'et i en Table Nest 
for den nødvendige luftcirkulation. Bordet leveres eksklusive EGG, 
Table Nest og hjul (Caster Kit).

160x80x80 cm
XLarge  127631  

Caster Kit 
2 stuks 120410 

150x60x80 cm
Large  127624

Nest Utility Rack
Hvor lægger du convEGGtor’en fra dig, når du ikke bruger den? Du 
kan anbringe den i det nye Big Green Egg Nest Utility Rack. Du fastgør 
denne midlertidige opbevaringsløsning til EGG Nest eller intEGGrated 
Nest+Handler. Og den har mere end tilstrækkelige armkræfter til at 
hænge en Baking Stone på den. Den er rigtig god. 

2XL, XLarge, Large, Medium, Small  122704 

Priserne findes på vores hjemmeside. 
Scan QR-koden eller gå til 
biggreenegg.eu/dk/prisliste

Hver Big Green Egg fortjener den bedste “bolig”. 
For at beskytte det, eventuelt flytte det sikkert 
og bruge det optimalt. Når du har valgt den 
model, der passer til dig, kan du begynde med at 
bygge. Lav det perfekte udekøkken af dit EGG, 
og skab den solide basis for dit EGG, inklusive 
arbejdsflade og opbevaringsrum. 

Fra EGG til 
det komplette 
udekøkken  
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EGG Frame
76x88x77 cm 
2XL 121837 

76x76x77 cm
XLarge  120229 
Large  120212 
Medium 122193 

XL

M

2XL

L

Caster Kit Ikke inkluderet

Expansion Frame
76x76x77 cm
120236

Stainless Steel Grid Insert
120243 

Stainless Steel Insert
127365

Acacia Wood Insert
120250

Tilpas med forskelige indsatse.

Udvid med et Expansion-modul.

Caster Kit 
10 cm - 2 stuks 
120410

Expansion Cabinet
76x76x77 cm
122247 
Acacia Træ indlæg er ikke inkluderet

Distressed Acacia Wood Insert
120267

Tool Hooks
25 cm 
120281

1 Opgradér 
med ekstra 
redskaber.

4

2
3-Piece Accessory Pack for  
Modular EGG Workspace
Hvordan genkender man en rutineret 
Big Green Egg-bruger? På den  
velorganiserede arbejdsplads. Med  
denne tilbehørspakke i 3 dele har du  
alt lige ved hånden og hænderne fri til  
at tilberede mad på dit EGG. Opbevar 
redskaber og krydderier i Storage  
Rack, hæng en rulle køkkenpapir/et 
viskestykke på Towel Holder og asken 
anbringes i Utility Tray. Enkel opsætning!

126948

3

Priserne findes på vores 
hjemmeside. Scan 
QR-koden eller gå til 
biggreenegg.eu/dk/
prisliste

Modular EGG  
Workspace. 
Da heller ikke Rom blev bygget på én dag, skulle du også 
tage dig tid til at brugerdefinere dit udendørs køkken  
100 %. Begynd med rammen og udvid den langsomt med 
Expansion Frames, Nest Inserts og andre Add-ons. Hey 
skat, lad os gøre det større! 

Den nye Modular EGG Workspace er en slags Lego® for voksne. 
Det er designet sådan, at alle delene kan kombineres, og du kan 
blive ved med at udvide. 

Hvis du vil have en stor arbejdsflade, er dette modulære system 
akkurat lige så alsidigt som EGG'et selv. Konfiguration eller stil 
for dit udendørs arbejdsområde kan også tilpasses efter din 
smag og dine behov. 



 Henne Kirkeby Kro

Køkkenchefer & 
Big Green Egg 
Made for each other

En ting er altid det samme, uanset hvor Big Green Egg bliver brugt. 
Den velkomst, som køkkenchefer og stjernekokke byder på. Kreative 
hjerner, som er blevet store ved at lave innovative retter og søge helt 
nye veje for gastronomien. De opdagede, at der var en yderligere 
komponent, da de tilberedte dejlige, ferske (sæson)ingredienser  
på EGG’et: den karakteristiske EGG-smag. Kombinationen af 
banebrydende kreationer og den brede vifte af madlavningsteknikker, 
som Big Green Egg byder på, har vist sig at være en vindende 
kombination. Big Green Egg har vokset sig stor takket være vores 
ambassadører. Takket være stjernekokke som f.eks. Henne Kirkeby 
Kro har vi vundet stor bekendthed og stjernekokken har givet foodies 
muligheden for også at opdage den unikke Big Green Egg-smag. 
Alene af denne grund fortjener topkokke en stjerne. 

3130
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Charcoal Starters
Med Charcoal Starters får din 
brug af EGG'et en flammende 
start. Du tænder trækullet i dit 
Big Green Egg sikkert, uden  
tændingsvæsker eller kemiske 
tilsætninger. Disse optændings-
blokke består af pressede 
træfibre, så du ikke får (sort) os 
eller gennemtrængende lugt af 
petroleum. 

24 dele   120922

Charcoal EGGniter
Splinterny og allerede uundværlig 
for alle EGG-brugere. Den Refil-
lable Butane Charcoal EGGniter 
fra Big Green Egg er en kraftfuld 
blanding af en justerbar brænder 
og en blæser. I løbet af få minutter 
har du tændt op for trækullene 
og får ilden til at flamme op. 
Denne BBQ-starter er hurtig, 
brugervenlig og sikker. Baby, you 
can light my fire! 

  120915

Nøglen til succes af en velsmagende ret og grundlaget for 
din madlavningssession er brugen af trækul af meget høj 
kvalitet. Resultatet afhænger bl.a. af den type trækul, du  
bruger, men én ting er sikker: Smagen af de ingredienser,  
der er tilberedt på trækul, er uforlignelig.

Big Green Egg trækul er FSC-certificeret, 100 % naturligt 
trækul fra bøgetræer og avnbøgetræ. Denne træsort sørger 
for en neutral basis, så du selv kan sammensætte dine ideelle 
smage til hver madlavningssession. Ekstra røgsmag, en 
anelse hickory, kirsebær, æble eller pekannød? Når du blander 
Big Green Egg Wood Chips eller Wood Chunks i dit trækul, 
får du mange muligheder og serverer du overraskende retter, 
gang på gang. 

De 100 % naturlige trækul (uden kemiske tilsætningsstoffer, 
duft- og smagsstoffer) fremstilles i Europa af trærester af 
specielt dyrkede træer fra bæredygtigt skovbrug. For hvert 
træ, som er blevet fældet, plantes der et nyt. De ekstra store 
stykker brænder længe, afgiver ikke unødvendig røg og i 
modsætning til mange andre typer trækul producerer de kun 
usædvanlig ringe aske. Det rene hårdttræ brænder meget 
længe. Det passer godt, når du langtidssteger pulled pork  
på dit Big Green Egg.

100% Natural Charcoal
Hver madlavningssession begynder med det rigtige brændstof. 
Vores 100 % naturlige trækul med FSC-kvalitetsmærke er præcist, 
hvad du skal bruge. Big Green Egg trækul stammer fra bøgetræer 
og avnbøgetræ og brænder særdeles længe. For ekstra røgsmag 
blander du efter smag Big Green Egg Woodchips eller Wood 
Chunks i dit trækul.

Big Green Egg trækul fås i poser à 9 og 4,5 kg. Trækullene i  
poserne à 4,5 kg er af lidt mindre størrelse. Perfekt til at bruge  
dem i de mindre EGG-modeller.

 9 kg  666298  
 4,5 kg  666397

Big Green Egg Charcoal: 
Vælg din smag
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OAK - en ny 
smagssætter!

Oak

Velegnet til alle typer store 
kødstykker, især oksekød. 
Perfekt til oksespidsbryst.  

Rygeteknikken giver Big Green Egg 
en ekstra dimension. Har du én gang 
smagt den karakteristiske røgede 
og lette træsmag, er du solgt. Med et 
par hjælpemidler får du nemt tag på 
rygningen. Vælg Wooden Grilling Planks 
til at lægge dine ingredienser på. Før du 
lægger planken af ceder- eller elletræ i 
dit EGG, lægger du den lige lidt i blød i 
vand. Varmen kombineret med fugten 
giver røgeffekten. Med de originale Wood 
Chips giver du dine retter et ekstra pift. 
Bland de (vædede) træspåner i dit trækul 
eller strø en håndfuld over. Alt efter hvilke 
retter du laver, kan du vælge hickory, 
pekannød, æble, Oak eller kirsebær. Nye i 
vores sortiment er de 100 % naturlige Wood 
Chunks: disse robuste træbrokker er testet 
og godkendt af mange topkokke. Takket 
være deres format er de ekstra velegnede 
til længerevarende og slow sessions. Vælg 
Apple, Hickory, Oak eller Mesquite, og du 
opnår følgende gastronomiske niveau.

Ryge på dit EGG? 
vanedannende 

lækkert... 

Wood Chips 
Enhver Big Green Egg-kok har sin egen stil. Med de originale Wood 
Chips giver du dine retter en karakteristisk røget smag. Bland de 
(udblødte) træspåner i dit trækul eller strø en håndfuld Wood Chips 
hen over trækullet. Eller gør begge dele: Det er et spørgsmål om smag. 
På samme måde som hvilken slags Wood Chips du vælger: hickory, 
pekannød, æble, oak eller kirsebær. Wood Chips er velegnede til at 
røge mad i kort tid.

Indhold- 2,9 L
Hickory 113986 
Pekannød 113993  
Æble 113962  
Kirsebær 113979
Oak 127372  

Wooden Grilling Planks 
Med vores Wooden Grilling 
Planks hæver du dig som kok op 
på det næste niveau. Læg dine 
ingredienser på planken (der er 
sat i blød i vand) på risten på dit 
Big Green Egg, og fugten sørger 
for en røgeffekt. Du kan vælge 
mellem Grilling Planks af cedertræ 
eller elletræ, hver med sin egen 
smagsnuance. Wooden Grilling 
Planks kan bruges flere gange.

Cedertræ - 2x
28 cm  116307 
Elletræ - 2x 
28 cm 116291 

Wood Chunks
Grundigt testet af Big Green Egg-kokke. Denne premium serie med 
100 % naturlige Wood Chunks er perfekt til at ryge med og giver en 
ekstra lang og fin aroma og fyldig smag. Vælg mellem æble, hickory, 
oak eller mesquite og opdag en ny, smagfuld dimension i alt, hvad 
du tilbereder på dit Big Green Egg. Wood Chunks er velegnede til 
længerevarende og slow madlavningssessioner.

Indhold - 9 L
Æble 114617 
Hickory 114624 
Mesquite 114631
Oak 127389

GODT RÅD: Kombinér Big Green Egg 100 % naturligt trækul 
efter smag med Wood Chips og Wood Chunks. På denne 
måde giver de neutrale trækulsstykker dine retter en  
anden smagstvist hver gang du tilbereder mad. 

Fisk, svinekød, hvidt 
kød og fjerkræ som 
kylling og kalkun.

Fisk, lammekød, al 
slags vildt, and og 

oksekød.

Krydret røget mad, 
specielt god til  

traditionelle amerikanske 
grillretter.

Frugt, nødder, 
oksekød og al slags 

vildt.

Æble Kirsebær Pekannød Hickory Mesquite

Oksekød, krydret  
svinekød og vildt.  

Bruges ofte til pulled 
pork og oksespidsbryst.
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Se også som opskriftsvideo YouTube 
@Big Green Egg Danmark

Til 10 godbidder

INGREDIENSER
400 g laksefilet uden hud (rygstykke)
2 forårsløg
1 rødt chilipeber
1/3 lime
2 kviste koriander
100 ml Tomasu sojasovs
1 tsk. wasabipasta
10 små skiver syltet ingefær
(gari, specialforretning for asiatiske varer)
1 spsk. kewpie mayonnaise (specialforretning 
for asiatiske varer)

NØDVENDIGT TILBEHØR
Wooden Grilling Plank (cedertræ)
Instant read Digital Thermometer 

FORBEREDELSE
1.  Laksefileten skæres i 10 tern af samme 

størrelse. Forårsløgene skæres i tynde ring. 
Stilken og frøene fjernes fra chilipeberet 
og frugtkødet skæres i tynde ringe. Limen 
skæres i skiver. Bladene plukkes af 1 kvist 
koriander og hakkes fint.

2.  Sojasovsen og wasabipastaen blandes  
til marinaden. 10 små ringe af forårsløget 
og chilipeberet lægges til side (og  
opbevares i køleskabet) og resten blandes 
med limeskiverne og finthakket koriander 
sammen med marinaden. Lakseternene 
tilsættes og marineres i 2 timer i køleskabet.

TILBEREDNING
1.  Wooden Grilling Plank’en lægges i blød i 

rigeligt vand i 30 minutter. Tænd trækullet  
I Big Green Egg, og opvarm EGG’et, med 
grillristen, til 170 °C.

2.  Wooden Grilling Plank duppes tørt og lak-
seternene lægges på den. Planken lægges 
på grillristen og EGG’ets låg lukkes. Laksen 
røges i 8-10 minutter, indtil den har nået en 
kernetemperatur på 55 °C; temperaturen 
kan måles med Instant Read Digital Ther-
mometer. I mellemtiden plukkes bladene af 
den anden kvist koriander og skæres i tynde 
strimler. Lad ingefærskiverne dryppe af.

3.  Wooden Grilling Plank tages ud af EGG’et og 
mayonnaisen hældes over laksen. Pyntes 
med chilipeberet, forårsløget, de syltede 
ingefær og koriander.

Godbidder af 
laks tilberedt 
på cedertræ.

Nødvendigt
 tilbehør

Stainless Steel Grid

Wooden Grilling Plank

Godt råd: Grillplanken er også 
egnet til at blive kombineret 
med frugt, svampe, andebryst 
eller forskellige slags fisk. 

Kom godt i gang med...
Wooden Grilling Planks

Grillstege & dampe: Læg ingredienserne på 
planken, der er sat i blød i vand, på risten på 
dit Big Green Egg. Dampen fra planken giver 
ingredienserne den søde smag af cedertræ.

Røge & grille: lad planken, der er sat i blød i 
vand, tørre på risten, og læg derefter madva-
rerne på planken. Cedertræet på undersiden 
bliver afsvedet, hvilket giver ingredienserne 
den karakteristiske røgsmag. 

Wooden  
Grilling 
Planks:  

Plankerne 
kan bruges 

på to måder
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THE NEXT 
GENERATION 

Begge er fulgt i deres succesfulde fædres fodspor. Var det 
en logisk konsekvens eller et bevidst valg? De unge kokke 

Juliën van Loo og Jimmie Boer deler deres erfaringer og 
syn på kokkefaget og vejen til toppen.

INTERVIEW MED 
JULIËN VAN LOO 
OG JIMMIE BOER

Allerede da han var teenager var restauranten Parkheuvel Juliën van Loos  
foretrukne i sted til at gå ud og spise sammen sine forældre. I 2006 overtog de 
restauranten, og nu er det en rigtig familievirksomhed, hvor Van Loo junior (31)  
er vokset sammen med restauranten. Presset i en Michelinrestaurant er højt,  
men det tilskynder Juliën kun til at få det allerbedste ud af sig selv hver dag.

Din far er en kendt kok. Er det en fordel eller en ulempe?
“Jeg syntes, at det var vanskeligt og var bange for at blive favoriseret, da jeg søgte job. 
Derfor søgte jeg undertiden job under et andet navn. På samme måde som andre fyre på 
min alder var jeg nødt til at starte helt fra bunden. Det var én af fordelene, da jeg tog til 
Australien for at arbejde, for der var der ingen der vidste, hvem jeg var.”

Hvorfor valgte du kokkefaget?
“Jeg syntes, at det ville være et godt job. I sidste ende blev det også det, men der var både 
højdepunkter og skuffelser. Nogle gange orkede jeg ikke længere. På et givet tidspunkt 
havde jeg ikke længere lyst til at lave mad på Michelin-niveau. Jeg begyndte at arbejde i  
en anden restaurant, hvor de forklarede mig, hvordan man panerer schnitzler. Det brød jeg 
mig slet ikke om. Så foreslog min far at jeg skulle vende tilbage til Parkheuvel. Efter 
halvandet år tog jeg til Australien for at arbejde der i et år.”

Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde?
“Det hele, men især presset. Selvfølgelig er det ikke altid lige sjovt, mens det står på,  
men præstationen giver mig en god fornemmelse bagefter.”

Hvad har hidtil været det vigtigste du har lært af din far?
“At smag er altafgørende. Man kan præsentere en ret som ser ud som et kunstværk,  
men retten er ikke færdig, hvis den ikke smager godt.”

Hvilken kok beundrer du og hvorfor?
“Selvfølgelig min far, han er min kulinariske rollemodel. Og Peter Gilmore, der har  
restauranterne Bennelong og Quay i Sydney, hvor jeg har arbejdet. Han sagde tit,  

Tekst Inge van der Helm  |  Fotografi Sven ter Heide
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at man også skal kunne lave god mad uden 
trøffel og kaviar, og det syntes jeg var rigtig 
fedt.”

Hvor vigtigt var det at arbejde i udlandet? 
“Meget vigtigt. Der skulle jeg forholde mig til 
forskellige kokkes idéer om madlavning. Man 
kommer til at stå over for ting, som man selv 
aldrig ville have gjort og omvendt. Køkkenche-
fen i Australien var f.eks. knaldhård, hvis noget 
gik galt. Efter at vi var færdige tog han dig med 
på kontoret for at tale om det. Det gjorde han 
virkelig godt.”

Har du en yndlingsingrediens eller -ret?
“På nuværende tidspunkt er det en ret med 
Anjou-due, inspireret af min tid i Australien. 
Der prøvede jeg umeboshi-blommer, fermen-
terede japanske blommer for første gang. Jeg 
syntes, at de var utroligt lækre. I Australien 
kombinerede vi dem med vagtler, her bruger vi 
Anjou-due, kastanjecreme og macadamianød-
der. Hjemme spiser jeg helst julesalat med 
skinke og ost, det kan jeg virkelig godt lide.”

Hvad tilbereder du helst i Big Green Egg?
“En grillstegt halv hummer. Grillsmagen 
kombineret med den søde hummer er bare så 
lækker. Og grøntsager som hele porrer eller 
løg. Det er bare så utrolig lækkert, hvis du 
bager dem og derefter laver en creme af 
kernen.”

Hvilket mål vil du nå?
“Jeg sætter mit mål højt. Hvis der er noget på 
tallerkenen, som ikke ligger som det skal, skal 
retten simpelthen laves om. I fremtiden vil jeg 
under alle omstændighederne gerne beholde 
Parkheuvel's to Michelin-stjerner og i sidste 
ende avancere til noget, der er endnu højere. 
Det ville være fantastisk, hvis det lykkes en 
gang i fremtiden!”

Juliën 
van Loo
cv 
Født:  28. november 1990
Søn af: Erik og Anja van Loo
Arbejder på:  Restaurant Parkheuvel** 

(Rotterdam)
Hobbyer:   Styrketræning,  

løbetræning

Jimmie Boer er kun 22 år og befinder sig 
stadig i startblokken af sin karriere. 

Allerede inden han blev født, købte hans 
forældre restauranten De Librije i Zwolle, 

hvor Jimmie startede sin karriere som 
opvasker. For øjeblikket går han på Cas 

Spijkers Academie, en velanskreven 
kokkeuddannelse for unge talenter. 

Jimmie går i skolen én dag om ugen og 
arbejder desuden på restauranten Ciel Bleu 

i Amsterdam.

Hvad er dine erindringer om forældre, der 
arbejder i restaurationsbranchen?

“Vi spiste ofte ude. Men jeg var også ked af det, 
hvis de ikke var der, da jeg skulle lægge mig. 

Engang gik jeg endda til De Librije om natten, 
fordi jeg ikke kunne sove.”

Din far er en kendt kok. Er det en fordel eller 
en ulempe?

“En af fordelene er, at jeg er vokset op med god 
mad. Det har mine forældre lært mig og min 
søster. I grunden er der ikke nogen ulemper. 
Jeg er først og fremmest glad for, at de har 

været så succesfulde. Det har ingen stor 
betydning for mig, fordi jeg bare går og gør 

mine egne ting.”

Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde?
“Når der er weekend, haha. Jeg kan virkelig 

godt lide stemningen i køkkenet og tanken om, 
at alle samarbejder om at opnå samme mål. 

Og jeg holder bare af at lave mad.”

Hvilken kok beundrer du og hvorfor?
“Michel van der Kroft fra restauranten 't 

Nonnetje i Harderwijk, hvor jeg har arbejdet. 
Han mestrer perfekt de klassiske teknikker og 

brænder for faget.”

Hvor vigtigt er det at arbejde på andre 
restauranter end dine forældres restaurant?

“Meget vigtigt. Hver eneste restaurant fungerer 
forskellig, og man lærer noget af hver eneste 

kok. Hos Michel lærte jeg at arbejde meget 
detaljeret og lærte mange klassiske teknikker. 

Sidney Schutte fra Spectrum, hvor jeg arbejde-
de bagefter, har en meget asiatisk madlav-

ningsstil. Der lærte jeg også meget. Og på Ciel 
Bleu, hvor jeg arbejder nu, lærer jeg også andre 

færdigheder.”

På hvilken restaurant kunne du tænke dig at 
arbejde én dag?

“Der er flere restauranter: El Celler de Can Roca

 i Girona, Noma i København og på en  
Michelinrestaurant i USA, det tror jeg ville  
være virkelig fedt. Jeg er meget nysgerrig  
efter at vide, hvordan de laver mad der,  
for USA har næsten ingen egen madkultur.”

Hvad tilbereder du helst i Big Green Egg?
“Et flot stykke kød. Men også grøntsager får  
en meget god smag, når de tilberedes i EGG’et. 
Læg en gang en knoldselleri på den og lav en 
creme af den bagefter.”

Hvilket mål vil du nå?
“Når jeg giver mig i lag med noget vil jeg altid 
være én af de bedste, også i køkkenet. Jeg vil 
ikke bare blive en hvilken som helst kok. I sidste 
ende vil jeg have min egen restaurant, det har 
altid været min store drøm. Men til at begynde 
med vil jeg blive en god kok, vide hvad 
gæsterne ønsker og lære om entreprenørskab. 
Hvis man kun er god til at lave mad og ikke en 
god driftsleder, så har man et problem. Og det 
gælder også omvendt. Fremtiden vil vise, om 
jeg kommer til at lave mad på Michelin-niveau.”
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Jimmie 
Boer
cv 
Født:  09. marts 2000
Søn af:  Jonnie en Thérèse Boer
Arbejder på:  Ciel Bleu Restaurant ** 

(Amsterdam)
Hobbyer:   Kickboksning,  

styrketræning,  
snowboarding, gå til 
festivaler.
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Hvad enten det fryser så det knager eller man kan spejle et æg på 
vejen: Du kan tilberede mad på dit EGG i alle årstider, hele året 
igennem. Er udendørs grillstegning kun noget til varme sommerdage? 
Think again! Big Green Egg forandrer dette. Hvorfor skulle du kun 
kunne nyde dit EGG et par måneder i året, mens du kan finde glæde 
ved den hele årets 365 dage?

Vintergrillning er hot
Takket være den unikke isolerende keramik er du fuldstændig uafhængig af udetemperaturen. Temperaturen  
indeni Big Green Egg er lige så stabil som altid og Big Green Egg er fuldstændig ligeglad med regn eller sne.  
Det er tid til vintergrillning! Har du også allerede fået lyst til en velsmagende vintergryde, en kraftig steg eller  
en fyldig måltidssuppe, og står du og tripper og venter på at arrangere en vintergrillfest til venner eller familie?  
Så giver vi dig allerede lidt smagfuld inspiration og nogle praktiske tips.

Perfekte ingredienser til en vinteraften
Specielt i vintermånederne er der mange sæsoningredienser og -retter, som smager endnu bedre, når du tilbereder 
dem i din Big Green Egg. Tænk på surkål eller rosenkål samt knoldplanter som beder, kålsorter og knoldselleri.  

Wintertime.
Cookingtime.

It's wintertime.
Let's go outside.
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Og sidst men ikke mindst vildt kød, et flot 
stykke hjorte- eller rådyrkød, fasan, kanin  
eller hare samt vildsvin. Det er perfekte 
ingredienser til et hyggeligt, “comfort 
food”-måltid på en kold vinteraften. 

Low & Slow is the way to go
På råkolde dage sidder du helst indenfor 
foran pejsen med et godt glas vin og et blødt 
fleecetæppe. Og når du holder fest, vil du 
have mulighed for en hyggelig snak med 
gæsterne. Ikke noget problem! Vælg retter,  
du kan klargøre på forhånd, der kun kræver 
få handlinger, som udføres mens maden 
tilberedes og en lidt længere tilberedningstid. 
Så du kan slappe af og lade Big Green Egg 

gøre alt arbejdet for dig. En svinenakke, et svinebryst eller et andet 
dejligt stort stykke kød kan stå og stege low & slow i timevis, til det  
er mørt. Og derefter kan du nyde et lækkert måltid. 
Sådan bliver slowcooking snowcooking!

Også bagning af grøntsager giver dig et særdeles lækkert resultat  
i Big Green Egg og dette falder i samme kategori som “low & slow” 
-tilberedning. På denne måde kan du nemt servere et komplet 
vintermåltid. Eller kom i gang med en gryderet. Det er altid en god 
idé. Du skal blot svitse nogle ingredienser i Dutch Oven (stegeso i 
støbejern), tilsætte væske og lade det småkoge i et stykke tid. Lover 
vejrudsigten en tør og solrig vinterdag? Så kan du også grille, bage 
eller lave en udfordrende opskrift til vintergrillfesten. På denne måde 
kan du dejligt sysle med din Big Green Egg ude i det flotte, kolde 
vintervejr. 

Har du fået lyst til at komme i gang? Så se vores hjemmeside for  
at opdage forslag til smagfulde opskrifter eller dyk ned i Modus 
Operandi, den ultimative Big Green Egg-madlavningsbibel. 

Del dit kulinariske resultat med 
os på de sociale medier med 
hashtaggene #wintergrilling og 
#snowcooking, og glem ikke at 
tagge Big Green Egg.
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904
SIDER

MERE END  

       

 

OPSKRIFTER

300 4,6
KILOGRAM

Big Green Egg Modus Operandi
Modus Operandi, en spektakulær kogebog, som aldrig før er 
udgivet, er uundværlig for trofaste Big Green Egg-fans. Den er en 
brugsanvisning, en inspirationskilde og en opdagelsesrejse med alle 
tænkelige retter og ingredienser, alle mulige madlavningsteknikker 
og tekniske tips og tricks for at få maksimalt udbytte af din Big 
Green Egg. Modus Operandi, komplet med arbejdsbog og i en smuk 
opbevaringskassette, er en udgave, som du absolut vil have stående 
hjemme.

English 904 sider 818177

Anmeldelser 
af Modus

 Operandi
"FANTASTISK, simpelthen FAN-TAS-TISK"

" Fantastisk bog, dejlige billeder, gode opskrifter. 
Fuld af inspiration"

" Sikken en utrolig flot bog. En ting er sikkert: 
Jeg kommer til at lave mange af opskrifterne 
fra bogen!"

" Meget fin bog med meget fine opskrifter og 
billeder. Med ét ord: Top!

" Et fantastisk opslagsværk, jeg har allerede  
lært en hel masse"

"Bare super! Den erstatter alle andre grillbøger."

Modus Operandi

Opskrifterne
66 opskrifter på retter med kød
65  opskrifter på retter med fisk og 

skaldyr
45 opskrifter på retter med grøntsager
33 basisopskrifter
33 opskrifter på retter med fjerkræ
24 opskrifter på konditorkager
22 opskrifter på brød og pastaprodukter
13 opskrifter på retter med vildt
13 opskrifter på retter med frugt
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EGGmitt
Vi vil stikke hånden ind i ilden for EGGmitt. Denne ekstra lange 
grillhandske beskytter din venstre eller højre hånd op til en temperatur 
på 246°C. Indvendig blød bomuld, udvendig brandskyende fibre, som 
også bruges i luftfarten. Silikoneprintet sørger for et vældig godt greb.

Én størrelse 117090

Silicone Grilling Mitt
Silicone Grilling Mitt er en helt vandtæt grillhandske med antislip-grip 
takket være silikoneprint. Manchetten og foret er af blød bomuld-
polyester. Silicone Grilling Mitt kan modstå temperaturer på op til 
232°C.

Én størrelse 117083

Stainless Steel Tool Set
Set  127655
Bred spatel  127426 
Spatel  127662
Pensel  127679

Silicone Tipped Tongs
40 cm       116864
30 cm       116857

Big Green Egg er den hellige gral for enhver 
food lover. Og jo oftere du bruger det, jo 
gladere bliver du for alle mulighederne, 
resultaterne og reaktionerne. Vil du sætte 
barren endnu højere, skabe endnu mere 
kogeflade eller gøre det nemmere for dig 
selv? Så kan du få alt hvad hjertet begærer 
i vores enorme kollektion af accessories.

Aldrig mere   
mangel på 
hænder. 

Grid Gripper
Med Grid Gripper har du et fast greb om risten i dit Big Green Egg. Du 
kan nemt løfte risten op for eksempel for at sætte convEGGtor ind 
eller ud eller flytte risten og gøre den ren. Dette er også det ideelle tool 
til at løfte glohede Drip Pans, lægge dem og sætte dem tilbage. Alt 
sammen uden at få snavsede hænder. 

118370

Cast Iron Grid Lifter
Sænk, drej en kvart omgang, klem og løft. At løfte den varme og tunge 
Cast Iron Grid i dit Big Green Egg, for eksempel for at sætte  
convEGGtor ind eller ud, er et varmt job. Men med den praktiske Cast 
Iron Grid Lifter er det let klaret. Pladen under håndtaget til Cast Iron 
Grid Lifter beskytter hænderne mod eventuelt opstigende varm luft.

127341

Bamboo Skewers
25 cm - 25x 117465

Knife Set
 117687

Measuring Cups
4x  119551

Kitchen Shears
 120106

De mest praktiske 
køkkenredskaber.

Butcher Paper
Elsker du at tilberede store kødstykker i Big Green Egg? Så skal  
du bare have dette tilbehør. Ved at indpakke kødet i Butcher Paper, 
undgår du at det tørrer ud, og svine- eller oksenakken bliver lækker 
mør og saftig. Slagterpapiret hjælper dig med at sørge for en konstant 
temperatur indeni dit EGG, fordi det ikke reflekterer varme som 
aluminiumsfolie gør. De naturlige fibre i papiret lader kødet ånde  
og giver det både røgsmag og en sprød skorpe. 

127471

Priserne findes på vores 
hjemmeside. Scan 

QR-koden eller gå til 
biggreenegg.eu/dk/

prisliste
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convEGGtor®

convEGGtor'en skaber en naturlig barriere mellem dine retter og den 
åbne ilde i dit Big Green Egg. convEGGtor'ens specielle design sørger 
for en god luftstrøm og udmærket varmeledning. Den indirekte varme, 
som det keramiske varmeskjold lader trænge igennem, forvandler dit 
EGG til en fuldgyldig udendørsovn. Ideel til low & slow cooking, hvor 
ingredienserne langsomt steger møre ved lav temperatur.

XLarge  401052
Large  401021
Medium  401038

MiniMax  116604
Small  401045
Mini  114341

Baking Stone 
Pizza, speltbrød, focaccia eller en lækker æbletærte: Med Baking 
Stone kan du starte dit eget bageri hjemme. Læg stenen på risten 
på dit Big Green Egg, og du får brød med sprød skorpe og pizzaer 
med sprød bund. 

XLarge 401274
Large 401014 

Medium, MiniMax, Small 
401007

Cast Iron Grid 
Skal du grillstege retter på din Big Green Egg? Så er en Cast Iron 
Grid (støbejernsrist) uundværlig! De dejlige striber eller det perfekte 
grillmønster på maden får du kun ved at bruge støbejernsristen. Det 
ser ikke blot godt ud, men giver maden også meget mere aroma, farve 
og smag. Støbejern absorberer varmen nemlig lettere og hurtigere, 
opretholder temperaturen længere og overfører den jævnt til din mad. 
Derudover er det et robust materiale, som holder hele livet. Oven i 
købet er det meget nemt at vedligeholde. 

Large  122957 
Medium 126405

MiniMax 
122971    

Small      

convEGGtor Basket
INSIDER! convEGGtor Basket fungerer som lift til convEGGtor.  
Ved hjælp af kurven er det nemt at sætte convEGGtoren ind i dit EGG. 
convEGGtor basket er en del af EGGspander systemet. Se side 52 for 
yderligere oplysninger. 

2XL 119735
XLarge  121196
Large  120724
Medium 127242

Half Perforated Grid
Kan du lide at bruge EGG'et til lækre ingredienser som skaldyr  
og fisk? Hold dem intakte med den Perforated Cooking Grid.  
Også ideel til fint snittede grønsager eller asparges, for eksempel. 

XLarge  121240
Large 120717

Half Cast Iron Grid
Er du en seriøs griller? Med Half Cast Iron Grid kan du tilberede 
laksesteaks, beefsteaks og grønsager med et misundelsesværdigt 
grillmønster. Perfekt brunet på ydersiden, supermørt indvendig. Kun 
den halve stegeflade, men hele smagen. 

XLarge 121233
Large 120786

Half convEGGtor Stone
Meget alsidig er et understatement for Halv convEGGtor Stone. Brug 
den sammen med 1-piece convEGGtor basket som et mellemlag, når 
du vil lave mad i to zoner, én til direkte varme og én til indirekte varme. 
Eller som et helt konvektionsskjold, når to ligger op mod hinanden.

2XL 120960
XLarge 121820
Large 121035    
Medium 127273

Half Cast Iron Plancha
En støbejernsplade med en dobbelt rulle: du kan grille fine eller mindre 
ingredienser på den riflede side, mens den glatte side er ideel til 
pandekager, crêpes eller æg. Er der nogen der har flere ønsker?

XLarge  122995
Large 122988
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XLL

2-Piece Multi Level Rack
XLarge  121219 
Large 120755 

1-Piece convEGGtor Basket
XLarge  121196
Large  120724

Half Stainless Steel Grid
XLarge  121202
Large  120731

XLarge  121226 
Large  120762 

L

XL

5-Piece EGGspander Kit

Udvalg af 
madlavningsteknikker.

Priserne findes på vores hjemmeside. 
Scan QR-koden eller gå til 
biggreenegg.eu/dk/prisliste

Slip din kulinariske kreativitet løs med EGGspander Kit i 5 dele. 
Med dette smarte system bliver en lang række forskellige  
opsætninger til madlavningen mulige; så du får det bedste ud  
af dig selv og dit EGG. Dette velgennemtænkte sæt består af en  
Multi-Level Rack i to dele, en convEGGtor Basket og 2 halv-riste  
i rustfrit stål - der gør EGGspander kit'et til den perfekte  
basispakke for alle EGG entusiaster. 

Hvis alle disse forskellige opsætninger stadig ikke er udfordrende 
nok for dig, har vi meget mere ekstra tilbehør i vores udvalg. Lad dine 
foretrukne madlavningsteknikker bestemme, hvilke tilføjelser der er et 
must-have for dig. 

EGGspander 
System  
Uendelige mange  
madlavningsmuligheder. 

convEGGtor Basket
Muliggør nem og komfortabel 
isætning og fjernelse af  
convEGGtor. Kurven kan også 
bruges til Carbon Steel Wok for 
det bedste wokretter.

Multi-Zone madlavning (med 
direkte og indirekte varme)
EGGspander gør det muligt at 
tilberede mad med direkte og 
indirekte varme på samme tid.

Multifunktions madlavning
Byder på udvidet kogekapacitet 
ved tilberedning af flere retter på 
samme tid eller når der tilbere-
des mad til store grupper. Den 
øverste rist kan skubbes tilbage, 
så det er nemt at komme til 
maden. 

Low & Slow 
Brug EGGspander Kit i 5 dele 
med to halve convEGGtor Stones 
til perfekte slow cooking retter. 
Mange timer ved lav temperatur 
for de bedste resultater.

Pizza & bagning
Lav dit EGG om til en pizzaovn 
med convEGGtor og en Baking 
Stone. Brug Multi Level Rack til at 
udvide mulighederne for bagning.
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Cast Iron Satay Grill
Saté tiltaler de fleste, især hvis retten er tilberedt på Big Green Egg. 
Derfor kommer denne Cast Iron Satay Grill netop på det rigtige tids-
punkt. Marinér og sæt dine yndlingsingredienser på grillspyd, og læg 
dem ned på den specialdesignede halve grillrist. Slut med ustabile, 
halvmøre spyd eller spyd, som der går ild i. I stedet for det får du saté, 
der er jævnt mør... eller kebab eller yakitori. Det er dig, der vælger!
 
Large 700485

Cast Iron Plancha
Falder der også hos dig en gang imellem ingredienser i risten på  
dit Big Green Egg? Til dette formål har vi Cast Iron Plancha Griddle  
i kollektionen. På denne støbejernsplade kan du grille delikate og  
lækre retter på den ribbede side og bage pandekager eller stege  
æg på den glatte side. Plancha Griddle til MiniMax kan også bruges 
som låg til Cast Iron Skillet (MiniMax). 

2XL, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 127860
Fra MiniMax
Ø26 cm 127863

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Saucer, marinade eller smeltet smør varmer du hurtigt og nemt op i 
Cast Iron Sauce Pot på risten på dit Big Green Egg. Basting Brush af 
silikone passer præcis i håndtaget, så der ikke kommer pletter på din 
borddug. Sætter du Cast Iron Sauce Pot ind i dit EGG? Så tag Basting 
Brush ud.

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

Cast Iron Skillet
Om du har for lidt eller megen tid, for Cast Iron Skillet er tiden ikke et 
issue. I denne støbejerns-allrounder kan du lynhurtigt lukke kødet eller 
lade det simre eller stuve i timevis. Lav for eksempel sirloin steaks, 
indonesisk rendang, og kartoffelgratin eller casserole. Tid til overs?  
En fin efterret som en cobbler eller en clafoutis kan også frembringes  
i Cast Iron Skillet. Cast Iron Skillet MiniMax passer perfekt til Cast Iron 
Plancha Griddle MiniMax. Så fungerer Griddle som låg til din gryde.

2XL, XLarge, Large
Ø36 cm  127846
        

Fra MiniMax
Ø27 cm  127839

Green Dutch Oven
Green Dutch Oven til Big Green Egg er med rette en tung dreng.  
Denne emaljerede bradepande i støbejern stuver, simrer, koger,  
bager og steger. En rigtig allround pande! Du kan bruge dækslet  
til Green Dutch Oven separat som lav bageplade eller som form til  
cakes og desserter. Green Dutch Oven fås som rund og oval.

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

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

Cast Iron Dutch Oven
Denne allrounder i støbejern kan anvendes på alle fronter. Big Green  
Egg Cast Iron Dutch Oven er ideel til stuvninger, sammenkogte retter,  
supper og panderetter. Støbejernet fordeler varmen over hele panden,  
og det tunge dæksel på Cast Iron Dutch Oven holder fugten indenbords.  
Eller brug den uden dæksel og giv alle dine ingredienser den unikke 
Big Green Egg-smag. I begge tilfælde holder dit simrekød sig dejlig 
saftigt og mørt. Tilfreds? Kom bare tilbage om 4 timer…

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

Carbon Steel Grill Wok  
Big Green Egg er utrolig alsidig og det gælder også wokstegning  
som madlavningsteknik. Med en Carbon Steel Grill Wok med  
bambusspatel har du fuld kontrol over alle kulinariske områder.  
Takket være den flade bund står wokken stabil på alle slags  
tilberedningsoverflader. Og den kan nemt bruges i kombination  
med convEGGtor Basket. Ready to wok?  
 
XLarge, Large 
Ø40 cm 120779

Fire Bowl
Hvordan kan du uden bøvl eller beskidte hænder fjerne asken fra 
EGG’et, når det er afkølet? Det er formålet med den nye Fire Bowls 
(trækulskurv) i rustfrit stål. Hæng den over en affaldsspand, og filtrér 
asken ud af de slukkede trækul. Det garanterer en maksimal luftstrøm, 
så du hurtigt tænder trækullene. You can lift me up! 2XL og XL Fire 
Bowls er inddelt i to særskilte rum til de to zoner i EGG’et.

2XL 122698
XLarge  122681 
Large 122674
Medium 122667
MiniMax  122650 

Køkkenchefens yndlingsredskaber  
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Quick-Read Thermometer
Den officielle benævnelse er Big Green Egg Quick-Read Digital Food 
Thermometer. Og så siger vi ikke et ord for meget. På nogle få  
sekunder måler det digitalt temperaturen på din lammekølle eller den 
fyldte kylling. Med en præcision på én grad (op til 300 °C!). Praktisk: 
Det passer i lommen og håndtaget er samtidigt opbevaringshylsteret. 

120793

Dual Probe Remote Thermometer
At måle er at vide. Med det trådløse Dual Probe Remote Thermometer 
måler du den nøjagtige grad for både ingrediensernes kernetemperatur 
og den indvendige temperatur i dit Big Green Egg. Dual Probe fungerer 
med 2 sonder og en modtager, som du har hos dig. Når den ønskede 
temperatur er nået, giver modtageren automatisk signal (op til 91 meter). 

116383

Instant Read Thermometer 
Skal bøffen være rare eller medium? Big Green Egg Instant Read 
Thermometer måler kernetemperaturen så nøjagtig, at selv medium-
rare ikke længere er et slag på tasken. Fordi der ikke må slippe for 
meget varme ud af din Big Green Egg, kan du aflæse temperaturen (op 
til 232 °C) på 3 til 4 sekunder. Og hvis du drejer Instant Read 
Thermometer fra Big Green Egg, når du måler temperaturen, så drejes 
displayet bare med i samme retning. Med praktisk opbevaringshylster, 
som alle vil have. 

119575

Instant Read Thermometer with Bottle Opener
Timing er det vigtigste for EGG-brugere. I den forbindelse er Big Green 
Egg Instant Read Thermometer dit (hemmelige) våben i kampen mod 
retter, der er tilberedt eller stegt for kort eller for længe. På 4 sekunder 
måler du den nøjagtige kernetemperatur på kød, fisk eller fjerkræ. Ved 
hvilken temperatur skal lammekøllen tilberedes? Se på snydelappen 
for at se de ønskede temperaturer på bagsiden. Vi har nået den 
højeste grad af perfektion! Tid til et velfortjent øl? Dette praktiske 
hjælpemiddel multitasker som øloplukker.

127150

EGG Genius
Denne enhed regulerer og 
overvåger temperaturen i EGG’et 
og overfører den til din smartphone 
eller tablet. På denne måde kan 
du se tv-serier på kolde vinterdage, 
mens du slowkoger maden med 
en præcision på én grad. EGG 
Genius sørger for en konstant 
luftstrøm, så maden tilberedes 
ved en konstant temperatur. 
Appen til EGG Genius er på 
engelsk.

121059

Udvid din EGG Genius med 
ekstraudstyr: 
Overvåg temperaturen på 
to forskellige kødretter på 
samme tid i dit EGG med 
ekstraudstyret til EGG Genius. 
Brug op til tre temperatursonder 
til kød samtidigt! Ekstra 
temperatursonder med Y-kabel 
til kød kan købes separat. 

Ekstra temperatursonder til kød 
121363

Ekstra Y-kabel  
121387

Har du brug for 
en snydelap?    

Her sætter vi nogle  
gennemsnitlige  

kernetemperaturer  
på række for dig.

Oksekød medium 52/54 °C

Lam medium 60/62 °C

Hjort medium 52/55 °C

Svinefilet 70 °C

Fjerkræ 72/75 °C

Hvid fisk 65 °C

Laks 50/52 °C

GODT RÅD:
• Mål altid i den tykkeste del af  

kødet eller fisken
• Pas på at du ikke stikker termometeret i  
benet, fordi denne temperatur kan afvige

• Tag hensyn til at kernetemperaturen  
stiger 2-3 °C, når du lader kødet hvile  

efter tilberedning
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Flexible Grill Light 
Kast lige lidt lys over mit EGG! Den nye Flexible Grill Light er den ideelle 
fleksible lysassistent, der kaster lys præcist på det sted, hvor du har 
brug for det. Denne praktiske LED-lampe har et bøjeligt skaft med en 
kraftig magnetfod for enden. De løse montagebøjler kobles nemt til 
EGG’ets bånd eller EGG Mates. Lights on? Kom i gang! 

122940

Chef’s Flavor Injector
Den eneste ægte Big Green Egg Chef’s Flavor Injector giver på unik 
måde smag til kød og fjerkræ. Met denne spækkesprøjte trænger 
marinader helt ind i kernen af kødet, som bliver endnu saftigere og 
mere mørt. Operationen lykkedes. 

119537

Compact Pizza Cutter 
Vi skal dele alt ærligt. Altså også pizzaen. Men hvordan skærer du en 
pizza ærligt, fint og sikkert? Med den nye Big Green Egg Compact Pizza 
Cutter. Denne professionelle pizzaskærer har et kunststofhåndtag, 
der ligger fint i hånden og beskytter din håndflade. Og med det rustfrie 
stålhjul skærer du uden besvær en pizza i lige store slices. Prego. 

118974

Aluminum Pizza Peel
Den ægte pizzabager kan du kende både på hans selvsikre holdning 
og hans professionelle tools. Brug derfor også Aluminum Pizza Peel 
for at kunne lade dine hjemmelavede pizzaer glide yderst glat op på 
den varme Baking Stone i dit Big Green Egg. Det giver med garanti 
komplimenter di tutti! 

127761

Meat Claws
Sæt dine kløer, undskyld, dine Meat Claws i det langsomt stegte 
svinekød, og du trækker det nemt fra hinanden. Pulled pork har altid 
været én af Big Green Egg-favoritterne, og med disse kødklemmer 
klarer du dette lille arbejde i en håndevending. Meat Claws er også 
meget velegnede til at håndtere store stykker kød med.

Set  114099

Pigtail Meat Flipper
Vi går gennem ild for Pigtail Meat Flipper. Denne smarte kødkrog er 
perfekt til hurtigt og nemt at vende stykker af kød og fjerkræ (som steaks, 
koteletter og kyllingelår). Med den lange, rustfri stålkrog kan du 'flippe' 
selv ved ekstremt høje temperaturer uden at komme for tæt på ilden 
eller beskadige ingredienserne. 

48 cm 201515

Flexible Skewers
Med Flexible Skewers bliver saté eller andre ingredienser den rene 
barneleg. På disse fleksible grillspyd sætter du på no-time små 
stykker kød, fisk, fjerkræ og grøntsager, uden at de falder af i den 
anden side. Klar? Så kan du desuden lægge spyddene lidt i marinaden 
for at give ekstra smag.

68 cm - 2x 201348

Deep Dish Baking Stone  
Deep Dish Baking Stone sikrer en perfekt varmefordeling, og det giver 
mesterlige quiches, tærter, lasagne og endda pizzaer. Den keramiske 
sten med opstående kant sørger for, at alt bagværk bliver jævnt bagt 
og får den misundelsesværdige gyldenbrune farve. Blødt indeni,  
sprødt udvendig. 

2XL, XLarge, Large 
 112750
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Vertical Poultry Roaster
Giv din Poulet Noir eller Bressekylling en hædersplads i dit Big Green 
Egg på Vertical Poultry Roaster. Med Vertical Poultry Roaster i rustfrit 
stål står kyllingen eller kalkunen lodret på holderen, så den drypper sig 
med sit eget fedt. Dermed bliver den utrolig saftig indvendig, og udvendig  
får den en lækker, sprød skorpe. Fedt og lækkert. 

Chicken 117458
Turkey 117441

Ceramic Poultry Roaster
Lækker kylling bliver helt forrygende. Sæt en hel kylling eller kalkun  
på Ceramic Poultry Roaster, og den får udvendig en et sprødt, 
gyldenbrunt skind, mens den indvendig bliver dejligt saftig. Endnu en 
ekstra smagsnuance? Fyld den keramiske holder med lidt øl, vin, cider 
og/eller krydderurter. Så bliver fjerkræet perfekt uden besvær. 

Chicken 119766 
Turkey 119773 

Ribs and Roasting Rack
Det multifunktionelle Ribs and Roasting Rack til at lave steg på. Stående 
er det et V-rack: Egnet til store stykker kød eller (fyldt) fjerkræ, der skal 
stege mørt langsomt. Vend rack'et om, så er det ideelt til spareribs. 
Den konstante luftstrøm omkring Ribs and Roasting Rack sørger for 
fortræffelige resultater. Et must have for kødelskere. 

2XL, XLarge, Large  
 117564 

Medium, Small   
 117557

Drip Pan
Med Big Green Egg Drip Pan opfanger du spildt fedt, fugt og 
smårester, så det ikke kommer ned på dit trækul eller din convEGGtor. 
Hvis du fylder de aluminiumsdryppande med et lille lag vand, bliver 
luftfugtigheden i dit EGG højere og sine retter endnu saftigere. 

Rund Ø 27 cm  117403  
Rectangular  35 x 26 cm 117397 

Disposable Drip Pans 
Køkkenchefer er ikke bange for fedt. For fedt giver alle køkkenk-
reationer smag. Men at rydde fedt op og vaske det af er en anden 
historie. Med Big Green Egg Disposable Drip Pans opfanger du det 
bare. Disse engangs aluminiumsdrypbakker er desuden designet, så 
de passer perfekt til convEGGtor. Grilning uden at grise hænderne til.

XLarge - 5x 120892 
Large - 5x 120885 

Medium, MiniMax, 
Small - 5x 120878

Grill Rings 
Med Grill Rings vælter dine (fyldte) peberfrugte, tomater eller  
løg aldrig mere under grilningen. For disse rustfrie stålringe  
har en pind, hvor du kan sætte frugt og grønsager godt fast på. 
Den varmeledende spiral i midten af Grill Rings sørger for, at dine 
ingredienser er herligt hurtigt færdige. 

3x 002280

Beer Can Chicken Roaster
Beer can chicken er en amerikansk klassiker, hvor du placerer 
kyllingen over en åbnet, halvfuld dåse øl. Under stegningen af kyllingen 
fordamper øllet i dåsen, så kyllingen bliver ekstra mør og saftig 
indefra. Lyder dette besværligt? Ikke med Beer Can Chicken Roaster! 
Denne klemmer om øldåsen i den solide holder af metaltråd og 
forhindrer dermed, at dåsen vælter.

2XL, XLarge, Large, Medium, Small 
 127754
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En Big Green Egg kan holde hele livet. I hvert fald, hvis du vedligeholder 
og bruger det rigtigt. Er du nysgerrig efter, hvad du selv kan gøre for at 
vedligeholde dit EGG? Her finder du en række praktiske tips & tricks:

9 tips til vedligeholdelse 
af dit EGG.

1 Hver gang du skal lave mad på EGG’et, 
bør du fjerne overflødig aske fra de 
trækul, du har brugt tidligere, før du 
tænder op for det. 

2 Lad altid et lag aske ligge nederst 
i Big Green Egg. Således blokerer 
du luftstrømmen en smule, så 
temperaturen stiger langsomt og  
du undgår for hurtig opvarmning  
af keramikken.

3 Udskift filtpakningen, 
hvis det er nødvendigt. 
Filtpakningen beskytter 
keramikken og forhindrer,  
at der trænger “falsk luft”  
ind gennem sprækken.

4 Brug tilbehør som 
convEGGtor Basket og  
Grid Lifter til at placere dele 
i Big Green Egg på en rolig 
måde. På denne måde undgår 
du, at du skal lade convEGGtor 
og ristene “falde” ned i det 
varme Big Green Egg, hvilket 
kan medføre skader.  

6 At brænde Big Green Egg rent eller brænde det ind på høj 
temperatur er ikke nødvendig og dette frarådes på stærkt!  
Hvis EGG’et er blevet fedtet og vil du friske det op igen eller  
fjerne pletter fra convEGGtor? Så kan du opvarme Big Green 
Egg til 250 °C, dreje convEGGtor med den snavsede side mod 
trækullene og lade EGG’et stå i 30 minutter. På denne måde 
brænder du overflødigt fedt væk. Keramikken bliver imidlertid 
ikke hvid igen, men det er heller ikke nødvendig. 

5 Alle temperaturer over 300 °C er overflødige, når du tilbereder 
mad (selv når du bager pizza), og øger risikoen for skade på 
keramikken. 

7 Har du ikke brugt Big Green Egg i en periode eller har det 
været udsat for regn? Så skal du forsigtigt tænde op for det og 
lad det stå på 100 °C i 60 minutter. Dette er vigtigt for at lade den 
fugtighed, som eventuelt er trukket ind i keramikken, fordampe. 
Hvis du øger temperaturen for hurtigt, kan der opstå sprækker i 
keramikken. 

8 Når du er færdig med at lave mad, kan du lade trækullene 
slukke og bruge dem igen næste gang, du bruger EGG’et. Hvis  
du ikke har brugt EGG’et i længere tid, bør du imidlertid komme 
nye trækul i det. For også trækul absorberer fugtighed. 

9 Sørg for, at Big Green Egg altid står på fødder, som f.eks. med 
Table Nest eller EGG Carrier. Sæt aldrig EGG’et direkte på en 
lukket overflade, heller ikke på varmebestandige sten. Det er 
vigtigt, at der er plads mellem bunden af den keramiske underdel 
og underlaget, så der opstår god luftcirkulation og EGG’et godt 
kan afgive varmen fra bunden. 

Let’s keep 
the fire 
burning.
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Ash Tool
Ash Tool har egentlig en dobbelt funktion: Du fjerner asken i dit 
Big Green Egg meget nemt med det, men du kan også bruge det til 
at fordele trækullet godt med, før du tænder dit EGG. Dette praktiske 
redskab fungerer godt sammen med Ash Removal Pan. 

2XL 
119490

  

XLarge

Large 
119506 

Medium

MiniMax
Small 119513
Mini

Ash Removal Pan
Trækul efterlader aske. Ved at trække den væk med Ash Tool og 
opfange den med Ash Removal Pan strømmer luften lettere gennem 
dit Big Green Egg. Og ilten og luftstrømmen er nødvendig for hurtigt 
at få dit EGG op i temperatur og holde temperaturen. Aske-skovlen 
passer perfekt til luftregulatorens åbning for at undgå at der slipper 
aske ud. 

2XL, XLarge, Large, Medium 
 106049

Grid Cleaner
Det er lækkert at bruge EGG’et, men det medfører også påbrændt  
fedt og forbrændte rester på risten i dit Big Green Egg. Du skraber 
hurtigt og let risten ren igen med denne Cooking Grid Cleaner. Med  
det forlængede håndtag på Cooking Grid Cleaner behøver du ikke 
vente, til dit EGG og din rist er kølet af. 

 201324

SpeediClean™ Long handle Scrubber
Slut med børstehår i metal der falder ud og ned på risten, takket 
være denne stærke rengøringsbørste lavet af naturlige træfibre. En 
miljøvenlig og varmebestandig skrubbebørste med langt skaft, så du 
ikke behøver at vente, til dit EGG er kølet af.

  127129 
2 x udskiftelige 
skuresvampe  127143 

SpeediClean™ Dual Brush Scrubber
Minderne om en uforglemmelig aften med lækker mad fra Big Green 
Egg: Madrester på grillristen og påbrændt mozzarellaost på din Pizza 
Stone. Med SpeediClean Dual Brush Scrubber skrubber du 2 gange 
så hurtigt og fordobler du rengøringseffekten. Feelgood bonus: Slut 
med børstehår, der falder ud af stålbørsten og ned på grillristen, fordi 
dette eksemplar er fremstillet af naturlige træfibre. 

  127136 
2 x udskiftelige 
skuresvampe  127143 

Diamond-Coated Nylon Bristle Grid Scrubber
At nyde din Big Green Egg optimalt hører sammen med god  
vedligeholdelse og rene grillriste. På denne måde sørger du for  
det bedste resultat hver gang du laver mad. Og med en god 
rengøringsbørste er det en let sag! Diamond-Coated Nylon Bristle 
Grid Scrubber fra Big Green Egg har et langt håndtag for dig som  
ikke har smedfingre, og omhyggeligt udvalgte kraftige børstehår  
af nylon. Let’s get started! 

  127310

Priserne findes på vores 
hjemmeside. Scan 

QR-koden eller gå til 
biggreenegg.eu/dk/

prisliste

Til denne og den næste 
generation. Hold dit 
EGG i perfekt stand 
 
Et EGG er beregnet til at holde et helt menneskeliv. Hvis du v 
edligeholder det godt, vil den også give den næste generation mange 
dejlige minder. Mindst lige så vigtig: dine retter smager bedre og 
EGG’et beholder sit udseende. Orker du ikke det? Produkterne her på 
siden hjælper med alt det besværlige arbejde. Du kan finde yderligere 
praktiske tip til vedligeholdelse på vores websted. Take care!
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The hottest thing in 
outdoor cooking.

66

EGGmat
Har du ikke indbygget dit EGG i et arbejdsbord eller udekøkken, 
men står det i din have eller på din altan? Så beskytter EGG-måtten 
området udenom mod varme, pletter og meldug. Interessant faktum: 
EGG-måtten består helt af genbrugsmaterialer og er således meget 
økovenlig. 

76x107 cm
117502

Big Green Egg 
Covers.

COVER Mini Small Medium MiniMax Large XLarge 2XL

IntEGGrated Nest+Handler eller Nest 126528 126528 126467 126467 126535

EGG Carrier 126511 126511

Portable Nest 126528

Modular EGG Frame 126467 126450 126450 126450

Modular EGG Frame + Expansion Frame 126474 126474 126474

Eucalyptus Wood Table 126498 126474

Topcover til Egg indbygget i bord 126504 126504

Hagl eller hedebølge? Hold dit Big Green Egg som ny med et 
EGG Cover. Dette ventilerende beskyttelsesovertræk er lavet af 
topkvalitet og tåler al slags vejr. Det er let at anbringe og fjerne 

overtrækket. Det passer til hvert EGG som skræddersyet takket 
være velcrolukningen. Det elegante sorte design med det kendte 

Big Green Egg logo passer til ethvert EGG. 
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Spare 
parts

Gasket Kit
Efter langvarig og intensiv brug af dit Big Green Egg bliver filtkanterne 
på et tidspunkt slidt foroven på den keramiske basis og forneden på det 
keramiske dæksel med skorsten. Da denne kant beskytter keramikken 
og sørger for en perfekt luftcirkulation, er det klogt at udskifte den i tide. 
Og det gør du nemt med dette Gasket Kit. Rullen med filt er selvklæbende, 
og også påklæbningen er ligetil.

2XL*, XLarge, Large 
113726
 

Medium, MiniMax, Small, Mini 
113733

Cast Iron Grate
Monteres indvendigt i brændkammeret. Perforeringen giver luften 
mulighed for at strømme op igennem EGG og asken mulighed for at 
falde ned, så den helt ubesværet kan fjernes efter madlavningen.

2XL  114716
XLarge  112644
Large  103055
Medium  103062

MiniMax 103055
 
Small  
Mini 

103079 

* Gasket udskiftningskit til 2XL kræver 2

Tel-Tru Temperature Gauge
Hvert Big Green Egg leveres som standard med et termometer. Svigter 
dette efter årelang brug? Så bestiller du blot Tel-Tru Temperature 
Gauge. Sæt kuppeltermometeret i dækslet til dit EGG og du ved igen, 
hvor varmt det er indvendig, uden at du behøver at åbne dækslet og 
spilde varme. Tel-Tru Temperature Gauge fås i 2 formater og viser 
temperaturer mellem 50°C og 400°C.

8 cm   117250
5 cm   117236

Base
Robust, isoleret keramik. Glaseringen forhindrer afsplintring og falmning.

2XL  120946
XXL 114426
XLarge  112620
Large  401076

Medium  401083
MiniMax  115577
Small 401090
Mini 401106

Fire box
Brændgitteret hviler på den keramiske underdel og skal fyldes med trækul. Da gitteret 
er udstyret med avancerede åbninger og fungerer sammen med ventilerne i bunden af 
EGG, holdes luftstrømmen konstant og optimal, når rEGGulator i metal og luftspjældet 
er åbne.

2XL  120984
XXL 114440
XLarge  112637
Large  401175

Medium  401182
MiniMax  115591
Small 401199
Mini 112187

Dome
En keramisk kuppel med skorsten, der kan åbnes og lukkes uden videre ved hjælp af 
fjedermekanismen. Det keramiske materiale er udstyret med et beskyttende dobbelt 
glasurlag. Det keramiske materiales isolerende, varmetilbageholdende egenskaber 
skaber en strøm af luft indvendigt i EGG, hvorved det sikres, at retter tilberedes  
ensartet og smagfuldt.

2XL  114433
XLarge  112668
Large  401120
Medium  401137

MiniMax  
401144

 
Small  
Mini 112224

Fire ring
Stakkes oven på brændkammeret og udgør hylden til varmefordeleren og 
tilberedningsristene.

2XL  120977
XXL 114457
XLarge  401212
Large  401229

Medium  401243
MiniMax  115607
Small 401250
Mini 112194
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rEGGulator
Den splinternye og robuste rEGGulator kan justeres meget nøjagtig. 
Den er fremstillet af holdbart støbejern og takket være det kølige 
silikonegreb kan du nemt sørge for mere eller mindre lufttilførsel uden 
at brænde fingrene. Det er også praktisk: Vi har allerede forsynet 
luftregulatoren med en rustbeskyttende belægning, så du kan lade 
den sidde på EGG'et efter brug. 

2XL, XLarge, Large, Medium
117847

MiniMax, Small
117854

Mini  103017

Rain Cap
Der er altid risiko for at det begynder at regne, når du tilbereder mad på 
EGG'et. Som begejstret EGG-bruger lader du dig ikke slå ud af det, men 
du vil heller ikke have, at regndråber trænger ind i din Big Green Egg. 
Rain Cap fra Big Green Egg er paraplyen til din luftregulator.  Cap kan 
kun bruges i kombination med rEGGulator.

2XL, XLarge, Large, Medium
120748

MiniMax, Small
121042

Band Assembly Kit
Patenteret "let at løfte"-system. Den geniale betjening muliggør åbning 
og lukning af det keramiske låg med minimal kraft.

2XL  121271
XLarge  117908
Large  117984 
Medium  120021

MiniMax  
126870 Small 

Mini 117922

The upgrade kit
As good as new

REGGULATOR
Den patenterede rEGGulator er særdeles 
præcis og har et varmeisoleret greb, 
som ligger godt i hånden.

TEMPERATURE GAUGE
Kuppeltermometer i XL-format for bedre 
visning af temperaturen, med stødsikkert 
glas.

BAND ASSEMBLY KIT
Patenteret “Easy to lift”- systemet sikrer, at 
det keramiske låg kan åbnes og lukkes uden 
kraftanstrengelse.

GASKET KIT
Ny avanceret filtkant, som kan modstå de højeste  
temperaturer.

Fås kun til  
Big Green Egg Large 
126931

Big Green Egg står for kvalitet. Takket være en produktionsproces, som er perfektioneret igennem flere 
hundrede år og en grundig kontrol, som hver Big Green Egg undergår, før den forlader fabrikken, garanterer 
vi at den er det bedste produkt inden for sin klasse. Den kvalitet, du kender fra din Big Green Egg, må du også 
kunne forvente af garantien på produktet. Du har livslang garanti på materialet og konstruktionen af alle 
keramiske dele samt en udvidet garanti på alle øvrige dele. For at du altid kan blive ved med at lave mad på 
din Big Green Egg.

Always keep 
on EGGing.

Big Green Egg-garantien

Grund til bekymring | skader der påvirker produktets funktion Ingen grund til bekymring | kosmetiske skader

Til denne og den næste generation. Vi er altid grønne. 
Keramik udvides ved opvarmning og krymper ved afkøling. 
Derfor kan der opstå skade på materialet. Selv om en skade 
kan se ud som en defekt, vil den i de fleste tilfælde være 
uskyldig. Derfor er det ikke nødvendigt at ombytte den, og 
det ville også være lidt en skam. Bæredygtighed er et vigtigt 
udgangspunkt og derfor kan du også få livslang glæde af 
din Big Green Egg. Naturligvis er det vigtigt at sørge for god 
vedligeholdelse af EGG’et, så det altid er i topform. Fordi det er 
bedre at forebygge end at bytte. På side 62 finder du praktiske 
vink om vedligeholdelse. 

At bekymre sig eller ikke bekymre sig
Heldigvis er det derfor ikke altid nødvendigt at udbedre en 
skade eller ombytte en beskadiget del. Nogle skader er  
rent kosmetiske og har ingen indflydelse på, hvordan din  
Big Green Egg fungerer. Men der findes også skader, som 
påvirker EGG'ets funktion. I disse tilfælde skal du handle 
hurtigt, så du sammen med din forhandler kan finde en  
god løsning hurtigst muligt. Her kan du læse om det er 
nødvendigt at reparere eller bytte en beskadiget del. 

 *  temperaturregulatoren for Mini er en støbejernskrans og ser anderledes  
ud end det, der er vist på dette billede.
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EGG fans united 
Join the society. 
Besøg vores 
fanshop.
En ægte EGG-fan genkender man blandt mange tusinde. På 
hans/hendes lidenskab for mad og fordi han/hun helst står bag 
sit Big Green Egg. Hans/hendes hoodie og sokker siger allerede 
meget. Disse og andre originale gaveidéer kan du finde i vores 
fanshop på fanshop.biggreenegg.eu. 

Big Green Egg Books.

Big Green Egg Modus Operandi
Modus Operandi, en spektakulær kogebog, 
som aldrig før er udgivet, er uundværlig 
for trofaste Big Green Egg-fans. Den er en 
brugsanvisning, en inspirationskilde og 
en opdagelsesrejse med alle tænkelige 
retter og ingredienser, alle mulige 
madlavningsteknikker og tekniske tips 
og tricks for at få maksimalt udbytte 
af din Big Green Egg. Modus Operandi, 
komplet med arbejdsbog og i en smuk 
opbevaringskassette, er en udgave, som  
du absolut vil have stående hjemme.

English 904 sider 525957

1. Hoodie Peace Love EGGs
2. T-shirt No EGG No Story
3. T-shirt EGG
4. Canvas Apron - 1 størrelse
5. Golf Driver Headcover
6. Golf Polo Shirt 
7. Oversized Sweater Lobster Lovers
8. T-Shirt Chicken & EGG
9. T-Shirt The Evergreen Since ‘74
10.  Apron Kids  

(passer børn på op til ca. 12 år)
11. Vintage Apron 

The Big Green Egg Book 
The Big Green Egg Book er enhver Big Green 
Egg-foodies bibel. Denne smagfulde bog 
med forord af den hollandske topkok Jonnie 
Boer behandler alle de kogeteknikker som du 
kan slippe løs på et EGG. Både at bage, stege, 
stuve, grille, ryge og slow cooking. Både 
basistilberedningerne og de lidt udfordrende 
opskrifter inspirerer dig til at gøre dit yderste 
kulinarisk.

English     116680
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12. Magnetic Bottle Opener
13. Salt & Pepper shaker
14. Hoodie with zipper 
15. Hoodie 
16. T-shirt Evergreen
17. Vacu Vin
18. Beanie
19. Beach Towel
20. Romper Dream Big 

21. Big Green Egg Piggy Bank
22. Hoodie Since ‘74
23. T-shirt Let’s Create Memories
24. T-shirt Let’s Create Memories
25. Mug Enamel
26. Retro Sportsbag
27. Mr EGGhead Plush Toy
28. Hoodie Let’s Create Memories

Are you dressed  
for EGGing?

fanshop.biggreenegg.eu
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En Valhal af inspirerende videoer til vores EGG-fans. 
Du kan finde dem alle på vores Big Green Egg-kanal 
på YouTube. Fra de dejligste opskriftsvideoer til 
stemningsfulde event aftermovies og praktiske 
Sådan gør man-videoer. Faktisk alt hvad du vil vide 
om Big Green Egg. Sæt dig ned, slap af og se nogle 
EGG-videoer!

Vil du ikke gå glip af noget mere fremover?
 Gå til vores Big Green Egg-kanal på YouTube og 
tilmeld dig gratis. Så modtager du en besked,  
når der er nye videoer. 

@Big Green Egg Danmark

It’s showtime.

Spareribs      
Beer Can Chicken
Pulled Pork
Græskarsuppe
Lammekrone  
Pizza
Røgede lakseloins  
Hasselbackkartofler

& many many more…

Invented for those 
with good taste.
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Copyright © 2022 Big Green Egg Europe. Alle rettigheder 
forbeholdes. Medmindre andet fremgår, er alt materiale 
på disse sider copyright Big Green Egg Europe B.V. Alle 
rettigheder forbeholdes. Ingen del af disse sider, det være 
sig tekst eller billeder, må bruges til nogen andre formål
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til personlig anvendelse er således strengt forbudt uden 
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kan Big Green Egg Europe B.V under ingen omstændig-
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310     228

#BigGreenEgg   #TheEvergreen

520 350
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 Big Green Egg Denmark

Big Green Egg Danmark

GÅ ONLINE OG BLIV EN DEL AF  
BIG GREEN EGG COMMUNITY

Er du nybegynder eller en garvet EGG-bruger? Bliv en del af vores society og 
hold dig orienteret om de sidste nyheder og inspirerende blogs. Find de lækreste 

opskrifter på nemme til udfordrende retter, og opdag nye måder at komme 
i kontakt med andre EGG-fans på. Vi er til kødelskere, fiske-aficionadoer, 

veganere, fleksitarer og selvfølgelig til børnene i familien. Følg vores kanaler  
på de sociale medier og sørg for, at du aldrig mere går glip af noget!



Dette er Big Green Egg
Big Green Egg er den mest populære kamado af den 

allerbedste keramik. Siden 1974 har vi produceret dejlige

 minder. Og det bliver vi ved med. Big Green Egg er originalen. 

The Evergreen.

BIGGREENEGG.DK


