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Laipni lūdzam Big Green Egg pasaulē!  
Pasaulē, kas ietver garšu, pieredzi, izklaides  
ar ģimeni un draugiem un plašu iespēju  
klāstu. Vai esat gatavi šim aromātu pilnajam  
atklājumu ceļojumam?

Iespējams, ka jūs gatavojaties iegādāties Big Green Egg vai arī jums jau 
pieder kāds no tiem un jūs vēlaties paplašināt savu EGG "ģimeni"? Jums 
varētu rasties jautājumi par to, kādi piederumi ir pieejami, lai paplašinātu 
jūsu vēlmju sarakstu, vai varbūt meklējat noderīgus ieteikumus un  
praktiskus padomus? Šo un daudz ko citu varēsiet atrast jaunajā 
produktu katalogā, kurā mēs sniedzam iedvesmu un motivāciju, lai jūs 
varētu pēc iespējas pilnīgāk izmantot savu EGG.

Iepazīstiet visu EGG saimi un mūsu unikālās keramikas augstāko 
kvalitāti. Uzziniet, kā tiek veidots Big Green Egg un kādas ir tā dažādo 
daļu funkcijas. Galu galā, pārzinot visas Big Green Egg nianses, jūs 
saprotat, kāpēc “Mūžzaļais kopš 1974. gada” ir labākais kamado savā 
klasē, kāpēc tas jums ir lieliski piemērots un kurš modelis jums būs jums 
visatbilstošākais.

Kamēr gaidāt, kad cūkas pavēdere sasniegs nepieciešamo temperatūru 
vai pīrāgs, vai veģetārais kišs, ko gatavojat EGG, kļūs skaisti zeltaini 
brūns, varat veltīt nedaudz laika, lai pāršķirstītu šo produktu katalogu. 
Žurnālā ietvertās receptes neapšaubāmi iedvesmos izmēģināt vēl 
kādu jaunu ēdienu. Katrai receptei ir detalizēti izskaidrota gatavošanas 
tehnika, lai jūs varētu atklāt vēl vairāk iespēju, ko sniedz Big Green Egg.

Varēsiet arī iepazīt visus aksesuārus un izlasīt atbilstošus skaidrojumus, 
turklāt jums būs iespēja iepazīties arī ar mūsu fanu preču izlasi - 
lieliskas dāvanas, ko dāvināt un saņemt. Uzzināsiet par to, cik svarīgas 
ir kvalitatīvas ogles un kā malka kūpināšanas laikā var piešķirt 
gatavotajām sastāvdaļām vai maltītei papildu garšu. Vadošie šefpavāri 
un rūdīti gardēži aicinās jūs savās virtuvēs un paskaidros, kāpēc  
Big Green Egg ir svarīgs elements viņu ikdienas gatavošanā. Un 
visbeidzot mēs dalīsimies ar dažādiem kanāliem, caur kuriem sniedzam 
iedvesmu, lai jūs varētu pilnveidot savas prasmes un turpināt pārsteigt 
un iepriecināt savus viesus ar gardākajām maltītēm, kas pagatavotas 
Big Green Egg. Pievienojieties ģimenei!

Big Green Egg komanda

Kvalitatīvi pavadīts 
laiks mājās.
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Vērsieties pēc padoma pie jūsu Big Green Egg izplatītāja!
Ja jums ir radušies kādi jautājumi vai ja jūs vienkārši vēlaties uzzināt vairāk  
par Big Green Egg vai tā iespaidīgo piederumu kolekciju, mūsu Big Green Egg 
izplatītāji ir pietiekami kompetenti, lai sniegtu jums izsmeļošu informāciju. 
Sev tuvāko izplatītāju atradīsiet mūsu interneta vietnē  
biggreenegg.eu.



76

Vairāk par Big Green Egg 
---

Noturīga kvalitāte. Visaugstākās klases keramika.  
Nopietns āra virtuves elements! 

VĀKS AR SKURSTENI
Keramikas kupols ar skursteni, kuru, pateicoties 
atsperu mehānismam, pavisam viegli iespējams  
atvērt un aizvērt. Keramikas materiāls ir pārklāts ar 
glazūras aizsargslāni. Keramikas materiāla izolējošās, 
karstumu uzturošās īpašības rada EGG iekšienē gaisa 
plūsmu, tādējādi nodrošinot to, ka ēdieni tiek gatavoti 
vienmērīgi un garšīgi.

KURTUVES APLOCE
To uzliek virs kurtuves, tādējādi radot plauktiņu 
karstuma difūzerim  un gatavošanas režģiem.

KURTUVE
Kurtuve arodas uz keramikas pamatnes, un tā ir 
jāpiepilda ar oglēm. Tā kā kurtuvē ir izvietotas 
pārdomātas atveres un tā mijdarbojas ar ventilācijas 
atverēm EGG dibenā, gaisa plūsma ir nepārtraukta un 
optimāla, kad ir atvērts rEGGulator un atbīdītas  
vilkmes durtiņas.

PAMATNE
Superizturīga, izolējoša keramika. Glazūra pasargā to 
no saplaisāšanas un izbalēšanas.

REGGULATOR
Pielāgojiet, lai noregulētu gaisa plūsmu un precīzi 
kontrolētu temperatūru.

TERMOMETRS
Nodrošina precīzus iekšējās temperatūras mērījumus.
Uzraugiet gatavošanas procesu, neatverot EGG.

NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA REŽĢIS
Nerūsējošā tērauda režģi izmanto kā primāro 
gatavošanas virsmu grilēšanai un cepešu cepšanai. 

SIETS
Atrodas kurtuves iekšpusē. Perforēts, lai ļautu gaisam 
plūst augšup cauri EGG un pelniem nobirt lejā, lai tos 
pēc gatavošanas viegli varētu savākt.

VILKMES DURTIŅAS
Darbojas kombinācijā ar rEGGulator, regulējot 
ienākošā gaisa padevi, lai kontrolētu temperatūru. 
Tās arī sekmē vienkāršu pelnu savākšanu.

SENAS GUDRĪBAS UN INOVATĪVAS  
TEHNOLOĢIJAS
Lai uzzinātu vairāk par ideju, kas ir Big Green Egg pamatā, mums 
jāpārceļas daudzu gadsimtu senā pagātnē. Jau vairāk nekā pirms 
3000 gadiem šāda ierīce tika izmantota Austrumāzijā kā tradicionālā, 
ar malku kurināmā māla krāsns. Tad arī to atklāja, izpētīja un  
pārņēma japāņi, kas to mīlīgi nodēvēja par “kamado”, kas tulkojumā 
nozīmē "krāsns" vai "ugunskurs". Amerikāņu karavīri atklāja kamado 
Japānā pagājušā gadsimta beigās un pārveda mājās kā suvenīru. 
Laika gaitā senais modelis tika pieslīpēts Atlantā (Džordžijas štatā, 
ASV) saskaņā ar modernajām zināšanām, ražošanas tehnoloģijām 
un inovatīvajiem materiāliem. Pat revolucionārā keramikas tehno-
loģija no NASA deva savu ieguldījumu šīs izcilās āra gatavošanas 
iekārtas - Big Green Egg izveidē. 

BIG GREEN EGG NOSLĒPUMS
Japāņi, amerikāņi, eiropieši: ikviens, kam garšo Big Green Egg 
gatavoti ēdieni, kļūs par uzticamu fanu, pateicoties unikālajai garšai. 
Kāds gan ir EGG noslēpums? Patiesībā tā ir vairāku faktoru kombinā-
cija. Tā ir keramika, kas atstaro karstumu, radot gaisa plūsmu. Tā ir 
perfektā gaisa cirkulācija, kas nodrošina to, ka ēdiens tiek gatavots 
vienmērīgi un tieši pareizajā temperatūrā. Un tas ir fakts, ka tempe-
ratūru iespējams kontrolēt un uzturēt ar nevainojamu precizitāti. Tā 
visa rezultātā, pateicoties augstās kvalitātes karstumu izolējošajai 
keramikai, pat ārējās temperatūras neietekmē temperatūru EGG 
iekšpusē. Un visbeidzot – EGG fantastiskais ārējais izskats!

MŪŽA KVALITĀTE  
Kā Big Green Egg ražotājs mēs pilnībā atbildam par mūsu produktu. 
Tieši tādēļ mēs dodam mūža garantiju visu EGG keramikas detaļu 
materiāliem un konstrukcijas elementiem. Tie ir veidoti no ļoti 
augstas kvalitātes keramikas. Šim materiālam ir izcilas izolējošas 
īpašības, un tas padara EGG kombinācijā ar vairākām patentētām 
detaļām pilnīgi unikālu. Keramika spēj izturēt ekstremālas 
temperatūras un temperatūru svārstības. Jūs patiešām varat izmantot 
EGG neskaitāmas reizes bez mazākā kvalitātes zuduma. Līdz ar to ir 
tikai dabiski, ka mēs, visa kompānija, esam PAR mūsu EGG.
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WORLD MAP
WITH COUNTRIES

NASA

MŪŽA 
GARANTIJA Pēc pirmā acu uzmetiena šķiet, ka starp šo Big Green Egg 

modeli un to, kurš tika prezentēts 1974. gadā, nav gandrīz 
nekādu atšķirību, taču izskats var būt mānīgs. Mēs 

esam ieviesuši veselu virkni tehnoloģisku inovāciju 
un turpināsim to darīt, jo mēs vēlamies, lai Big Green Egg 

būtu vislabākais kamado tirgū ne tikai šodien, 
bet arī nākotnē.

Vislabākā keramika
Inovatīvas detaļas

Precīza temperatūras  
kontrole

Viegli iekurināms un  
gatavs darbam nieka 

15 minūtēs

Ražots Amerikā

Augstākās kvalitātes  
NASA izstrādāta 

keramika

Vai gribat redzēt, 
kā tiek izgatavoti 
Big Green Egg?



Jūs un 
Big Green Egg – 

lielisks pāris!
Kā jau īsts gardēdis vienu lietu jūs zināt noteikti – ar Big Green Egg jūs ienesīsiet savās mājās (vai arī 
dārzā, uz terases vai balkona) augstākās klases kamado kvalitāti. Līdzās grilēšanai Big Green Egg ir 
perfekti piemērots cepšanai, kūpināšanai, tvaicēšanai un (lēnai) gatavošanai. Jo EGG ir vairāk nekā 

grils, tā ir vesela āra virtuve, kurā jūs varat cept picas, kūpināt zivis, lēni gatavot gaļu un darīt visas tās 
pašas lietas, ko var darīt ar parasto cepeškrāsni. Big Green Egg kulinārās iespējas ir neierobežotas. 

Tātad jautājums nav, vai jūs vēlaties EGG, bet gan, kurš no 7  EGG modeļiem ir jums vispiemērotākais. 
Šī iemesla dēļ mēs esam izveidojuši īsu modeļu aprakstu. Vienmēr atradīsies tieši jums piemērots 

EGG, neatkarīgi no tā, cik liela vai maza ir jūsu ģimene, jūsu draugu loks, jūsu dārzs (vai terase)!

Mini
ņemiet to līdzi 

visur, kurp 
dodaties

XLarge
un nekad vairs 

nepietrūks 
vietas

2XL
lieliski 

piemērots īpaši 
lielām grupām

Large
universāls  

kamado  
jebkuram 

dzīves  
gadījumam

MiniMax
parocīgs galda 

modelis

Small
pieticīgs 

izmērs, ideāls 
sniegums

Medium
izbaudiet kopā 
ar draugiem un 

ģimeni

Big Green Egg 
pamata  

kolekcija:
---

Vienkāršs sākums

Big Green Egg | Pārvietojamais statīvs ar riteņiem | Ogļu aizdedzināšanas klucīši 
Čuguna režģis | Pelnu rīks | convEGGtor | convEGGtor grozs | 100% dabīgas kokogles

Speciāli jaunajiem EGG faniem mēs esam izveidojuši sākuma  
komplektu, kas satur svarīgākos pamatelementus. Tas atvieglos  

arī jūsu dzimšanas dienas vēlmju saraksta sastādīšanu.
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2XL

XLarge

XLarge

2XL

Large

Large 

Liels, lielāks, vislielākais. Big Green Egg 2XL 
ir lielākais Big Green Egg ģimenes loceklis un 
lielākais tirgū pieejamais kamado. Viss šajā 
modelī ir iespaidīgs: svars, izmērs, augstums 
un gatavošanas virsma. 2XL vienmēr ir 
uzmanības centrā. Un arī tā veiktspēja ir ļoti 
iespaidīga. Neraugoties uz to, ar EGG Nest 
statīva un Nest Handler ratiņu palīdzību, 2XL 
ir viegli pārvietot. Un, pateicoties pārdomāta-
jam eņģu mehānismam, EGG ir viegli atvērt. 
Liels pēc izmēra un ar neizmērojamām 
kulinārajām iespējām, taču bez vīzdegunības 
pieskaņas.

Specifikācijas
Režģis: Ø 73 cm
Gatavošanas virsma: 4185 cm²
Kopējais svars: 170 kg
Augstums:  90 cm

Kods 120939

Vai jums ir liela ģimene un/vai draugu pulks? 
Vai jūs gatavojat profesionāli? Vai jūs 
organizējat ēdināšanu lielām grupām?  
Tad Big Green Egg XLarge būs jūsu ideālais 
sabiedrotais. Tas ļaus jums vienlaicīgi servēt 
gardi pagatavotas sastāvdaļas un ēdienus 
lielam skaitam cilvēku. Ar 61 cm lielu 
gatavošanas virsmu lieli gaļas, zivs gabali vai 
vairākas picas vairs nav fantāzija, bet gan 
realitāte. Un ja ar 61 cm nepietiek? Paplaši-
niet gatavošanas virsmu ar speciālajiem divu 
un trīs līmeņu gatavošanas režģiem, kas ir 
pieejami XLarge izmēra EGG, un paaugstiniet 
jūsu gatavošanas līmeni.

Specifikācijas
Režģis: Ø 61 cm
Gatavošanas virsma: 2919 cm²
Kopējais svars: 99 kg
Augstums:  78 cm

Kods 117649

• EGG
• IntEGGrated statīvs+ratiņi
• convEGGtor 
• convEGGtor grozs
• Ogles 4,5 kg
• Ogļu aizdedzināšanas klucīši
• Pelnu rīks

• EGG
• IntEGGrated statīvs+ratiņi
• 2x convEGGtor akmens puse
• convEGGtor grozs
• Ogles 9 kg
• Ogļu aizdedzināšanas klucīši
• Pelnu rīks

Sākuma  
komplekts 

Large izmēra Big Green Egg ir vispopulārā-
kais Big Green Egg modeļu saimē. Jūs viegli 
varat pagatavot visus jūsu, jūsu ģimenes un 
draugu mīļākos ēdienus uz Large izmēra EGG 
gatavošanas virsmas – ja nepieciešams, arī 
visu vienlaicīgi, jo Large modelī ir pietiekami 
daudz vietas, lai gatavotu 8 cilvēkiem. Un ar 
visu šo pieejamo vietu ir ļoti viegli pagatavot 
visaptverošas trīs ēdienu maltītes. Vai jūs 
vēlaties sasniegt pilnīgi visu, ko EGG jums var 
piedāvāt? Tad Large modelis būs jums 
perfekti piemērots, jo tam ir visvairāk 
saderīgu piederumu. Tieši tādēļ šim vispusī-
gajam modelim ir dots nosaukums Large – 
jo tā iespējas ir ļoti plašas.

Specifikācijas
Režģis: Ø 46 cm 
Gatavošanas virsma: 1688 cm²
Kopējais svars: 73 kg
Augstums: 84 cm

Kods 117632

• EGG
• IntEGGrated statīvs+ratiņi
• convEGGtor 
• convEGGtor grozs
• Ogles 4,5 kg
• Ogļu aizdedzināšanas klucīši
• Pelnu rīks

Sākuma  
komplekts 
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Medium

Medium MiniMax

MiniSmall

MiniSmall

Big Green Egg Medium ir pietiekami kompakts, lai ietilptu nelielā pilsētas 
dārzā, uz lieveņa vai balkona, un tajā pašā laikā pietiekami liels, lai grilētu, 
kūpinātu, ceptu cepešus vai mīklas izstrādājumus 6 līdz 8 personām. 
Novietojiet Medium jūsu dārzā un varēsiet ielūgt jūsu ģimeni vai draugus 
kopā izbaudīt teicamu ēdienu. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ šis EGG ir 
viens no mūsu populārākajiem modeļiem. Ar pieskaņotu convEGGtor un 
cepšanas akmeni jūs acumirklī varat pārveidot Big Green Egg Medium 
par picas krāsni, kurā varēsiet izcept visu laiku labākās picas. Medium 
modelis ir viduvējs tikai un vienīgi izmēra ziņā!

Specifikācijas
Režģis: Ø 40 cm
Gatavošanas virsma: 1264 cm²
Kopējais svars: 51 kg
Augstums:  72 cm

Kods 117625

• EGG
• IntEGGrated statīvs+ratiņi
• convEGGtor
• Ogles 4,5 kg
• Ogļu aizdedzināšanas klucīši
• Pelnu rīks

MiniMax
Lai arī izmērs nav gana iespaidīgs, Big Green Egg MiniMax par savu 
veiktspēju var būt vairāk nekā lepns. Tas ir tikai 7 cm augstāks par 
par Big Green Egg Mini modeli, taču tam ir daudz lielāka gatavošanas 
virsma, kas ir gandrīz tāda pati kā Big Green Egg Small modelim. 
Tas jums nodrošinās pietiekami daudz vietas, lai gatavotu 4 līdz 6 
personām. Plānojat izbraukumu zaļumos? Jums nav jābūt 
profesionālam svarcēlājam, lai paņemtu līdz MiniMax, jo tas 
sver vien 35 kg. Tas nesagādās nekādas problēmas, ja izmantosiet 
EGG pārnēsāšanas rāmi, kas ir iekļauts standarta komplektācijā!

Specifikācijas
Režģis: Ø 33 cm
Gatavošanas virsma: 855 cm²
Kopējais svars: 35 kg
Augstums:  50 cm

Komplektā EGG pārnēsāšanas rāmis
Kods 119650

•  EGG (ar EGG pārnēsāšanas rāmi)
• convEGGtor
• Ogles 4,5 kg
• Ogļu aizdedzināšanas klucīši
• Pelnu rīks

Vai tikai tie, kam ir dārzs, var izbaudīt āra grilēšanas privilēģijas? 
Pilnīgi noteikti nē! Big Green Egg Small modelis ir pilsētas ļautiņu, kuru 
mājoklī ir neliela terase vai balkons, iecienītākais biedrs. Small modelis 
var būt kompakts, taču jūs ar to viegli pagatavosiet satriecošas 
maltītes 4 līdz 6 personām. Tā kā Small modeļa režģis ir novietots 
zemāk par MiniMax modeli, Small ir vairāk piemērots lielāka izmēra 
porciju pagatavošanai, neraugoties uz to, ka abu gatavošanas virsma 
ir vienāda izmēra. Big Green Egg Small modelis var būt mazs, taču tā 
veiktspēja ir milzīga!

Specifikācijas
Režģis: Ø 33 cm
Gatavošanas virsma: 855 cm²
Kopējais svars: 36 kg
Augstums:  61 cm

Kods 117601

Big Green Egg Mini modelis ir mazākais un vieglākais Big Green Egg 
saimes loceklis. Tas ir ideāli piemērots kempingam, piknikam vai 
dodoties izbraucienā ar laivu. Vai arī varat to vienkārši izmantot  
mājās uz galda kopā ar EGG pārnēsāšanas rāmi. Taču, būsim godīgi, 
tiklīdz kā būsiet ieguvis savā īpašumā šo EGG modeli, jūs droši vien 
vēlēsieties ņemt to visur sev līdzi. Pateicoties tā svaram, Mini ir ļoti 
viegli pārnēsāt. Un vēl vieglāk to būs darīt, ja iegādāsieties jūsu Mini 
EGG pārnēsāšanas rāmi. Vai jūs parasti gatavojat 2 līdz 4 personām? 
Tad šis ceļošanai piemērotais vieglsvars būs jums piemērotākais 
Big Green Egg modelis.

Specifikācijas
Režģis: Ø 25 cm
Gatavošanas virsma: 507 cm²
Kopējais svars: 17 kg
Augstums:  43 cm

Kods 117618

EGG Mini pārnēsāšanas rāmis      
Kods 116451

• EGG
• EGG pārnēsāšanas rāmis
• convEGGtor
• Ogles 4,5 kg
• Ogļu aizdedzināšanas klucīši
• Pelnu rīks

• EGG
• EGG statīvs
• convEGGtor
• Ogles 4,5 kg
• Ogļu aizdedzināšanas klucīši
• Pelnu rīks

Sākuma  
komplekts 
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Kūpiniet, cepiet,  
tvaicējiet, cepiet mīklas 
izstrādājumus, grilējiet.
Jauna diena, jauns ēdiens. Uz visiem laikiem.

BIG GREEN EGG DAUDZDPUSĪBA...  
Big Green Egg pieejamais temperatūras diapazons ir no 60 °C līdz 350 °C, 
tāpēc varat izmēģināt visu veidu gatavošanas paņēmienus. Grilēšana, 
kūpināšana, cepšana maisot, tvaicēšana, mīklas izstrādājumu cepšana 
vai lēna gatavošana - jūsu Big Green Egg itin viegli tiks galā ar to visu. 
No grilēta T-veida kaula steika vai liellopa antrekota līdz veģetāram 
karijam un Madrides sautējumam. Pagatavojiet ēdienu ar tvaicētām 
austerēm, salmos kūpinātu karpačo, Āzijas vistas zupu vai labi pildītu 
dārzeņu kišu. Nekas nav pārāk ekstravagants!
Un tad, protams, ir laiks to visu nogaršot... Tīras un īstas garšas ar 
nepārspējamu, raksturīgu aromātu un garšu. Ar Big Green Egg jums 
pavērsies jauna pasaule. Paplašiniet savas kulinārās robežas un 
pārsteidziet sevi un savus viesus. Ļaujiet savam radošumam plūst, un
izbaudiet to!

…VISU GADU!
Neatkarīgi no tā, vai tas ir stindzinošs aukstums, vai īsta svelme, EGG 
ir paredzēts ikvienai sezonai - visu gadu. Ja domājat, ka grilēšana ir 
paredzēta tikai vasarai, padomājiet vēlreiz! Tas viss mainās, pateicoties 
Big Green Egg. Galu galā, kāpēc izbaudīt savu kamado tikai dažus 
mēnešus, ja varat to izmantot 365 dienas gadā? Unikālā, izolējošā 
keramika nozīmē, ka āra laikapstākļiem nav nekādas nozīmes.
Temperatūra EGG ir tikpat stabila kā parasti, un to neietekmē ne lietus, 
ne sniegs.

IZBAUDIET VISLABĀKO GARŠAS  
PIEREDZI KOPĀ
Big Green Egg būs kopā ar jums visa mūža garumā - jūs varat turpināt 
bezgalīgi variēt ar dažādām sastāvdaļām un ēdieniem, iegūstot īpaši 
gardu rezultātu. Izbaudīt dzīvi kopā - tieši tam domāts Big Green Egg.
Neaizmirstami mirkļi sastāv no laika, kas pavadīts kopā ar ģimeni, 
draugiem un tuviniekiem, baudot visgardākos ēdienus, kādus vien 
varat iedomāties. Gatavojiet savas iecienītākās receptes vai izgudrojiet 
jaunus ēdienus savā EGG. Iespējas ir bezgalīgas - izmēģiniet tās visas 
un ļaujiet vaļu savam radošumam! Pagatavojiet sulīgu antrekotu, 
krāšņu zivs gabalu ar sāļu garoziņu, sātīgu sautējumu, kraukšķīgu 
maizi un picas ar perfektu maliņu, vai kādu pasakaini gardu desertu. 
Ko gatavosiet pirmo? 

Vairāk par dažādām gatavošanas tehnikām un piederumiem 
lasiet nākamajās lappusēs un uzziniet, kādas iespējas 
piedāvā Big Green Egg. 
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Džentlmeņu 
maize

ConvEGGtor: no EGG  
līdz cepeškrāsnij
Keramikas convEGGtor kā keramikas siltuma 
vairoga izmantošana nozīmē, ka ogles nekarsē 
sastāvdaļas tieši, un jūs varat ātri pārvērst 
Big Green Egg par cepeškrāsni. Izmantojot 
cepšanas akmeni, jūs varat pagatavot visu 
laiku gardākās picas ar autentisku, kraukšķīgu 
pamatni.

Vairāk informācijas 42. lpp.

Nepieciešamie 
piederumi

convEGGtor

Nerūsējošā tērauda 
režģis

Cepšanas akmens

Sāksim ar... cepšanu! 

Padoms: kāpēc gan nepamēģināt uzcept maizi, 
kūkas vai braunijus? Iespējas ir bezgalīgas!

Daudzums: 2 klaipi

SASTĀVDAĻAS
IERAUGS
40 g remdena ūdens
3 g svaiga rauga
40 g miltu ar augstu olbaltumvielu saturu

MĪKLA
210 g miltu ar augstu olbaltumvielu saturu
5 g smalkā sāls
12 g svaiga rauga
12 g auksta sviesta
12 g medus
115 g remdena ūdens

PILDĪJUMS
70 g rīvētu ingvera sukāžu
70 g apelsīnu sukāžu
70 g rozīņu

GARNĒJUMS
100 g medus
100 g viskija
2 ēdamkarotes apelsīna sukāžu

PIEDERUMI
convEGGtor
Nerūsējošā tērauda režģis
Cepšanas akmens
Čuguna mērces kausiņš

IEPRIEKŠPAGATAVOŠANA
1.  Ieraugam - virtuves kombaina maisītāja 

traukā ielejiet remdenu ūdeni, sadrupiniet 
virs bļodas raugu un turpiniet maisīt, lai tas 
izšķīst ūdenī. Piejauciet miltus, pārklājiet  
bļodu ar pārtikas plēvi un ļaujiet rūgt  
apmēram 2 stundas.

2.  Pēc 2 stundām pievienojiet mīklai 
paredzētās sastāvdaļas un ar virtuves 
kombaina mīklas āķi mīciet mīklu vidējā 
ātrumā apmēram 6-7 minūtes, lai izveidotu 
staipīgu un  elastīgu mīklu, ja vēlaties, mīklu, 
protams, varat mīcīt arī ar rokām. Mīkla ir 
gatava, kad, plēšot to uz pusēm, tā izstiepjas 
ļoti plānā kārtiņā.

3.  Pievienojiet visas pildījumam paredzētās 
sastāvdaļas un atstājiet mašīnu ieslēgtu, līdz 
visas sastāvdaļas ir kārtīgi iemaisītas mīklā. 
Pārklājiet bļodu ar pārtikas plēvi un ļaujiet 
mīklai rūgt apmēram 30 minūtes.

4.  Sadaliet mīklu 2 vienādās daļās un izveidojiet 
no tām divus klaipiņus ar smailiem galiem. 
Novietojiet tos uz sāniem uz darba virsmas, 
pārklājiet ar tīru, nedaudz samitrinātu vir-
tuves dvieli un ļaujiet rūgt vēl 50 minūtes.

GATAVOŠANA
1.  Iekuriet ogles savā Big Green Egg un kopā 

ar convEGGtor  un nerūsējošā tērauda režģi  
uzkarsējiet līdz 210 °C temperatūrai.

2.  Novietojiet uz režģa cepšanas akmeni. 
Uzrūgušos klaipiņus novietojiet uz sāniem 
uz cepšanas akmens un ar asu nazi veiciet 
sānos gareniskus iegriezumus. Aizveriet 
EGG vāku, cepšanas akmens ievietošanas 
laikā temperatūra būs samazinājusies līdz 
aptuveni 190 °C. Cepiet 30-40 minūtes, līdz 
klaipiņi ir kļuvuši zeltaini brūni un gatavi.

3.  Izņemiet klaipiņus no EGG un atstājiet  
atdzist uz restēm. Pa to laiku izņemiet no 
EGG cepšanas akmeni. Glazūrai čuguna 
mērces kausiņā  sajauciet medu un viskiju, 
pēc tam novietojiet kausiņu uz režģa 
un aizveriet EGG vāku. Uzkarsējiet līdz 
vārīšanās temperatūrai un tad ļaujiet lēnām 
atdzist, līdz mērce kļūst vienmērīga un bieza.

4.  Pārklājiet klaipus ar medus-viskija 
maisījumu un izdekorējiet ar apelsīnu 
sukādēm.

BAKE  BAK
E  BAKE  BAKE  B

AK
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Sāksim ar... 
grilēšanu uz 
čuguna režģa 

Ideāli grila  
nospiedumi:  

divos dažādos  
līmeņos

PADOMS: Jūs varat pasniegt turnedo ar 
piedevām pēc izvēles, piemēram, grilētiem 

dārzeņiem un rievotiem, krāsnī ceptiem 
(Hasselbeka) kartupeļiem. Vispirms 

pagatavojiet kartupeļus, pēc tam grilējiet 
dārzeņus un visbeidzot turnedo. Jūs varat 

uzsildīt kartupeļus un dārzeņus, kamēr 
turnedo atpūšas.

Turnedo ar bekonu un dārza garšaugiem

GRIL
L 

 G
R

IL
L GRILL GRILL G

R
ILL GRILL 

Pasniedz: 4 personām

SASTĀVDAĻAS
1 filejas gabals - 800g, bez plēves

8 garas cauraudža šķēles
2 zariņi timiāna 

2 zariņi rozmarīna
2 ēdamkarotes olīveļļas

Miesnieka aukla

PIEDERUMI
Čuguna režģis

Tūlītējas nolasīšanas termometrs

IEPRIEKŠPAGATAVOŠANA
1.  Iekuriet ogles Big Green Egg un uzkarsējiet 

to kopā ar čuguna režģi līdz 220 °C 
temperatūrai.

2.  Pa to laiku sagrieziet fileju 4 glītos 
vienādos turnedo. Ap katra turnedo 
sāniem aptiniet 2 cauraudža gabalus un 
pārsieniet ar miesnieka auklu. Sagrieziet 
timiāna un rozmarīna zariņus gabaliņos 
un ierīvējiet turnedo. Apslakiet turnedo 
no abām pusēm ar olīveļļu un pēc garšas 
apkaisiet ar sāli un pipariem.

GATAVOŠANA
1.  Novietojiet turnedo ar garšaugu pusi uz 

augšu uz režģa un grilējiet apmēram 
3 minūtes. Pagrieziet turnedo par 
deviņdesmit grādiem un grilējiet vēl 2 
minūtes, lai izveidotu raksturīgo grila 
nospiedumu.  
Pēc katras darbības aizveriet EGG vāku.

2.  Apgrieziet turnedo un grilējiet vēl 2x 
apmēram 3 minūtes, līdz tie sasniedz 

iekšējo temperatūru no 48 līdz 52 °C 
un kļūst sārti. Jūs varat izmērīt iekšējo 
temperatūru, izmantojot tūlītējas 
nolasīšanas digitālo termometru.

3.  Izņemiet turnedo no EGG un atstājiet brīvi 
pārklātus ar alumīnija foliju apmēram 5 
minūtes.

Nepieciešamie 
piederumi

Čuguna režģis

Atgriežamies pie pamata 
grilēšanas: vienkāršs veids, 
izmantojot čuguna režģi, kas 
novietots uz kurtuves aploces. 
Veidojiet raksturīgos grila no-
spiedumus un Maijāra reakcijas 
(olbaltumvielu karamelizāciju), 
pagriežot uz režģa esošo 
ēdienu par ceturtdaļu 
apgrieziena.

Grilējiet lielākā augstumā:  
un saglabājiet ēdienu saskarē ar 
grilu ilgāku laiku. Lai varētu ilgāk 
grilēt biezākos gaļas gabalus, 
izvēlieties lielāku attālumu starp 
oglēm un produktu, izmantojot 
uz groza novietotu režģi. Čuguna 
radītais karstums turpina  
nodrošināt tādu pašu grila efektu.   



22
23

Porcijas: 4

SASTĀVDAĻAS 
SALDIE KARTUPEĻI
2 lieli saldie kartupeļi
1 daiviņa ķiploka 
1 zariņš timiāna  
1 zariņš rozmarīna 
2 ēdamkarotes olīveļļas 
4 anšovu filejas
4 zariņi kreses 

GARŠAUGU KRĒMS
6 zariņi maurloku
2 ēdamkarotes iebiezināta saldā krējuma

SPARĢEĻI
12 zaļie sparģeļi
1 ēdamkarote olīveļļas

PIEDERUMI
Čuguna režģis

IEPRIEKŠPAGATAVOŠANA
1.  Iekuriet ogles  savā Big Green Egg un 

karsējiet to kopā ar čuguna režģi  līdz 180 °C 
temperatūrai. Pa to laiku nomazgājiet saldos 
kartupeļus un nosusiniet tos. Novietojiet 
katru saldo kartupeli uz alumīnija folijas 
loksnes.

2.  Nomizojiet un sasmalciniet ķiploka daiviņu. 
Noplūciet no kātiem timiāna un rozmarīna 
lapas. Olīveļļā sajauciet ķiplokus un zaļu-
mus. Saldos kartupeļus pārslakiet ar eļļu un 
zaļumiem un ietiniet tos folijā.

GATAVOŠANA
1.  Novietojiet folijā ietītos saldos kartupeļus 

uz Big Green Egg režģa. Aizveriet vāku un 
atstājiet saldos kartupeļus cepties apmēram 
35 minūtes. Pa to laiku garšaugu krēmam 
smalki sagrieziet maurlokus un iemaisiet tos 
iebiezinātajā saldajā krējumā, pēc garšas 
pievienojot sāli un piparus. Nogrieziet 
sparģeļu kātu cietāko daļu.

2.  Izņemiet saldos kartupeļus no Big Green 
Egg. Apsmērējiet sparģeļus ar olīveļļu un 
apkaisiet ar sāli un pipariem. Novietojiet 
sparģeļus uz režģa un grilējiet 1–1½ minūti. 
Apgrieziet sparģeļus un grilējiet vēl 1–1½ 
minūti. Pēc katras darbības aizveriet EGG 
vāku. Pa to laiku uzmanīgi noņemiet no 
saldajiem kartupeļiem alumīnija foliju.

3.  Pārgrieziet saldos kartupeļus gareniski uz 
pusēm un pārlejiet ar pusi karotes garšaugu 
krēma. Uz katras saldā kartupeļu pusītes 
uzlieciet 3 sparģeļus un anšovu. Dekorējiet 
ar kresēm.

Cepti saldie  
kartupeļi 

ar grilētiem 
sparģeļiem

Vai cepat savā 
EGG? Jā!
Vai meklējat vienkāršu, bet visnotaļ 
iespaidīgu piedevu, ko pagatavot uz 
Big Green Egg? Tad šī recepte ir ideāli 
piemērota! Tajā ir apvienoti kamado 
gatavoti saldie kartupeļi un grilēti 
sparģeļi ar garšaugu-krējuma mērci. 
Lai gan cepšanas un grilēšanas 
process ir ārkārtīgi vienkāršs, gala 
rezultāti ir iespaidīgi, pateicoties 
Big Green Egg aromātam un garšu 
kombinācijai!

Vairāk informācijas 42. lpp.

Nepieciešamie 
piederumi

Čuguna režģis

Sāksim ar...   
kārdinošu piedevu
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Padoms: lai iegūtu vislabākos kūpināšanas rezultātus, izvēlieties koksnes šķeldas 
nelieliem kūpināšanas laikiem un lielākos koksnes klučus ilgākām gatavošanas 

reizēm. Ja vēlaties uzzināt vairāk par kūpināšanu, skatiet 40. lappusi

Pasniedz: 8 - 10 personām

SASTĀVDAĻAS
2 kg cūkas kakla daļas

2 ēdamkarotes olīveļļas
4 ēdamkarotes cūkgaļas ierīvēšanai  

paredzēta garšaugu maisījuma 
BBQ mērce  

balto kāpostu salāti 
10 maurloku kātu

PIEDERUMI
Koksnes gabali (hikorijas)

convEGGtor
Pilienu uztveršanas trauks -  

taisnstūra formas
Nerūsējošā tērauda režģis
Tālvadības termometrs ar  

divām zondēm
Gaļas spīles

IEPRIEKŠPAGATAVOŠANA
1.  Iekuriet ogles Big Green Egg un uzkarsējiet to 

līdz 160 °C temperatūrai.
2.  Vispirms ierīvējiet cūkas kaklu ar olīveļļu, pēc 

tam ar garšaugu maisījumu.

GATAVOŠANA
1.  Uzberiet uz gruzdošām oglēm ābeles un 

hikorijas koksnes gabaliņus. Ievietojiet EGG 
convEGGtor, zem tā taisnstūra formas pilienu 
uztveršanas trauku un nerūsējošā tērauda 
režģi. Novietojiet cūkgaļu uz režģa, ievietojiet 
tālvadības termometra ar divām zondēm 
zondi gaļas vidusdaļā un iestatiet to uz  
72-75 °C temperatūru. Aizveriet EGG vāku,  
un EGG temperatūra pazemināsies līdz  
120 °C. Atstājiet cūkas kaklu gatavoties 
apmēram 6 stundas, līdz ir sasniegta iestatītā 
iekšējā temperatūra.

2.  Izņemiet cūkgaļu no EGG un ar otas palīdzību 
pārklājiet gaļu ar 3 ēdamkarotēm BBQ mērces. 
Ietiniet gaļu trīs kārtās alumīnija folijas un 
novietojiet to atpakaļ uz režģa. Atkārtoti 
ievietojiet tālvadības termometra ar divām 
zondēm zondi gaļas vidusdaļā un iestatiet 
iekšējo temperatūru uz 96 °C. Aizveriet EGG 
vāku un paaugstiniet temperatūru līdz 140 °C. 
Atstājiet cūkas kaklu gatavoties apmēram 
4 stundas, līdz ir sasniegta iestatītā iekšējā 
temperatūra, gaļai būtu jābūt mīkstai.

3.  Izņemiet cūkas kaklu no EGG, nenoņemot 
alumīnija foliju, un atstājiet to ledusskapī 
vismaz 1 stundu. Folijai būs izolējošs efekts, 
nodrošinot to, ka gaļa paliek silta.

4.  Uzmanīgi noņemiet foliju un atlieciet malā 
šķidrumu. Sapluciniet gaļu, izmantojot gaļas 
spīles un sajauciet ar atlikto šķidrumu, kā arī 
nedaudz BBQ mērces pēc garšas. Pasniedziet 
iegūto plucināto cūkgaļu ar balto kāpostu 
salātiem  un atlikušo BBQ mērci un garnējiet 
ar maurlokiem.

Nepieciešamie 
piederumi

convEGGtor

Nerūsējošā tērauda 
režģis

Plucināta 
cūkgaļa 
ar balto 
kāpostu 
salātiem

Sāksim ar... 
stundām ilgu 

gatavošanu

Gatavošana ir vienkārša, ļaujiet laikam paveikt visu un rezultāti 
jūs patiešām pārsteigs. Bet kas jāņem vērā, lai iegūtu ideālu 
rezultātu? Varat izvēlēties lēnu gatavošanu ar convEGGtor vai 
ievietojiet divas convEGGtor akmens puses convEGGtor grozā. 
Atšķirība ir atkarīga no izveidotās netiešās virsmas izmēra un 
atbilstošajām temperatūrām: 

convEGGtor grozs + 
2x convEGGtor akmens puses = 
70°C – 160°C 

convEGGtor 
(ar vai bez convEGGtor groza) = 
80°C – 350 °C

Zemā temperatūrā  
un lēni: kas būtu  
jāņem vērā?

2x 2x

SMOK
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PADOMS: Makreles labi garšo ar Antibas 
mērci vai svaigu majonēzi.

IEPRIEKŠPAGATAVOŠANA
1.  Iekuriet ogles Big Green Egg un kopā ar 

convEGGtor un nerūsējošā tērauda režģi  
karsējiet to līdz 220 °C temperatūrai. 

2.  Uzšķērdiet katru makreli un izņemiet iekšas. 
Labi izskalojiet vēdera dobumu un noskalojiet 
makreles ārpusi zem auksta, tekoša ūdens 
un nosusiniet. Katrā makreles pusē izdariet 
apmēram 6 līdz 8 iegriezumus.

3.  Sagrieziet ķiplokus un citronu gabaliņos.

GATAVOŠANA
1.  Katras makreles ādu ierīvējiet ar olīveļļu un 

pēc garšas apkaisiet ar smalko jūras sāli 
un baltajiem pipariem. Uzlieciet makreles 
uz perforētā režģa puses  un salieciet starp 
zivīm timiāna un rozmarīna zariņus, ķiploku 
un citrona gabaliņus.

2.  Novietojiet perforētā režģa pusi uz režģa 
un aizveriet EGG vāku. Ļaujiet makrelēm 
cepties apmēram 15 minūtes, līdz tās 
sasniegušas 65 °C iekšējo temperatūru, 
jūs varat to izmērīt, izmantojot tūlītējas 
nolasīšanas termometru.

3.  Izņemiet makreles no Big Green Egg. 
Pasniedziet zivis ar jūsu izvēlētu garnējumu 
vai izmantojiet tās kādā ēdienā.

Cepta  
makrele

Porcijas: 3

SASTĀVDAĻAS
MAKRELE

3 jēlas makreles
½ galviņas svaiga ķiploka

½ organiskā citrona
1 ēdamkarote olīveļļas

3 zariņi timiāna
3 zariņi rozmarīna

PIEDERUMI
convEGGtor

Nerūsējošā tērauda režģis
Perforētā režģa puse

Tūlītējas nolasīšanas termometrs

Nepieciešamie 
piederumi

convEGGtor

Nerūsējošā tērauda 
režģis

Perforētā režģa puse

Sāksim ar...  
sulīgu makreli

ROAST
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Sāksim ar... vēl vairāk  
gatavošanas tehnikām 

Izmēģiniet tās visas 
un ļaujiet vaļu savam 

radošumam.

XLarge  128553
Large 128546

Netiešā grilēšana 
Grilējat vistu pollo al mattone, 

neapgriežot to no gatavošanas 
sākuma līdz beigām, vai maigas 

sastāvdaļas, piemēram, dārzeņus, 
bet joprojām vēlaties iegūt 

raksturīgo grila nospiedumu? 
Izmantojot netiešo grilēšanu, jūs 
panākat maksimālu kontaktu ar 
čuguna režģi, un nodrošināt, ka 
gatavojamā produkta proteīni 

karamelizējas lēnāk. 

convEGGtor

Čuguna režģis

convEGGtor

Zaļais holandiešu katls

Sautēšana
Padoms: vispirms grilējiet 

produktu uz čuguna režģa, lai 
iegūtu papildu grauzdējuma 

garšu, un pēc tam ļaujiet tam 
sautēties zaļajā holandiešu katlā. 

Sautēšanas laikā noņemiet 
vāku. Tādā veidā aizvērtais Big 

Green Egg piešķirs jūsu ēdienam 
maksimālu garšu.

Netieša cepšana augstā  
temperatūrā

Sālīta šķiņķa gabals vai cūkgaļas 
filejas cepetis. Piešķiriet tiem 

brīnišķīgu grauzdējuma garšu, 
cepot gaļu augstā temperatūrā, 
izmantojot nerūsējošā tērauda 
režģi un convEGGtor, tādējādi 

nesadedzinot produktu. Karstais 
gaiss EGG iekrāso jūsu produktu 

līdz pilnībai. 

Vairāku zonu gatavošana
Grilējiet lielu gaļas gabalu un 
pēc tam ļaujiet tam netieši 

gatavoties vēl ilgāk. Vai arī vienā 
acumirklī vienlaikus pasniedziet 

neskaitāmus burgerus. 
Šefpavāra padoms: grilējiet savu 

satē tieši un vienlaikus lieciet 
gatavoties produktus uz iesmiem 
netiešajā sadaļā. Vairs nekādas 

nomelnējušas, pārogļotas 
koksnes uz jūsu izcili grilētajiem 

gardumiem.  

convEGGtor

Nerūsējošā tērauda 
režģis

Nerūsējošā tērauda 
režģis

convEGGtor akmens 
puse

convEGGtor grozs

Nerūsējošā tērauda režģa 
puse

Čuguna režģa puse
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Rotisserie
Grilēšanas komplekts
Garda, uz oglēm cepta vista, salds un sulīgs ananass, burvīga 
rulāde vai uz iesma gatavots paštaisīts giross vai kebabs? Tagad 
jūs varat patstāvīgi pagatavot visus šos ēdienus savā Big Green 
Egg, izmantojot grilēšanas komplektu, kas ir jauns un lielisks Big 
Green Egg papildinājums. Iespējas ir bezgalīgas! Gatavošanas laikā 
sastāvdaļas nepārtraukti tiks aplietas ar taukiem un/vai sulām, 
radot vēl bagātīgāku garšu. Jūs varat izmantot grilēšanas 
komplektu ar vai bez convEGGtor atkarībā no gatavojamā ēdiena un 
EGG temperatūras.

Atklājiet 
mūsu jauno 
piederumu

grilēšanas 
komplektu

Vienkārši uzlieciet iesma gredzenu uz kamado keramikas pamatnes 
un nostipriniet iesmu gredzena abās pusēs. Pēc tam aizveriet EGG 
vāku, lai tāpat kā parasti precīzi kontrolētu EGG temperatūru un 
apvienotu visas EGG un iesma priekšrocības. Jūsu ēdiens tiks 
lieliski pagatavots, pateicoties gaisa plūsmai EGG, keramikas 
atstarotajam karstumam un iesma rotācijai. Iesma gredzens ir 
izgatavots no pārklāta tērauda, bet pats iesms un tam pievienotās 
dakšas - no nerūsējošā tērauda. Iesmu griež kluss, bet jaudīgs 
220–240 V motors, kas nodrošina ļoti vienmērīgu rotāciju.

XLL

Maksimālais svars 17 kg.       
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Teksts Yvonne Berkhout

Ar Big Green Egg varat gatavot katru 
dienu visu gadu. Un, būsim godīgi, īsts 

EGG entuziasts nešķiro gadalaikus. 
Katru dienu ir sezona! Vai jūs izmantojat 

savu bārbekjū tikai vasarā? Padomājiet 
vēlreiz! Galu galā, kāpēc izbaudīt savu 
kamado tikai dažus mēnešus, ja varat 
to izmantot 365 dienas gadā? Dažādās 

gatavošanas tehnikas padara Big Green 
Egg neticami daudzpusīgu. Tas savukārt 
ļauj ārkārtīgi vienkārši pielāgot maltītes 

dabiskajam laika ritējumam un ēst 
sezonas pārtiku. Ne tikai daudzveidīgs, 

bet arī ļoti ilgtspējīgs! Un... sezonas 
produkti bieži vien ir arī garšīgāki.  

Ko jūs vēl gaidāt?

Nemainīga kvalitāte un teicama temperatūras kontrole 
visu gadu - neatkarīgi no laikapstākļiem.
Gatavošana ārā visu gadu ir viena no daudzajām īpašībām, 
kas padara Big Green Egg unikālu. Tas iespējams, pateicoties 
materiāliem, kas izmantoti šīs āra gatavošanas sistēmas 
izgatavošanai. Pateicoties augstās kvalitātes siltumizolējošajai 
keramikai, ārējā temperatūra neietekmē temperatūru EGG 
iekšpusē. Neatkarīgi no laikapstākļiem jūsu maltīte vienmēr 
tiks vienmērīgi pagatavota konkrētajam gatavošanas veidam 
atbilstošajā temperatūrā. Tik tiešām nekas nevar noiet greizi! 
Tā ir Big Green Egg keramika, kas atstaro siltumu, radot gaisa 
plūsmu, kas nodrošina visu sastāvdaļu un ēdienu vienmērīgu 
pagatavošanu.

Big Green Egg keramika ir unikāla savā jomā, un to daļēji 
izstrādājusi NASA, ražošanas process notiek Ziemeļamerikā 
pēc visstingrākajiem kvalitātes standartiem, kas arī izskaidro 
nevainojami augsto kvalitāti. Tai piemīt izcilas izolācijas 
īpašības un tā var izturēt ekstremālas temperatūras un 
to svārstības.

Sāksim ar... sezonas produktu gatavošanu
Agrā pavasarī jūs varat baudīt garšīgākos sezonas 
produktus. Kamēr jūsu dārzs tikai sāk atdzīvoties, varat 
pagatavot savu iecienītāko veģetāro recepti. Uzmirdziet, ir 
pavasaris! Garie vasaras vakari ir lieliski piemēroti atpūtai 
ar ģimeni un draugiem. Iedzerot un pļāpājot ap EGG, kā arī 
baudot plašu garšīgu uzkodu un kārumu klāstu. Rudens 
sakrīt ar medību sezonu. Kaut kas, ko gaidīt, un lielisks 
brīdis, lai patiesi paspīdētu. Pagatavojiet neatkārtojamu, 
maigu medījuma gabalu. Tas nav kas tāds, ko ēdīsiet 
bieži, taču tas patiešām izdaiļos jūsu galdu. Ziema ir 
dažu EGG entuziastu iecienītākais gadalaiks, un mēs 
pilnībā saprotam, kāpēc. Kas var būt omulīgāks par ogļu 
iekuršanu, kamēr esat ietinies siltā šallē ar mīkstu cepuri 
galvā un biezu sniega segu zem kājām? Ieprieciniet sevi 
ar gardu sautējumu, sātīgu zupu vai milzīgu gaļas gabalu, 
lēni gatavojot zemā temperatūrā. Ļaujiet Big Green Egg 
darīt savu darbu, kamēr jūs iekštelpās pie kamīna kopā ar 
viesiem baudāt glāzi vīna.

BIG GREEN EGG 
365 DIENAS GADĀ  
Katru dienu 

ir sezona.
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Rūdolfs Šteinbergs
Restorāns "32.augusts"

Šefpavāri un  
Big Green Egg 
Radīti viens otram

Ir viena lieta, kas nekad nemainās, kad jūs sastopat Big Green Egg - 
labāko šefpavāru, “Michelin Star” šefpavāru, radošo dižgaru, kas 
kļuvuši slaveni, pateicoties inovatīvai gatavošanai un pārkāpjot 
gastronomisko iespēju robežas - siltā sagaidīšana. Viņi ir atklājuši, ka 
labāko (sezonālo) svaigo sastāvdaļu gatavošana, izmantojot EGG, 
vienmēr ir piešķīrusi ēdienam papildu sastāvdaļu – raksturīgo EGG 
aromātu. Progresīvo ideju un plašā gatavošanas tehniku arsenāla,  
ko piedāvā EGG, kombinācija viennozīmīgi ir ļoti veiksmīga. Big Green 
Egg ir padarījuši tik populāru mūsu vēstnieki. “Michelin Star” šefpavāri, 
piemēram, Rūdolfs Šteinbergs ir (burtiski) atzīmējis mūs uz kartes un 
devis iespēju gardēžiem atklāt unikālo Big Green Egg aromātu. Pēc 
mūsu domām labākie šefpavāri ir pelnījuši pa zvaigznei kaut vai tikai šī 
iemesla dēļ.
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Acacia Wood EGG Mates
Akācijas koksnes EGG Mates sānu galdiņi
Kā gan jūs varētu iztikt bez malējiem uzbrucējiem? EGG sānu galdiņi ir 
vislabākie Big Green Egg sabiedrotie. Augstas kvalitātes salokāmi
sānu galdiņi no karstumizturīgas koksnes ar metāla balstiem  
nodrošina pietiekami daudz vietas jūsu rīkiem, ēdienu sastāvdaļām  
un dzērieniem. Kā gan jūs iztiktu bez jūsu biedriem?

XLarge  121134 
Large  121127 
Medium  120670 

MiniMax  121844  
Small  120663  

Eucalyptus Wood Table
Eikalipta koksnes galds
Vai jums patīk dabisks stils jūsu dārzā un jūs vēlētos to papildināt ar 
pieskaņotu Big Green Egg galdu? Katrs eikalipta koka galds ir unikāls - 
ar dabīgu faktūru un īpašām krāsu niansēm. Šis ar rokām darinātais 
galds ir veidots no cietiem eikalipta cietkoksnes dēļiem - skaista, 
ilgtspējīgas koksnes veida. Eikalipta koksnes galds pārveidos jūsu  
Big Green Egg par pilnvērtīgu āra virtuvi, kurā būs daudz vietas  
piederumiem un traukiem. Vienmēr ievietojiet EGG galda paliktnī,  
lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju. Galda komplektācijā nav 
ietverts EGG, galda paliktņi un ritentiņi (ritentiņu komplekts).

160x80x80 cm
XLarge  127631  

Ritentiņu komplekts
 120410 

150x60x80 cm
Large  127624

Ikviens Big Green Egg ir pelnījis vislabāko vietu. 
Tas ir nepieciešams, lai to aizsargātu, vajadzības 
gadījumā droši pārvietotu un pēc iespējas labāk 
izmantotu. Kad esat izvēlējies sev piemērotāko 
modeli, varat sākt būvēt. Pārveidojiet savu EGG 
par perfektu āra virtuvi, piešķirot tam stabilu 
pamatu, tostarp darba un uzglabāšanas vietu.

No EGG līdz  
pilnvērtīgai āra 
virtuvei  

Portable Nest
Pārvietojamais MiniMax 
statīvs 
Ja jūs dodaties uz kempingu, 
uz parku vai pludmales ballīti, 
nav iemesla to nedarīt ar 
stilu. Vienkārši paņemiet līdzi 
savu MiniMax, izmantojot 
EGG pārvietojamo statīvu. 
Ievietota šajā statīvā, jūsu 
daudzfunkcionālā āra ēdiena 
gatavošanas ierīce atradīsies 
parocīgā gatavošanas augstumā 
(pamatne ir 60 cm augsta!). 
Pabeidzāt darboties ar EGG? 
Vienkārši salokiet statīvu un 
varat doties!

MiniMax 120649

IntEGGrated Nest+Handler
Pārvietojamais statīvs ar 
riteņiem
Tā ir taisnība, pie mums - Big 
Green Egg, viss ir divi vienā! 
intEGGrated statīvs+ratiņi vienā 
fantastiskā veidojumā apvieno 
divus lieliskus produktus. 
Stingrs, stabils statīvs un 
noderīgs rīks jūsu EGG drošai 
pārvietošanai (pateicoties tā 
lielajiem un izturīgajiem riteņiem). 
Statīvs+ratiņi – viss apvienots 
plūstošā dizainā.

2XL  121011
XLarge  121158
Large  120175
Medium 122285

Nest
Nest statīvs
Ikviens Big Green Egg EGG 
Nest statīvā jūtas kā mājās. 
Kad jūs ievietojat jūsu EGG 
statīvā, jūs varat redzēt, kā tas 
pieaug. Novietojot to nedaudz 
augstāk, tas būs jūsu ideālajā 
darba augstumā. Jūsu mugura 
jums būs pateicīga par to. 
EGG Nest statīvs ir izgatavots 
no pulverizēta tērauda un, 
pateicoties 4 ritentiņiem, to ir 
viegli pārvietot. 

XLarge  301079
Large  301000
Medium  302007 
Small  301062

Table Nest
Galda statīvs
Izmantojot galda statīvu, jūs 
burtiski novietojat Big Green 
Egg uz pjedestāla. Tas ir 
īpaši veidots, lai atbalstītu 
jūsu EGG un aizsargātu jūsu 
galdu, gatavošanas saliņu 
vai pašbūvēto āra virtuvi 
no karstuma. Kā papildu 
priekšrocību var minēt to, ka ar 
statīva palīdzību jūs pasargāsiet 
jūsu galdu no apdegumiem.

2XL  115638 
XLarge  113238
Large  113214
Medium  113221

Nest Utility Rack
Statīva piederumu stends
Kur novietot convEGGtor laikā, kad jūs to neizmantojat? Big Green Egg 
statīva piederumu stends to droši noturēs! Jūs varat piestiprināt  
šo pagaidu uzglabāšanas risinājumu pie jūsu EGG Nest statīva vai 
intEGGrated statīva+ratiņiem. Un tas pilnīgi noteikti būs pietiekami 
izturīgs, lai noturētu pat cepšanas akmeni. Jaudīgs eksemplārs.

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

76x76x77 cm
XLarge  120229 
Large  120212 
Medium 122193 

XL

M

2XL

L

Ritentiņu komplekts (ritentiņi) pamata komplektācijā nav iekļauts.

Tā kā arī Romu neuzcēla vienā dienā, arī jums paies kāds 
laiks, kamēr 100% iekārtosiet savu āra virtuvi. Vai jums ir 
Big Green Egg Large vai XLarge ar MiniMax līdzās? Sāciet 
ar ietvaru un pamazām paplašiniet to ar paplašināšanas 
rāmjiem, statīva ieliktņiem un citiem papildinājumiem. 
Hei, mīļā, padarīsim visu lielāku!

Jaunā Big Green Egg modulārā EGG darbvieta ir sava veida 
Lego® pieaugušajiem. Tā ir izstrādāta tādā veidā, ka visus 
komponentus iespējams kombinēt un jūs varat turpināt 
paplašināties.

Ja vēlaties lielu darba virsmu, šī modulārā sistēma ir tikpat 
daudzpusīga kā pats EGG. Jūsu āra darba zonas konfigurāciju 
vai stilu var pielāgot jūsu gaumei un prasībām.

1 4

2

Modulārā EGG 
darba vieta. 3

Pievienojiet paplašināšanas moduli.

Expansion Frame
Paplašināšanas rāmis
76x76x77 cm
120236

Expansion Cabinet
Paplašināšanas skapītis
76x76x77 cm
122247 
Izņemot akācijas koksnes ieliktni

Uzlabojiet 
savu EGG ar 
papildu  
rīkiem.

3-Piece Accessory Pack for  
Modular EGG Workspace
Trīsdaļīgs piederumu komplekts 
modulārajai EGG darbvietai
Kā atpazīt pieredzējušu Big Green EGG 
lietotāju? Pēc labi organizētas 
darbstacijas. Izmantojot šo trīsdaļīgo 
piederumu komplektu, viss atrodas 
parocīgā attālumā un jūsu rokas ir brīvas 
EGG lietošanai. Uzglabājiet traukus un 
garšaugus uzglabāšanas plauktā, uz 
dvieļu turētāja pakariet virtuves papīra/
tējas dvieļa rullīti, bet pelni nonāk uz 
utilizācijas paplātes. Nevainojama 
kārtība!

126948

Caster Kit
Ritentiņu komplekts 
10 cm - 2x 
120410

Tool Hooks
Rīku āķi
25 cm 
120281

Personalizējiet to ar ieliktņiem.

Stainless Steel Grid Insert
Nerūsējošā tērauda režģa ieliktnis
120243 

Acacia Wood Insert
Akācijas koksnes ieliktnis
120250

Stainless Steel Insert
Nerūsējošā tērauda ieliktnis
127365

Distressed Acacia Wood Insert
Vecinātas akācijas koksnes ieliktnis
120267
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Big Green Egg kokogles:
izvēlieties savu aromātu

Garšīga ēdiena panākumu atslēga un katras gatavošanas 
reizes pamats ir augstākās kvalitātes kokogles. Lai arī 
rezultāts ir tikai daļēji atkarīgs no izmantoto ogļu veida, 
viens ir skaidrs - uz oglēm pagatavoto produktu garša ir 
nepārspējama.

Big Green Egg ogles ir FSC sertificētas, 100% dabīgas 
kokogles, un tās ir iegūtas no dižskābarža un dižskābarža 
dzīvžoga. Šis koksnes veids nodrošina neitrālu bāzi, tāpēc 
katrai jaunai gatavošanas reizei jūs varat izveidot savu  
ideālo garšas buķeti. Tā var ietvert īpašu dūmu aromātu,  
hikorijas, ķiršu, ābolu, ozola vai pekanriekstu pieskārienu. 
Big Green Egg koka šķeldas vai kluču pievienošana nozīmē, 
ka neatkarīgi no izvēlētās garšas jūs vienmēr uz galda  
noliksiet pārsteidzošu ēdienu

100% dabīgās kokogles (bez ķīmiskām sastāvdaļām, 
aromātiem un aromatizētājiem) tiek ražotas Eiropā no 
koksnes atliekām vai kokiem, kas īpaši kultivēti ilgtspē-
jīgi apsaimniekotos mežos. Katra nocirstā koka vietā tiek 
iestādīts jauns. Īpaši lielie gabali deg lēni, nerada neva-
jadzīgus dūmus un, atšķirībā no daudziem citiem ogļu 
veidiem, atstāj ļoti maz pelnu. Šai fantastiskajai, tīrajai 
cietkoksnei ir patiešām ilgs degšanas laiks. Tas ir noderīgi, 
ja vēlaties pagatavot lēni gatavotu plucinātu cūkgaļu.

100% Natural Charcoal
100% dabīgas kokogles 
Katra gatavošanas reize sākas ar pareizo kurināmo. Mūsu 
100% dabīgās kokogles ar FSC kvalitātes zīmi ir tieši tas, kas 
jums nepieciešams. Šīs Big Green Egg kokogles ir izgatavotas 
no dižskābarža un dižskābarža dzīvžoga, un tām ir ārkārtīgi ilgs 
degšanas laiks. Lai iegūtu papildu dūmu pieskārienu, pēc garšas 
pievienojiet oglēm Big Green Egg koka šķeldas vai klučus.

Big Green Egg kokogles tiek piegādātas 9 un 4,5 kilogramu maisos. 
Kokogles 4,5 kilogramu maisos ir nedaudz mazākas, padarot tās 
ideāli piemērotas lietošanai mazākajos EGG modeļos.

 9 kg  666298 
 4,5 kg  666397

Charcoal Starters
Ogļu aizdedzināšanas 
klucīši
Ar ogļu aizdedzināšanas 
klucīšiem jūs esat gatavi ugunīgai 
gatavošanai ar jūsu EGG. Ar tiem 
jūs droši varat iekurināt jūsu 
Big Green Egg esošās ogles, 
un tie nesatur degšķidrumu vai 
ķīmiskas piedevas. Lai izvairī-
tos no petrolejas piegaršas vai 
smaržas, šie aizdedzināšanas 
klucīši ir gatavoti no saspiestām 
koka šķiedrām.

24 gab.  120922

Charcoal EGGniter
Atkārtoti uzpildāms  
butāna ogļu aizdedzinātājs 
EGGniter
Neaizvietojamas ikvienam EGG 
entuziastam. Atkārtoti uzpildāms 
butāna ogļu aizdedzinātājs 
EGGniter ir jaudīgs regulējama 
degļa un pūtēja sajaukums. 
Dažu minūšu laikā jūs varat 
aizde dzināt ogles un pamatīgi 
sakurināt uguni. Šis BBQ  
aizdedzinātājs ir ātrs, ērts un 
drošs. Mīļā, tu vari iekurt manu 
uguni?

  120915



Nepieciešamie  
piederumi

Nerūsējošā tērauda 
režģis

Koksnes dēlīši grilēšanai 

Grilēšanas 
dēlīši no  

koka: divi  
izmantošanas 

veidi
Cepšana un tvaicēšana: novietojiet  
izmērcētos dēlīšus ar produktu uz režģa. 
Dēlīša izdalītais tvaiks piešķir ēdiena  
sastāvdaļām īpašu aromāta akcentu

Kūpināšana un grauzdēšana: ļaujiet 
izmērcētajam dēlītim nožūt uz režģa un  
pēc tam novietojiet uz tā sastāvdaļas.  
Dēlīša apakšpuse apsvils, piešķirot ēdienam 
dūmu aromātu.

4140

Zivs, jērs, visu veidu 
medījumi, pīle un 

liellops.

Ķirškoks
Kūpināt ar 
jūsu EGG? 
Vēlēsieties 
atkārtot to 

vēl un vēl…

Padoms: pēc savas gaumes apvienojiet Big Green Egg  
100% dabīgās kokogles ar koksnes šķeldām un klučiem.  
Neitrālie kokogļu gabaliņi nozīmē, ka katra gatavošanas 
reize var radīt atšķirīgu garšu. 

Ozols

Piemērots visu veidu 
lieliem gaļas gabaliem, 

īpaši liellopu gaļai. Lieliski 
piemērots krūtiņai.

Augļi, rieksti, liellops 
un visu veidu medījumi.

Kārija

Pikanti kūpinājumi, 
jo īpaši klasiskie

amerikāņu bārbekjū 
ēdieni.

Pekankoks

Zivis, cūkgaļa, baltā 
gaļa un mājputnu gaļa, 

piemēram, vista un tītars.

Ābele

Meskīts

Liellops, cūkgaļa ar
garšvielām un medījums. Bieži 
izmanto plucinātas cūkgaļas un 

liellopa krūtiņas gatavošanai.

Kūpināšana paceļ Big Green Egg pilnīgi 
jaunā līmenī. Ikviens, kas kaut reizi 

izbaudījis raksturīgo kūpinājuma garšu 
ar vieglu koksnes aromātu, kļūs par 

EGG fanu uz mūžu. Ar dažu jauno rīku 
palīdzību jūs ātri apgūsiet kūpināšanas 

fineses. Izvēlieties no koksnes izgatavotos 
grilēšanas dēlīšus, uz kuriem novietot 

ēdiena sastāvdaļas. Pirms ievietošanas 
EGG izmērcējiet ciedra vai alkšņa 
dēlīti ūdenī. Karstums savienojumā ar 
mitrumu ir tas, kas rada kūpināšanas 
efektu. Pievienojiet papildu niansi jūsu 
ēdieniem, izmantojot oriģinālās koka 
šķeldas. Iejauciet (izmērcētas) koka 
šķeldas oglēs vai uzberiet sauju uz oglēm. 
Atkarībā no ēdieniem, kurus gatavojat, jūs 
varat izvēlēties starp kārijas, pekankoka, 
ābeles, ozola vai ķirškoka šķeldām. 
Mūsu sortimenta jaunums ir 100% 
dabīgie koksnes gabali. Šie pamatīgie 
koksnes gabali ir ļoti plaši testēti un tos 
ir atzinīgi novērtējuši labākie šefpavāri. 
Pateicoties to izmēram, tie ir ļoti piemēroti 
ilgstošai, lēnai gata vošanai pie nelielām 
temperatūrām. Izvēlieties starp ābeles, 
ozola, kārijas vai meskīta koksni, lai 
sasniegtu nākamo gastronomisko līmeni. 

Wood Chips 
Koksnes šķeldas
Katram Big Green Egg šefpavāram ir savs stils. Piedodiet visiem jūsu 
gatavotajiem ēdieniem raksturīgo kūpinājuma aromātu, izmantojot 
koksnes šķeldas. Piejauciet (mērcētas) koksnes šķeldas oglēm vai 
pārberiet sauju tām pāri, vai dariet abējādi – tas ir gaumes jautājums. 
Tas pats attiecas uz jūsu izvēlēto koksnes šķeldu veidu: kārijas, 
pekankoka, ābeles, ozola vai ķirškoka. 

Pakas tilpums ir 2,9 L
Valriekstkoks 113986
Pekankoks  113993 
Ābele  113962 
Ķirškoks  113979 
Ozols  127372

Wood Chunks 
Koksnes gabali
Tos plaši testējuši Big Green Egg šefpavāri. Šie premium klases 
100% dabīgie koksnes gabali ir perfekti piemēroti kūpināšanai 
un turpinās piedot aromātu un bagātīgu garšu vēl kādu laiku.   
Izvēlieties starp ābeli, ozolu, kāriju vai meskītu, lai piešķirtu jaunu un 
ļoti īpašu garšas noti it visam, ko gatavojat, izmantojot Big Green Egg.

Pakas tilpums ir 9 L
Ābele  114617
Valriekstkoks 114624 
Meskīts  114631 
Ozols  127389

Wooden Grilling Planks 
Koksnes dēlīši grilēšanai 
Izmantojot mūsu koksnes dēlīšus 
grilēšanai, jūs varat pacelt savu  
ēdienu gatavošanu nākamajā 
līmenī. Novietojiet sastāvdaļas uz  
(ūdenī izmērcēta) dēlīša un 
pēc tam novietojiet dēlīti uz Big 
Green Egg režģa. Mitrums radīs 
kūpināšanas efektu. Jūs varat 
izvēlēties - ciedra vai alkšņa 
koksnes grilēšanas dēlīti, katrs no 
kuriem piešķir savu īpašo garšu.

Ciedrs - 2x
28 cm  116307 
Alksnis - 2x 
28 cm 116291
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convEGGtor®

convEGGtor darbojas kā dabīga barjera starp jūsu ēdienu un atklātu 
uguni jūsu Big Green Egg. Īpašais convEGGtor dizains nodrošina labu 
gaisa plūsmu un teicamu karstuma vadītspēju. Netiešais karstums, 
kas iziet cauri keramikas karstuma vairogam, transformē jūsu EGG 
par pilnībā aprīkotu un darbam gatavu āra cepeškrāsni. Tas ir ideāli 
piemērots lēnai gatavošanai un gatavošanai zemā temperatūrā, kad 
sastāvdaļas tiek saudzīgi gatavotas pie zemas temperatūras.

XLarge  401052
Large  401021
Medium  401038

MiniMax  116604
Small  401045
Mini  114341

Baking Stone 
Cepšanas akmens 
Pica, speltas maize, fokača vai gards ābolu pīrāgs - jūs varat atvērt  
savu mājas ceptuvi, izmantojot cepšanas akmeni. Novietojiet 
 akmeni uz jūsu Big Green Egg režģa un jūs varēsiet izcept garšīgu  
un kraukšķīgu maizi un picas ar kraukšķīgu pamatni. 

XLarge 401274
Large 401014 

Medium, MiniMax, Small 
401007

Cast Iron Grid 
Čuguna režģis
Vai gatavojaties grilēt savā Big Green Egg? Tad čuguna režģis 
būs neaizstājams! Vienīgais veids, kā iegūt šīs izcilās grila svītras 
vai perfektu grila nospiedumu, ir izmantot čuguna režģi. Tas ne 
tikai skaisti izskatās, bet arī nodrošina ēdiena sastāvdaļām daudz 
vairāk aromāta, krāsas un garšas. Čuguns vieglāk un ātrāk absorbē 
karstumu, ilgāk to saglabā un vienmērīgi izdala jūsu produktā. Turklāt 
tas izgatavots no izturīga materiāla, kas kalpos visu mūžu, un ir 
ārkārtīgi viegli kopjams.

Large  122957 
Medium 126405

MiniMax 
122971    

Small      
Mini 128195

convEGGtor Basket
convEGGtor grozs
PADOMS NO LIETPRATĒJA! convEGGtor ir pacēlājs. Izmantojiet to, 
lai ievietotu convEGGtor jūsu EGG vai izņemtu no tā - vienkārši, ātri, 
droši. ConvEGGtor grozs ir daļa no EGGspander sistēmas. Plašāku 
informāciju atradīsiet 44. lpp.

2XL 119735
XLarge  121196

Large  120724
Medium 127242

Half Perforated Grid
Perforētā režģa puse
Vai jums patīk gatavot EGG maigākas sastāvdaļas, piemēram, jūras 
veltes un zivis? Saglabājiet tos neskartus ar perforēto gatavošanas 
režģi. Ideāli piemērots arī, piemēram, smalki sagrieztiem dārzeņiem 
vai sparģeļiem.

XLarge  121240 Large 120717

Half Cast Iron Grid
Čuguna režģa puse
Vai jūs esat nopietns grilētājs? Izmantojot čuguna režģa pusi, jūs 
varat pagatavot laša steikus, liellopa gaļas steikus un dārzeņus ar 
apskaužamu grila nospiedumu. Lieliski apcepts no ārpuses, neticami 
maigs no iekšpuses. Tikai puse gatavošanas virsmas, bet pilna garša.
 
XLarge 121233
Large 120786
Medium 128058

Half convEGGtor Stone
convEGGtor akmens puse
convEGGtor akmens puse ir tik daudzpusīga. To var izmantot kā 
starpslāni kopā ar viengabala convEGGtor grozu, ja vēlaties gatavot 
tieši un netieši vienlaikus, vai arī to var izmantot kā pilnīgu konvekcijas 
vairogu, novietojot divas puses vienu pie otras.

2XL 120960
XLarge 121820

Large 121035    
Medium 127273

Half Cast Iron Plancha
Čuguna plančas puse
Čuguna plāksne ar divējādu pielietojumu: jūs varat grilēt smalkas vai 
mazākas sastāvdaļas uz rievotās puses, savukārt gludā puse ir ideāli 
piemērota pankūkām, krepēm vai olām. Jums vēl joprojām ir pieejama 
otra puse. Vai kādam vēl ir kādas vēlmes?

XLarge  122995
Large 122988

Half Stainless Steel Grid
Nerūsējošā tērauda režģa puse
Uzziniet, kā vēl pilnīgāk izmantot savu Big Green Egg, izmēģinot 
aizvien jaunas gatavošanas metodes! Ar Big Green Egg režģa puses 
piederumiem iespējas ir bezgalīgas. Jūs varat izmantot nerūsējošā 
tērauda režģa pusi convEGGtor grozā. Gatavojiet ēdienu divos 
līmeņos un apvienojiet gan tiešo, gan netiešo gatavošanu savā Big 
Green Egg, izmantojot convEGGtor akmens pusi. 
 
XLarge  121202
Large  120731
Medium 128065
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XLarge  121226 
Large  120762 

L

XL

Atbrīvojiet savu kulināro radošumu, izmantojot 
piecdaļīgo EGGspander komplektu. Šī viedā sistēma 
dod iespēju izmantot plašu gatavošanas iestatījumu 
klāstu, kas ļaus jums iegūt vislabākos rezultātus gan 
no savas, gan EGG puses. Šis labi pārdomātais 
komplekts sastāv no divdaļīga daudzlīmeņu 
stenda, convEGGtor groza un 2 nerūsējošā tērauda 
režģa pusēm - padarot EGGspander komplektu par 
perfektu pamata komplektu visiem EGG entuziastiem.

Ja visas šīs dažādās konfigurācijas joprojām nešķiet jums 
pietiekami izaicinošas, mūsu klāstā ir vēl daudz vairāk 
papildu piederumu. Ļaujiet iecienītākajām gatavošanas 
metodēm noteikt, kādi papildinājumi jums ir obligāti  
nepieciešami.

XLL

EGGspander 
sistēma 
 Nebeidzamas gatavošanas iespējas. 

5-Piece EGGspander Kit
Piecdaļīgs EGGspander 
komplekts

2-Piece Multi Level Rack
Divdaļīgs daudzlīmeņu 
stends
XLarge  121219 
Large 120755 

1-Piece convEGGtor Basket
Viengaļīgs convEGGtor 
grozs
XLarge  121196
Large  120724

Half Stainless Steel Grid
Nerūsējošā tērauda režģa 
puse
XLarge  121202
Large  120731

Gatavošanas tehniku izvēle.

convEGGtor grozs
Ar tā palīdzību iespējams viegli 
un ērti ievietot un izņemt  
convEGGtor. Grozs arī notur  
oglekļa tērauda vokpannu  
vislabāko vok ēdienu  
pagatavošanai.

Daudzzonu (tiešā un netiešā) 
gatavošana
Ar EGGspander iespējams  
vienlaicīgi gatavot gan tieši,  
gan netieši.

Daudzlīmeņu gatavošana
Nodrošina paplašinātu  
gatavošanas telpu, gatavojot 
vairākus ēdienus vienlaicīgi 
lielām cilvēku grupām. Lai būtu 
vieglāk piekļūt jūsu ēdienam, 
augšējo režģi iespējams atbīdīt 
atpakaļ.

Zemā temperatūrā un lēni 
Izmantojiet piecdaļīgo 
EGGspander komplektu ar 
divām cepšanas akmens pusēm 
perfektai lēnai gatavošanai un 
gatavošanai zemā temperatūrā. 
Garas stundas zemā tempe-
ratūrā nodrošina vislabākos 
rezultātus.

Pica un mīklas izstrādājumi
Pārvērtiet jūsu EGG par picas 
krāsni, lai izceptu vislabāko picu, 
izmantojot convEGGtor un  
cepšanas akmeni. Izman-
tojiet daudzlīmeņu stendu, lai 
paplašinātu jūsu ceptuvi. 
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Cast Iron Grill Press
Čuguna grila prese
"Smash" burgers ir īsta amerikāņu klasika. Interesē? Jaunais Big 
Green Egg piederums - čuguna grila prese ļaus jums saviem spēkiem 
ērti pagatavot šo burgeru savā kamado. Grila prese padara burgeru 
skaistu un kraukšķīgu no ārpuses, vienlaikus saglabājot to garšīgi 
sulīgu no iekšpuses.

127648

Cast Iron Plancha
Divpusējā čuguna panna (planča)
Vai jums ir gadījies, ka sastāvdaļas krīt cauri režģim, gatavojot ar jūsu 
Big Green Egg? Šādai situācijai mūsu produktu klāstā ir paredzēta 
divpusējā čuguna panna. Jūs varat grilēt mazas, delikātas sastāvdaļas 
uz šīs čuguna pannas rievotās puses un cept pankūkas vai olas uz 
līdzenās. Jūs varat izmantot MiniMax modelim paredzēto divpusējo 
čuguna pannu kā vāku čuguna pannai ar rokturiem (MiniMax).

2XL, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 127860
 

Pieejams visiem modeļiem, sākot 
no MiniMax.
Ø26 cm 127853

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Čuguna mērces kausiņš ar pavāra otu 
Jūs varat ātri un vienkārši uzsildīt mērces un marinādes vai izkausēt 
sviestu čuguna mērces kausiņā uz sava Big Green Egg režģa. Silikona 
pavāra otu var perfekti novietot uz kausiņa roktura, lai pasargātu galdu 
no sasmērēšanās. Vai plānojat izmantot jūsu čuguna mērces kausiņu 
EGG? Neaizmirstiet no sākuma izņemt pavāra otu.

2XL, XLarge, Large, Medium, MiniMax, Small
Ø12 cm 127822

Cast Iron Skillet
Čuguna panna ar rokturiem
Ja jums ir čuguna panna ar rokturiem, nav svarīgi, cik daudz laika 
jūs varat atvēlēt gatavošanai. Šī daudzpusīgi izmantojamā panna ir 
perfekti piemērota ātrai gaļas apcepšanai, vai ilgstošai sautēšanai, 
līdz tā ir gatava. Jūs varat pagatavot filejas steiku, indonēziešu 
rendangu, kartupeļu gratīni vai sacepumu. Vēl atlicis laiks? Izmantojot 
čuguna pannu ar rokturiem, jūs varat pagatavot arī garšīgu desertu, 
piemēram, kobleru vai klafutī. MiniMax modelim paredzētā čuguna 
panna ar rokturiem un MiniMax modelim paredzētā divpusējā čuguna 
panna ir perfekts pāris. Šajā gadījumā divpusējā panna darbojas kā 
pannas vāks.

2XL, XLarge, Large
Ø36 cm  127846
        

Pieejams visiem modeļiem, sākot 
no MiniMax.
Ø27 cm  127839

Šefpavāra favorīti  Green Dutch Oven
Zaļais holandiešu katls
Big Green Egg paredzētais zaļais holandiešu katls ir pamatīgs 
smagsvars. Šajā emaljētajā čuguna kastrolī iespējams sutināt, sautēt, 
cept, cept mīklas izstrādājumu un cepešus. Tāds diezgan vispusīgs, 
vai ne? Arī zaļā holandiešu katla vāku iespējams izmantot atsevišķi -  
kā seklu cepšanas pannu, vai pat kā cepampannu kūkām un desertiem. 
Zaļais holandiešu katls ir pieejams apaļā un ovālā variantā.

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

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

Cast Iron Dutch Oven
Holandiešu čuguna katls
Šo daudzpusīgo čuguna katlu var izmantot gandrīz jebkam. Big 
Green Egg holandiešu čuguna katls ir ideāli piemērots sautējumu, 
tradicionālā angļu ēdiena “bubble and squeak”, zupu un uz pannas 
pasniedzamu ēdienu gatavošanai. Čuguns izplata karstumu pa 
visu katlu un tā smagais vāks neļauj šķidrumam iet pāri malām. Vai 
izmantojiet to bez vāka, lai piešķirtu visām sastāvdaļām unikālo Big 
Green Egg aromātu. Nav svarīgi, kuru variantu jūs izvēlaties, sautēta 
gaļa saglabās savu sulīgumu. Interesē? Pienāciet pēc 4 stundām…

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

Carbon Steel Grill Wok  
Oglekļa tērauda grila vokpanna 
Big Green Egg ir ļoti universāls, un tas attiecas arī uz ēdienu gatavoša-
nu vokpannā. Izmantojot oglekļa tērauda grila vokpannu ar bambusa 
lāpstiņu, jūs varat tikt galā ar ikvienu kulinārijas tehniku. Plakanais 
dibens padara to stabilu uz jebkuras gatavošanas virsmas. Un jūs 
to varat viegli izmantot kombinācijā ar EGGspander. Vai esat gatavs 
gatavot ēdienus vokpannā? 
 
XLarge, Large 
Ø40 cm 120779

Fire Bowl
Ogļu grozs
Un kā jūs iztīrāt pelnus no atdzisuša EGG bez ķēpāšanās vai 
roku sasmērēšanas? Tas ir jaunā nerūsējošā tērauda ogļu groza 
uzdevums. Paceliet to virs atkritumu tvertnes un izpuriniet pelnus 
no izdzisušajām oglēm. Ogļu grozs nodrošina maksimālu gaisa 
caurplūdi, ļaujot jums ātri tikt galā ar šo uzdevumu. Mani ir tik viegli 
pacelt! 2XL un XL izmēra ogļu grozu tvertnes ir sadalītas divos 
atsevišķos nodalījumos, lai nosegtu abas jūsu EGG zonas.

2XL 122698
XLarge  122681 
Large 122674

Medium 122667
MiniMax  122650 
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Vairs nav 
jāmeklē 
palīgi.

Big Green Egg ir ikviena īsta gardēža Svētais 
Grāls. Un jo biežāk jūs to izmantojat, jo vairāk 

jūs iepriecinās tā sniegtās iespējas, rezultāti un 
apkārtējo pozitīvā reakcija. Vai jūs vēlaties pacelt 

latiņu vēl augstāk, radīt plašāku gatavošanas 
virsmu vai padarīt gatavošanas procesu vēl  

vienkāršāku? Tad droši izvēlieties sev 
piemērotāko no mūsu milzīgā piederumu klāsta.

4. EGGmitt
4. EGGmitt virtuves cimds
Aiziet, mīļā, iededz manu liesmu (tikai izmanto EGGmitt cimdu). Šis 
īpaši garais pirkstainis aizsargā jūsu labo roku no līdz pat 246 °C liela 
karstuma. Tā iekšpusē ir mīksta kokvilna, bet ārpusē ugunsizturīgas 
šķiedras, tāda paša veida, kādas izmanto aviācijā. Silikona uzdruka 
nodrošina teicamu saķeri.

Viens izmērs 117090

5. Silicone Grilling Mitt
5. Grilēšanas cimds no silikona
Grilēšanas cimds no silikona ir pilnībā ūdensizturīgs grilēšanas cimds, 
kas, pateicoties silikona uzdrukai, nodrošina neslīdošu saķeri. Aproce 
un odere ir izgatavota no mīkstas kokvilas - poliestera. Grilēšanas 
cimds no silikona spēj izturēt līdz pat 232 °C augstu temperatūru.

Viens izmērs 117083

3. Grid Gripper
3. Režģa satvērējs
Lai stingri satvertu jūsu Big Green Egg režģi, vislabāk izmantot režģa 
satvērēju. Ar to būs vieglāk, piemēram, pacelt režģi, novietot vai 
izņemt convEGGtor, vai izņemt režģi un notīrīt to. Tas arī ir ideāls rīks 
īpaši karstu pilienu uztveršanas trauku pacelšanai, iztukšošanai un 
aizvietošanai. Un to visu ir iespējams paveikt, nesasmērējot rokas.

  118370

2. Cast Iron Grid Lifter
2. Čuguna režģa pacēlājs
Nolaidiet režģa pacēlāju, pagrieziet par ceturtdaļu pagrieziena, 
saspiediet un paceliet. Big Green Egg karstā un smagā čuguna režģa 
pacelšana, iespējams, lai novietotu vai izņemtu convEGGtor, ir karsts 
darbs. Neraugoties uz to, parocīgais čuguna režģa pacēlājs ātri ar 
to tiks galā. Plātne, kas atrodas zem čuguna režģa pacēlāja roktura, 
aizsargā jūsu rokas no karstā gaisa.

  127341

Silicone Tipped Tongs
Stangas ar silikona 
galiem
40 cm       116864
30 cm       116857

Bamboo Skewers
Bambusa iesmi
25 cm - 25x 117465

Knife Set
Nažu komplekts
 117687

Stainless Steel Tool Set
Nerūsējošā tērauda rīku  
komplekts
Komplekts   127655
Plata lāpstiņa 127426 
Lāpstiņa  127662
Ota  127679

Measuring Cups
Mērkarotes
4x  119551

Kitchen Shears
Virtuves šķēres
 120106

2

3

4

1. Butcher Paper
1. Gaļas ietinamais papīrs
Vai jums patīk gatavot savā Big Green Egg lielus gaļas gabalus? 
Tad šis piederums jums būs neaizstājams. Gaļas ietinamais papīrs 
novērš mitruma zudumu un saglabā cūkas vai liellopa kakla karbonādi 
garšīgu, sulīgu un maigu. Gaļas ietinamais papīrs palīdz viegli uzturēt 
EGG nemainīgu temperatūru, jo tas neatstaro karstumu kā alumīnija 
folija. Papīra dabīgās šķiedras ļauj gaļai elpot un piešķir dūmu 
aromātu un kraukšķīgu “garoziņu”. 

  127471

Noderīgākie  
virtuves rīki

1

5
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3. Quick-Read Thermometer
Ātri nolasāmais termometrs
Oficiāli to sauc par Big Green Egg ātri nolasāmo digitālo pārtikas 
termometru. Būtībā tas gandrīz visu arī pasaka. Dažu sekunžu laikā 
tas digitāli nolasa jēra stilba vai pildītas vistas temperatūru. Ar 
precizitāti līdz grādam (līdz 300 °C!). Ērts kabatas izmērs, rokturis 
kalpo kā uzglabāšanas ietvars.

120793

4. Dual Probe Remote Thermometer
Bezvadu attālinātais termometrs ar divām zondēm
Informācija ir spēks. Bezvadu attālinātais termometrs ar divām 
zondēm precīzi izmēra temperatūru gatavojamo sastāvdaļu vidusdaļā 
ar precizitāti līdz grādam, kā arī jūsu Big Green Egg iekšējo 
temperatūru. Šim termometram ir divas zondes un uztvērējs, kuru jūs 
turat pie sevis. Pēc tam, kad ir sasniegta vēlamā temperatūra, 
uztvērējs automātiski jūs par to brīdinās (līdz pat 91 metra attālumā).

116383

1. Instant Read Thermometer 
Tūlītējas nolasīšanas termometrs
Vai vēlaties, lai jūsu steiks būtu asiņains vai pussārts? Uzreiz 
nolasāmais Big Green Egg termometrs temperatūru produktu 
vidusdaļā mēra tik precīzi, ka, pat gatavojot sārto steiku, jums vairs 
nebūs jāveic minējumi. Tā kā jūs nevēlaties, lai no jūsu Big Green Egg 
izplūstu pārāk daudz karstuma, temperatūru (līdz 232 °C) iespējams 
nolasīt 3–4 sekundēs. Un, ja temperatūras mērīšanas laikā jūs pagriežat 
Big Green Egg uzreiz nolasāmo termometru, displejs pagriezīsies kopā 
ar jums. Komplektā ietverts noderīgs uzglabāšanas maisiņš. 

119575

2. Instant Read Thermometer with Bottle Opener
Tūlītējas nolasīšanas termometrs ar pudeļu attaisāmo
EGG lietotājiem visu nosaka laiks. Tas padara Big Green Egg tūlītējas 
nolasīšanas termometru par jūsu (slepeno) ieroci cīņā ar nepietiekami 
pagatavotām vai pārceptām sastāvdaļām. Jūs uzzināsiet precīzu 
gaļas, zivju vai mājputnu temperatūru vien četru sekunžu laikā. Kādā 
temperatūrā jāgatavo jēra stilbs? Pārbaudiet viltību un padomu lapu 
ar vēlamo temperatūru sarakstu lapas otrā pusē. Pilnība ir sasniegta! 
Laiks ķerties pie pelnītā alus? Šis noderīgais rīks darbojas arī kā 
pudeļu attaisāmais.

127150

EGG Genius
EGG Genius temperatūras 
kontrolieris
Šī tehniskā ierīce pārbauda un 
uzrauga jūsu EGG temperatūru 
un nosūta šo informāciju uz jūsu 
viedtālruni vai planšetdatoru. Līdz 
ar to jūs garajos ziemas vakaros 
varat nesteidzīgi baudīt mīļākās 
televīzijas pārraides, vienlaicīgi 
lēni gatavojot ēdienus absolūti 
precīzā temperatūrā. EGG Genius 
nodrošina nepārtrauktu gaisa 
plūsmu, dodot iespēju jums 
gatavot pie konstantas 
temperatūras. Jūs saņemsiet 
paziņojumu, ja temperatūra jūsu 
EGG ir vai nu pārāk augsta, vai  
pārāk zema. Tas pats attiecas uz 
laiku, kad jūs sēžaties pie galda. 
Jūs varat pārbaudīt arī 
iepriekšējo sesiju statistiku.  
Lietotne EGG Genius ir pieejama 
angļu valodā.

121059

Paplašiniet savu lietotni 
EGG Genius ar papildu 
iespējām: 
Uzraugiet savā EGG vairāku gaļas 
ēdienu gatavošanas procesu 
vienlaikus ar EGG Genius 
paplašinātajām iespējām. 
Izmantojiet līdz trim gaļas zondēm 
vienlaikus! Papildu gaļas zondes ar 
Y-kabeli var iegādāties atsevišķi.

Papildu gaļas zonde 
121363

Papildu Y-kabelis  
121387 

Pussārta liellopa gaļa 52/54 °C
Pussārta jēra gaļa 54/57 °C

Pussārta brieža gaļa 54/56 °C
Cūkas fileja 70 °C

Mājputni 72/75 °C
Sīga 62/65 °C

Lasis 45/50 °C

Nepieciešama viltību 
un padomu lapa?     

Tālāk ir norādītas vairāku produktu 
gatavošanas vidējās temperatūras.

1

2

3
4

Padomi:
•  Vienmēr mēriet temperatūru gaļas vai zivs gabala 

biezākajā vietā
•  Noteikti neduriet kaulā, jo šeit temperatūra var 

atšķirties
•  Atpūtinot gaļu pēc gatavošanas, temperatūra gaļas 

vidienē var palielināties par 2-3 °C

Bluetooth Dome 
Thermometer
Kupola termometrs ar 
Bluetooth tehnoloģiju
Vai varat izmantot savu EGG 
tumsā un vienlaikus sekot līdzi 
temperatūrai? Jūs varat, un tas ir 
vienkārši, pateicoties šī 
uzlādējamā temperatūras 
mērītāja ar Bluetooth tehnoloģiju 
apgaismotajam displejam un 
iespējai to izmantot tālrunī ar 
bezmaksas lietotni. Termometra 
diapazons ir no 0 līdz 450 °C, un 
tajā var iestatīt temperatūras 
brīdinājumus vai taimeri. 

127358
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Flexible Grill Light 
Lokāma grila lampa 
Uzspīdiniet nedaudz gaismas manam EGG, lūdzu! Lokāmā grila  
lampa ir ideāls, elastīgs palīgs, kas iespīdinās gaismu, lai kur jūs to 
vēlētos. Šī gudrā LED lampa ir aprīkota ar lokanu kātu un ļoti  
spēcīga magnēta pamatni. Jūs pavisam vienkārši varat piespraust 
brīvo stiprināšanas skavu pie jūsu EGG stīpas vai sānu galdiņiem. 
Gaismas! Motors!

122940

Chef’s Flavor Injector
Aromāta injektors no šefpavāra 
Neatkārtojamais Big Green Egg aromāta injektors no šefpavāra ir 
unikāls rīks, lai piedotu aromātu gaļai un mājputna gaļai. Šī gaļas 
injicēšanas adata nodrošina, ka marinādes pilnībā iekļūst gaļas  
vidusdaļā, padarot to maigāku un sulīgāku. Misija pabeigta.

119537

Compact Pizza Cutter 
Kompakts picas griezējs 
Mēs uzskatām, ka jādalās godīgi! Tas attiecas arī uz picu. Taču 
kā lai sagriež šķēlēs picu godīgi, akurāti un droši? Ar Big Green Egg 
kompakto picas griezēju. Šim profesionālajam picas griezējam ir 
platmasas rokturis, kas komfortabli ieguļ rokā un aizsargā jūsu 
plaukstu. Un ar tā nerūsējošā tērauda disku jūs viegli varat sagriezt 
picu vienādās šķēlēs. Prego! 

118974

Stainless Steel Pizza Peel
Nerūsējošā tērauda lize picai
Īstu picas cepēju iespējams atpazīt pēc pārliecinātās attieksmes un 
profesionālajiem darbarīkiem. Tieši tādēļ jums vajadzētu izmantot 
picas lizi no nerūsējošā tērauda, lai mierīgi uzslidinātu jūsu mājās 
gatavotās picas uz cepšanas akmens jūsu Big Green Egg. 
Komplimenti garantēti!

127761

Meat Claws
Gaļas spīles
Iecērtiet savus nagus, piedodiet, gaļas spīles lēni pagatavotā cūkgaļā 
un bez piepūles sapluciniet to. Jau gadiem plucināta cūkgaļa ir viens 
no Big Green Egg iecienītākajiem ēdieniem, un ar šo gaļas spīļu  
palīdzību jūs varat saplucināt gaļu pavisam īsā laikā. Tās arī ir ļoti 
piemērotas, darbojoties ar lieliem gaļas gabaliem.

Komplekts  114099

Pigtail Meat Flipper
Rīks gaļas apgriešanai ar āķi galā
Mēs esam gatavi iet cauri ugunij, lai iegūtu šo rīku gaļas apgriešanai. 
Šis pārdomātais rīks ar āķi galā ir ideāli piemērots gaļas un  
mājputnu gaļas šķēļu (piemēram, steiku, siteņu un vistas kāju) 
ātrai un vienkāršai apgriešanai. Garais, nerūsējošā tērauda āķis 
 pat dod iespēju jums apgriezt gaļu ārkārtīgi augstās temperatūrās, 
netuvojoties ugunij vai nesabojājot sastāvdaļas.

48 cm 201515

Flexible Skewers
Elastīgie iesmi  
Izmantojot FireWire elastīgos iesmus, satē vai citu sastāvdaļu paga-
tavošana uz iesmiem būs tīrais nieks. Šie elastīgie grila iesmi ļauj ātri 
uzcept gaļu, zivi, mājputna gaļu un dārzeņus bez riska nomest kaut ko 
no iesma otra gala. Gatavi? Lai piešķirtu papildu aromātu, iemērciet 
iesmus uz īsu brīdi marinādē. 

68 cm - 2x 201348

Deep Dish Baking Stone  
Cepšanas akmens dziļais trauks  
Cepšanas akmens dziļais trauks garantē perfektu karstuma sadalīju-
mu, kas palīdz pagatavot meistariskus kišus, tartes, lazanjas un pat 
picas. Keramikas akmens ar piepaceltām malām nodrošina to, ka viss 
jūsu gatavotais ēdiens izcepas vienmērīgi un iegūst to apskaužami 
zeltaini brūno krāsu. Krēmīgs iekšpusē, kraukšķīgs ārpusē.

2XL, XLarge, Large 
Ø 36 cm 112750

Nebeidzamiem 
brīžiem kopā 

ar ģimeni.
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Vertical Poultry Roaster
Vertikālais mājputna gaļas cepeša statīvs
Ierādiet Poulet Noir vai Bresse vistai goda vietu jūsu Big Green Egg, 
izmantojot vertikālo mājputna gaļas cepeša statīvu. Nerūsējošā 
tērauda vertikālais mājputna gaļas cepeša statīvs notur vistu vai tītaru 
vertikālā stāvoklī, tā ka tas pārlej sevi ar saviem taukiem. Tas padara 
gaļu neticami sulīgu no iekšpuses, vienlaicīgi radot gardu un 
kraukšķīgu miziņu no ārpuses. Vai tas nav lieliski?

Vista 117458
Tītars 117441

Ceramic Poultry Roaster
Mājputna gaļas cepeša keramikas statīvs
Tas padara gardu vistu par neaprakstāmi gardu vistu. Novietojiet 
veselu vistu vai tītaru uz mājputna gaļas cepeša keramikas statīva un 
tie iegūs kraukšķīgu un zeltaini brūnu miziņu no ārpuses, vienlaicīgi 
kļūstot patīkami sulīgi no iekšpuses. Vai jūs vēlaties piešķirt papildu 
aromāta pieskārienu? Piepildiet keramikas turētāju ar alu, vīnu, sidru 
un/vai garšvielām. Kāds būs rezultāts? Absolūti perfekts.

Vista 119766
Tītars 119773

Ribs and Roasting Rack
Ribiņu un cepešu statīvs
Šis daudzfunkcionālais ribiņu un cepeša statīvs ir ideāls lielu cepešu 
gatavošanai. Vertikālā pozīcijā tas ir v-veida statīvs, kas piemērots 
lieliem gaļas gabaliem vai (pildītai) mājputna gaļai, kas prasa lēnu 
gatavošanu. Ja jūs to pagriežat, tas kļūst par ideālu palikti ribiņu 
gatavošanai. Lieliskus rezultātus nodrošina nepārtrauktā gaisa 
plūsma ap statīvu. Neiztrūkstošs piederums ikviena gaļas mīļotāja 
arsenālā. 

2XL, XLarge, Large  
 117564 

Medium, Small   
 117557

Drip Pan
Pilienu uztveršanas trauks
Big Green Egg pilienu uztveršanas trauks uztver cepeštaukus, 
šķidrumu un pārpalikumus, lai tie nenonāk uz oglēm vai convEGGtor. 
Piepildot apaļo pilienu uztveršanas trauku ar nelielu ūdens daudzumu, 
palielināsiet mitruma līmeni jūsu EGG iekšpusē, tādējādi padarot 
ēdienus vēl sulīgākus.

Apaļā 
Ø27 cm  117403 

Taisnstūra 
35 x 26 cm 117397

Disposable Drip Pans 
Vienreizlietojamie pilienu uztveršanas trauki 
Īsts šefpavārs nebaidās no taukiem. Galu galā tie jebkuram ēdienam 
piešķir aromātu. Tomēr sakopšana ir pavisam cits stāsts.  
Ar Big Green Egg vienreizlietojamajiem pilienu uztveršanas traukiem ir 
viegli savākt taukus. Šie vienreizējās lietošanas alumīnija pilienu 
uztveršanas trauki ir paredzēti, lai ietilptu convEGGtor. Grilējam  
nenosmērējot rokas.

XLarge - 5x 120892 
Large - 5x 120885 

Medium, MiniMax, 
Small - 5x 120878

Grill Rings 
Grilēšanas gredzeni
Ar grilēšanas gredzenu palīdzību jūs pasargāsiet (pildītos) piparus, 
tomātus vai sīpolus no apgāšanās grilēšanas laikā. Tas ir iespējams, 
pateicoties tam, ka nerūsējošā tērauda gredzenu vidū ir adata, uz 
kuras uzdurt dārzeņus un augļus. Gredzenu vidū esošais karstumu 
vadošais tinums nodrošina ātru un vienmērīgu sastāvdaļu 
pagatavošanu.

3x 002280

Beer Can Chicken Roaster
Statīvs vistas cepeša uz alus bundžas pagatavošanai 
Vistas cepetis uz alus bundžas ir amerikāņu klasika, kur vista tiek 
novietota virs atvērtas, pa pusei pilnas alus bundžas. Kamēr vista 
gatavojas, alus bundžā izdala tvaiku, saglabājot vistas gaļu īpaši 
maigu un sulīgu. Izklausās sarežģīti? Noteikti ne ar statīvu vistas 
cepeša uz alus bundžas pagatavošanai! Nostipriniet alus bundžu 
izturīgajā metāla stieples turētājā, kas neļauj bundžai apgāzties.

2XL, XLarge, Large, Medium, Small 
 127754
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Ash Tool
Pelnu rīks
Pelnu rīkam patiesībā ir divas funkcijas: jūs varat ar to ļoti vienkārši 
iztīrīt pelnus no jūsu Big Green Egg, bet jūs varat to izmantot arī, lai 
vienmērīgi izlīdzinātu ogles pirms EGG iekuršanas. Šis praktiskais rīks 
ir pelnu savākšanas liekšķeres labākais sabiedrotais.

2XL 
119490

  

XLarge

Large 
119506 

Medium

MiniMax
Small 119513
Mini

Ash Removal Pan
Pelnu savākšanas liekšķere
Pēc oglēm paliek pelni. Iztīrot pelnus ar pelnu rīku un savācot tos ar 
pelnu savākšanas liekšķeri, jūs ļausiet gaisam atkal brīvi cirkulēt jūsu 
EGG, lai sasniegtu pareizo temperatūru un uzturētu to. Pelnu liekšķere 
ir perfekti savietojama ar vilkmes durtiņām, lai nepieļautu pelnu 
izbiršanu. 

2XL, XLarge, Large, Medium 
 106049

Grid Cleaner
Režģa tīrītājs 
Gatavošana ar EGG ir aizraujošs pasākums, izņemot to, ka 
piecepušies tauki un piededzis ēdiens var pielipt pie jūsu  
Big Green Egg režģa. Jūs varat ātri un vienkārši notīrīt jūsu  
režģi, izmantojot režģu tīrītāju. Pateicoties tā pagarinātajam  
rokturim jums nav jāgaida, kamēr EGG un režģis atdzisīs.

 201324

SpeediClean™ Long handle Scrubber
SpeediClean™ birste ar garu rokturi
Šis īpaši izturīgais tīrīšanas rīks ir izgatavots no dabīgām koka  
šķiedrām, kas nozīmē, ka kaitinošie metāla sariņi, kas reizēm parādās 
pēc tīrīšanas, ir pagātne. Videi draudzīgajai un karstumizturīgajai 
birstei ir garš rokturis, lai jums nebūtu jāgaida, kamēr jūsu EGG  
atdziest.

  127129
2x rezerves galviņas  127143

SpeediClean™ Dual Brush Scrubber
SpeediClean™ birste ar divām galviņām
Atmiņas par neaizmirstamu Big Green Egg vakaru: ar taukiem 
pārklāts grila režģis un piecepies mocarellas siers uz jūsu picas 
akmens. SpeediClean birste ar divām galviņām nozīmē uz pusi 
mazāku tīrīšanas laiku, vienlaikus dubultojot nevainojamo efektu. 
Labas pašsajūtas bonuss: šī modeļa dabīgās koka šķiedras nozīmē, 
ka jums vairs nav jāsatraucas par uz cepšanas režģa nonākušiem 
tērauda sariņiem. 

  127136
2x rezerves galviņas  127143

Diamond-Coated Nylon Bristle Grid Scrubber
Režģa skrāpis ar neilona sariņiem ar dimanta pārklājumu
Optimāla jūsu Big Green Egg baudīšana iet roku rokā ar labu apkopi 
un tīru gatavošanas režģi. To ievērojot, varēsiet būt pārliecināts par 
labākajiem katras gatavošanas reizes rezultātiem. Un ar pareizo 
tīrīšanas suku tas ir vieglāk par vieglu! Big Green Egg režģa skrāpim 
ar neilona sariņiem ar dimanta pārklājumu ir garš rokturis, lai pa-
sargātu no karstuma jutīgākus pirkstus, un tā izturīgie sariņi ir izgata-
voti no rūpīgi atlasīta materiāla. Sāksim! 

  127310

Charcoal Storage Bag
Kokogļu uzglabāšanas soma
Vai vēlaties, lai ogles visu laiku būtu sausas? Turiet tās kokogļu 
uzglabāšanas somā, kurā ietilpst līdz pat 9 kg kokogļu. Šī 
ūdensnecaurlaidīgā soma ir izgatavota no raupja un izturīga 
poliestera, un tai ir integrēts uzglabāšanas nodalījums un aizrullējama 
"click-to-close" aizdare.

 128201

Šai un nākamajām 
paaudzēm.  
Uzturiet savu EGG 
perfektā formā 
 

EGG kalpos visu jūsu mūžu. Un, ja jūs to uzturēsiet labā stāvoklī, tas 
nodrošinās daudz jauku atmiņu arī nākamajām paaudzēm. 
Vēl svarīgi - jūsu gatavotie ēdieni garšos labāk, ja EGG saglabās savu 
izskatīgumu. Vai jūs no tā baidāties? Līdzās redzamie produkti padarīs 
visu smago darbu jūsu vietā, un mūsu interneta vietnē ir atrodami daži 
noderīgi padomi par EGG apkopi. Atā! 



58 59

Big Green Egg kalpos visu mūžu, ja to pareizi izmantosiet un par to 
rūpēsieties. Vai vēlaties uzzināt, kā apkopt un uzturēt savu  
Big Green Egg? Te būs daži noderīgi padomi un viltības:

9 padomi jūsu  
Big Green Egg apkopei 

un uzturēšanai.

1 Pirms iekurt EGG jaunai gatavošanas 
reizei, pārliecinieties, ka vienmēr 
izmantojat pelnu rīku, lai izņemtu 
pelnus, kas palikuši no iepriekš 
izmantotajām oglēm. 

2 Big Green Egg apakšā vienmēr atstājiet 
plānu pelnu kārtiņu. Tas nedaudz bloķē 
gaisa plūsmu tā, ka temperatūra lēnām 
paaugstinās un neļauj keramikai pārāk 
ātri sakarst.

3 Ja nepieciešams, nomainiet 
filca blīvi. Tas nodrošina 
labu keramikas aizsardzību 
un novērš “viltus gaisa” 
veidošanos. 

4 Izmantojiet piederumus, 
piemēram, convEGGtor grozu 
un režģa pacēlāju, lai uzmanīgi 
ievietotu sastāvdaļas savā 
Big Green Egg. Tas novērsīs 
convEGGtor un ēdiena 
gatavošanas režģu “iemešanu” 
uzkarsušajā Big Green Egg, kā 
rezultātā var rasties bojājumi.   

6 Big Green Egg izdedzināšana augstā temperatūrā nav 
nepieciešama, un mēs stingri iesakām to nedarīt! Vai jūsu EGG 
ir kļuvis taukains un vēlaties to atsvaidzināt vai noņemt traipus 
no jūsu convEGGtor? Uzkarsējiet Big Green Egg līdz 250 °C, 
pagrieziet convEGGtor tā, lai netīrā puse būtu pret kokoglēm, 
aizveriet vāku un ļaujiet EGG nostāvēties apmēram 30 minūtes. 
Tas droši un ātri sadedzinās liekos taukus. Keramika nekļūs atkal 
balta, jo tas nav nepieciešams. 

5 Visas temperatūras virs 300 °C nav vēlamas, gatavojot ēdienu 
(pat picu), un palielina keramikas bojājumu risku.

7 Vai jūsu Big Green Egg kādu laiku nav izmantots vai arī 
ir stāvējis lietū? Viegli iekuriniet to un atstājiet 100 °C
temperatūrā 60 minūtes. Ir svarīgi ļaut mitrumam, kas var būt 
iesūcies keramikā, lēnām iztvaikot. Ja tas tiks darīts augstā 
temperatūrā, keramika var saplaisāt. 

8 Ogles var nodzēst pēc gatavošanas un nākamreiz izmantot 
vēlreiz. Ja EGG kādu laiku neesat lietojis, labāk to piepildīt ar 
jaunām oglēm, jo arī ogles saglabā mitrumu. 

9 Pārliecinieties, ka jūsu Big Green Egg vienmēr ir novietots 
uz kājām, piemēram, uz galda paliktņa vai EGG pārnēsājamā 
statīva. Nekad nenovietojiet to tieši uz slēgtas virsmas, pat 
ne uz karstumizturīga akmens. Ir svarīgi atstāt atstarpi starp 
keramikas pamatnes dibenu un virsmu zem tā, lai radītu labu 
gaisa cirkulāciju, un jūsu EGG spētu pareizi izkliedēt siltumu no 
pamatnes. 

Kurināsim 
tālāk.
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Karstākais, gatavojot 
ēdienu ārā.

EGG pārsegi
Krusa vai karstuma vilnis? Jūsu Big Green Egg būs kā 
jauns, ja jūs izmantosiet EGG pārklāju. Šis augstākās 

kvalitātes elpojošais aizsargslānis spēj izturēt jebkāda 
veida laikapstākļus. Jūs varat to vienkārši uzlikt un noņemt, 

izmantojot “Velcro” stiprinājumu, tas derēs kā uzliets 
jebkuram EGG. Tā stilīgais melnais dizains ar atpazīstamo 
Big Green Egg logotipu teicami izskatīsies uz jebkura EGG.

616060

EGG PĀRSEGI Mini Small Medium MiniMax Large XLarge 2XL

IntEGGrated statīvs un ratiņi vai Nest statīvs 126528 126528 126467 126467 126535

EGG pārnēsāšanas rāmis 126511 126511

Pārvietojams MiniMax statīvs 126528

Modulārā EGG rāmis 126467 126450 126450 126450

Modulārā EGG rāmis + Paplašināšanas rāmis 126474 126474 126474

Eikalipta koka galds 126498 126474

EGG kupoliem iebūvētajām  
un modulārajām  darba vietām 

126504 126504

EGGmat
EGGmat paklājs
Jūs neiemontējāt jūsu EGG galda virsmā vai āra virtuvē, bet novietojāt 
to dārzā vai uz balkona? Ja tā, tad EGGmat paklājs pasargās apkārtni 
no karstuma, traipiem un pelējuma. Interesants fakts: EGGmat ir 
pilnībā izgatavots no otrreiz pārstrādātiem materiāliem, padarot to 
videi draudzīgu. 

76x107 cm  117502
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Rezerves 
detaļas

Gasket Kit
Blīvējuma komplekts
Pēc intensīvas un ilgstošas Big Green Egg lietošanas filca maliņas 
uz keramiskās pamatnes augšējās malas un uz keramiskā vāka 
ar skursteni apakšējās malas nolietosies. Tā kā šī mala aizsargā 
keramiku un nodrošina perfektu gaisa cirkulāciju, būtu prātīgi to mainīt 
samērā regulāri. Jūs to vienkārši varat izdarīt patstāvīgi - ar blīvējuma 
komplekta palīdzību. Filca rullis ir pašlīmējošs un piestiprināšana ir 
intuitīva.

2XL*, XLarge, Large 
113726 

Medium, MiniMax, Small, Mini 
113733

Cast Iron Grate
Čuguna režģis
To ievieto kurtuvē. Perforēts, lai ļautu gaisam plūst augšup cauri EGG 
un pelniem nobirt lejā. Pēc gatavošanas vienkārši izņemams.

XXL  114716
2XL  
XLarge  

112644

Large  103055

Medium  103062
MiniMax 103055 
Small  
Mini 

103079 

* Blīvējuma maiņas komplekts 2XL izmēram (nepieciešami 2 gab. - 113726)

Tel-Tru Temperature Gauge
Tel-Tru termometrs
Ikvienā Big Green Egg ir ietverts termometrs. Ja tas pēc daudzu gadu 
lietošanas tomēr beigās salūst, jūs varat pasūtīt Tel-Tru termometru. 
Ievietojiet kupola termometru jūsu EGG vākā un jūs zināsiet, kāda 
temperatūra ir iekšpusē, pat nepaverot vāku un nezaudējot karstumu. 
Tel-Tru termometrs ir pieejams 2 izmēros un parāda temperatūru 
diapazonā no 50 °C līdz 400 °C.

Ø 8 cm   117250
Ø 5 cm   117236

Base
Pamatne
Superizturīga, izolējoša keramika. Glazūra pasargā to no saplaisāšanas un izbalēšanas.

2XL  120946
XXL 114426
XLarge  112620
Large  401076

Medium  401083
MiniMax  115577
Small 401090
Mini 401106

Fire box
Kurtuve
Kurtuve atrodas uz keramikas pamatnes un tā ir jāpiepilda ar oglēm. Tā kā kurtuvē ir 
izvietotas pārdomātas atveres un tā mijdarbojas ar ventilācijas atverēm EGG dibenā, 
gaisa plūsma ir nepārtraukta un optimāla, kad ir atvērts rEGGulator un atbīdītas vilkmes 
durtiņas.

2XL  120984
XXL 114440
XLarge  112637
Large  401175

Medium  401182
MiniMax  115591
Small 401199
Mini 112187

Dome
Kupols
Keramikas kupols ar skursteni, kuru pavisam viegli iespējams atvērt un aizvērt, 
pateicoties atsperu mehānismam. Keramikas materiāls ir pārklāts ar dubultu glazūras 
aizsargslāni. Keramikas materiāla izolējošās, karstumu uzturošās īpašības rada EGG 
iekšienē gaisa plūsmu, tādējādi nodrošinot to, ka ēdieni tiek gatavoti vienmērīgi un garšīgi.

2XL  114433
XLarge  112668
Large  401120
Medium  401137

MiniMax  
401144

 
Small  
Mini 112224

Fire ring
Kurtuves aploce
To uzliek virs kurtuves, tādējādi radot plauktiņu karstuma difūzerim un gatavošanas 
režģiem.

2XL  120977
XXL 114457
XLarge  401212
Large  401229

Medium  401243
MiniMax  115607
Small 401250
Mini 112194



Big Green Egg nozīmē kvalitāti. Mūsu ražošanas process laika gaitā ir pilnveidots, un katrs Big Green Egg 
tiek rūpīgi pārbaudīts, pirms tas pamet mūsu rūpnīcu, tāpēc mēs varam garantēt, ka tas ir labākais šāda 
veida produkts. Jūsu Big Green Egg augstā kvalitāte arī ir garantijas apliecinājums. Jūs saņemat mūža 
garantiju visu keramikas detaļu materiālam un konstrukcijai un pagarinātu garantiju visām pārējām 
detaļām. Tādā veidā jūs vienmēr varat turpināt gatavot savā Big Green Egg.

Šai un nākamajai paaudzei. Mēs esam zaļi uz mūžu. 
Uzkarstot, keramika izplešas un saraujas, kad atdziest, un 
tas var radīt materiālu bojājumus. Lai arī var šķist, ka šādi 
radušies bojājumi ir defekti, vairumā gadījumu tie ir nekaitīgi. 
Šādā gadījumā detaļas maiņa nav nepieciešama un tāpēc 
var būt nedaudz izšķērdīga. Ilgtspējība ir svarīgs princips, 
un jūs varat lietot savu Big Green Egg visu mūžu. Jums, 
protams, jānodrošina tas, lai jūsu EGG būtu pienācīgi uzturēts, 
lai tas vienmēr būtu vislabākajā stāvoklī! Jo labāk ir novērst 
iespējamos bojājumus, nekā mainīt detaļas. Padomus par 
apkopi un uzturēšanu atradīsiet 58. lpp. 

Uztraukties vai neuztraukties
Par laimi, ne vienmēr ir nepieciešams labot bojājumus vai 
mainīt detaļas. Dažas bojājumu pazīmes ir tikai kosmētiski 
defekti un neietekmē jūsu Big Green Egg darbību. Taču 
daži bojājumu veidi tomēr ietekmē jūsu EGG veiktspēju. 
Rīkojieties nekavējoties un atklājiet tos savlaicīgi, lai jūs un 
jūsu mazumtirgotājs pēc iespējas ātrāk varētu atrast efektīvu 
risinājumu. Uzziniet, vai ir nepieciešams labot bojājumus vai 
nomainīt detaļu. 

Kad jāuztraucas | veiktspējas bojājumi Kad nav jāuztraucas | kosmētiskie bojājumi
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rEGGulator
Izturīgo rEGGulator iespējams iestatīt ļoti precīzi. Tas ir izgatavots no 
izturīga čuguna ar vēsu silikona rokturi, kas dod jums iespēju palielināt 
vai samazināt gaisa padevi, neapdedzinot pirkstus. Mēs jau esam 
apstrādājuši gaisa regulatoru ar pārklājumu, kas novērš koroziju, tādēļ 
pēc izmantošanas jūs droši varat atstāt to uz EGG.

2XL, XLarge, Large, Medium
117847

MiniMax, Small
117854

Mini  103017

Rain Cap
Lietus aizsargvāciņš
EGG izmatošanas laikā vienmēr pastāv iespēja, ka sāksies lietus. Kā 
entuziastisks EGG lietotājs jūs noteikti nepieļausiet, lai tas jūs aptur, taču 
jūs arī nevēlaties, lai lietus pilieni nonāk jūsu Big Green Egg iekšpusē. 
Big Green Egg lietus aizsargvāciņš kalpo kā gaisa padeves regulatora 
lietussargs. Lietus aizsargvāciņu var izmantot tikai kopā ar rEGGulator.

2XL, XLarge, Large, Medium
120748

MiniMax, Small
121042

Band Assembly Kit
Stīpas montāžas komplekts
Patentēta sistēma “vieglai pacelšanai”. Tās ģeniālais darbības princips 
ļauj atvērt un aizvērt keramikas vāku, izmantojot minimālu piepūli.

2XL  121271
XLarge  117908
Large  117984 
Medium  120021

MiniMax  
126870 Small 

Mini 117922

 Uzlabošanas komplekts
Tikpat kā jauns

REGGULATOR
Pateicoties siltumizolētajam rokturim, 
patentētais rEGGulator ir ārkārtīgi precīzs un 
ērts lietošanā. 

TERMOMETRS
XL izmēra kupola termometrs ar triecienizturīgu 
stiklu, labākam temperatūras pārskatam.

STĪPAS MONTĀŽAS KOMPLEKTS
Patentētā “viegli paceļamā” sistēma ļauj atvērt 
un aizvērt keramisko vāku, izmantojot minimālu 
spēku.

BLĪVĒJUMA KOMPLEKTS
Jauna augsto tehnoloģiju blīve, izturīga pret  
visaugstākajām temperatūrām.

Pieejams tikai Large 
izmēram 126931

 *  Mini temperatūras regulators Mini modelim atšķiras no šeit redzamā attēla.

Turpiniet  
gatavot ar EGG.

Big Green Egg garantija



Intervija ar  
šefpavāru  

Artūru Taškānu.

Artūrs Taškāns ir viens no zināmākajiem Latvijas šefpavāriem, kas guvis pieredzi vairākos Michelin 
restorānos Londonā, Kopenhāgenā un Oslo. Līdzīgi kā pasaulslavenajā restorānā NOMA, kurā izdevies 
pastrādāt arī Artūram, viņa izveidotajā restorānā AKUSTIKA jūtamas ziemeļu virtuves vēsmas. Tieši 
Valmierā, bijušā pasta un telegrāfa ēkā Artūrs Taškāns šobrīd rod iedvesmu jaunu ēdienu veidošanā, liekot 
lietā arī Big Green Egg.

Kā tas gadījās, ka tu kļuvi par šefpavāru? 
“Tas sākās ļoti sen, kad vasarā sanāca dzīvot pie omes. Viņa ļoti daudz šiverēja pa virtuvi, pie reizes mani 
pieskatīdama. Jāatzīst, ka man patika tas process, tā rosība, kas tur valdīja visu laiku. Es, protams, daudz ko 
vairs sīkumos neatceros, taču tieši šī virtuves atmosfēra lielā mērā laikam arī ietekmēja manu turpmākā dzīves 
ceļa izvēli. Vēlāk, skolas gados, pašam arī nācās kaut ko gatavot, turklāt, tajā laikā likās, ka sanāk. Tā nu tas arī 
aizgāja, šīs lietas sāka iepatikties aizvien vairāk un tā es arī turpināju.“

Ziemeļu  
virtuve  

Valmierā.

Teksts Ainārs Pudāns  |  Foto Oskars Ludvigs
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Kas tev patīk tajā, ka esi šefpavārs? 
“Laikam jau visinteresantākais šajā profesijā 
ir tas, ka darbojos industrijā, kas vienmēr 
seko līdzi laikmeta vēsmām, tendencēm. 
Turklāt, šīs tendences var būt gana atšķirīgas-
sākot ar kādu noteiktu krāsu paleti, kas uz 
doto brīdi ir aktuāla, zero-waste kustību, 
jaunākajām tehnoloģijām un iekārtām. Tas 
viss nevar neaizraut. Piemēram, ja es atceros 
ar kādām iekārtām, blenderiem man nācās 
strādāt tad, kad uzsāku savas profesionālās 
gaitas, un salīdzinu ar to, kā ir tagad, tad tas ir 
pavisam cits līmenis. Tagad ir blenderi ar 
divarpus zirgspēku jaudu un ledus 
saldējamās mašīnas, kuru asmens griežas ar 
ātrumu 20 000 apgriezieni minūtē. Protams, 
jāpiemin arī lielā dizaina nozīme un dažādu 
elementu integrācija virtuvē. Piemēram, ja 
šobrīd aktuāli ir dažādi zemes toņi, Nordic 
Cuisine vai peruāņu virtuve, tas noteikti 
atspoguļojas gan interjerā, gan ēdienkartē. 
Man patīk šī dažādo elementu integrācija un 
nemitīgā izaugsme. Tie ir tādi iedvesmas 
impulsi, ja tā var teikt. Man patīk.“

Vai tev ir kādi šefpavāri, kuri tevi iedvesmo?                                                                                          
“Tādu ir ļoti daudz. Tomass Kellers (Thomas 
Keller), Ferrāns Andrijā (Ferran Adrià), Renē 
Redzeppi (René Redzepi), Esbens (Esben 
Holmboe Bang) no Maaemo restorāna Oslo, 
kur arī esmu stažējies kādu laiku. Tad noteikti 
jāpiemin Agnars Sverisons (Agnar Sverrisson), 
mans mentors, pie kura es strādāju četrus 
gadus Londonas restorānā Texture. Vēl esmu 
strādājis pie Ramus Kofjēda (Rasmus Kofoed), 
kas ir restorāna Geranium šefpavārs 
Kopenhāgenā. No jaunākās paaudzes 
pavāriem noteikti jāpiemin Toms Brauns (Tom 
Brown) no Londonas. Es cītīgi sekoju līdzi tam, 
kas notiek kulinārijas jomā, jo uzskatu, ka ir 
gana veselīgi reizi divos gados kaut kur 
aizbraukt pastažēties kādā no top līmeņa 
restorāniem, kaut vai uz dažām nedēļām. 
Piemēram, mana pēdējā stažēšanās vieta 
bija Kopenhāgenā, restorānā Geranium. Tā kā 
man ir šī Michelin restorānos gūtā pieredze, 
atrast iedvesmojošu stažēšanās vietu vairs 
nav problēma." 

Vai tu vari nosaukt dažus kritērijus –  
kas ir labs šefpavārs?                                                                                          
“Pirmkārt, tā ir konsekvence. Zem tās, 
protams, "paliekas" vēl daudz dažādas lietas, 
taču, ja nav konsekvences, mēs nevaram 
runāt par kvalitāti. Ir svarīgi atstrādāt 
procesus, lai konsekventi spētu nodrošināt un 
noturēt šo kvalitātes latiņu. Tu nevari pēkšņi 
kaut ko izdomāt un paļauties uz to, ka būs 
labi. Ir svarīgi atstrādāt kādu noteiktu darbību 
vai recepti, kuru, līdzīgi kā bērniņu, tu izlolo un 
palaid tālāk pasaulē. Galu galā arī restorāna 
viesi sagaida šo konsekvento kvalitāti. Ja tu 
nesaņem to pašu kvalitāti pēc nedēļas vai 
divām, klienti vairs nenāks, jo, iespējams, ka 
kāds ir speciāli braucis uz to restorānu no 
tālienes, lai izbaudītu kādreiz piedzīvoto. Labs 
pavārs nedrīkst pievilt savu viesu gaidas, es 
tā to varētu raksturot."

 

 

 

Vai tu vari izskaidrot to fenomenu, ka viens 
un tas pats ēdiens, kuru gatavojuši dažādi 
pavāri pēc vienas un tās pašas receptes, 
garšo dažādi?                                                                                                                       
“Tā nevajadzētu būt. Tāpēc jau tās receptes 
tiek noslīpētas līdz tādam līmenim, lai jebkurš, 
ienākot virtuvē, spētu pārņemt tavu stafeti.  
Protams, ir pavāri, kas specializējas darbam 
kādā konkrētā pozīcijā. Kādam lieliski 
padodas pagatavot zivis, kādam gaļu, 
dārzeņus vai desertus, taču arī tādos 
gadījumos pavāri atrod savu ceļu, savu vietu 
virtuvē, kur viņi var izpausties vislabāk. 
Rezumējot abus pēdējos jautājumus, ēdiens 
var atšķirties tikai tad, ja netiek ievērota 
konsekvence, tas ir tieši tik vienkārši.“

Kā cilvēki reaģē uz to, ka tu ierodies kādā 
dārza ballītē, kur namatēvs kaut ko grilē un 
tevi atpazīst vai uzzina, ka esi šefpavārs?                                                                                                                              
“Ir bijuši tādi gadījumi un es esmu sajutis to, 
ka namatēvs sāk manāmi satraukties un sāk 
stostīties, taču es nekad nemēģinu kaut kā 
jaukties pa vidu un censties kaut ko uzlabot. 
Es vienmēr esmu gatavs pieņemt jebkuru 
šādu situāciju un ar pateicību pieņemu 
uzaicinājumu nobaudīt ko jaunu.“

Kāds ir neparastākais ēdiens, ko jebkad esi 
ēdis, kas ir bijis pagatavots uz grila?                                 

“Tās bija austeres! Es kaut kur biju dzirdējis 
vai lasījis par ceptām austerēm, taču nebiju 

izmēģinājis. Tādēļ mēs vienā pasākumā 
uzgrilējām, pievienojot parmezānu, majonēzi 
un svaigu citronu. Bija superlabi! Viņas arī tā 

smuki atvērās, turklāt nebija ilgi jācep,  
kāda minūte vai divas. Bija gan interesanti, 

gan ļoti garšīgi.“

Kāds ir labākais ēdiens, ko esi pagatavojis 
uz Big Green Egg līdz šim?                                                                

“Visa veida gaļa ir izcili piemērota gatavoša-
nai uz grila. Īpaši sarkanā gaļa, tā uz grila 

sanāk izcili labi, man patīk. Mēs tagad 
gatavojam tādu lietu, ka grilējam buļļa astes 
uz Big Green Egg, tās paralēli arī nokūpinām 
un tad pabeidzam to gatavošanu krāsnī. Tad 

gaļu saplucinām, liekam uz tvaicētas bao 
maizītes, tā ir tāda sava veida burgermaizīte, 

un tad pievienojam svaigus salātus. Mums 
pašiem ļoti garšo. Tas bija tāds eksperiments, 

kas mums labi izdevās, un tagad to esam 
iekļāvuši arī mūsu restorāna ēdienkartē. Big 
Green Egg dod tādu labu kūpinājuma garšu 

šai īpašajai, lipīgajai liellopa astes gaļai.”

Kas padara Big Green Egg īpašu?                                                                                                                            
“Esmu darbojies ar daudz un dažādiem 

griliem un, manuprāt, šis tomēr ir īpašs. Tāds
dūms, kā Big Green Egg, nav nevienam citam 

grilam. Protams, būtu interesanti kādreiz 
uztaisīt visu kamado grilu testu, radot 

identiskus apstākļus visiem, un tad objektīvi 
salīdzināt visus parametrus, taču, iespējams, 

ka kāds to jau ir paveicis, jo noteikti ir kāds 
iemesls, kādēļ Big Green Egg ir atrodams visu 

pasaules labāko restorānu virtuvēs.”

Kā domā izmantot Big Green Egg  
ziemas sezonā?                                                                                              

“Esmu gatavojis daudz un dažādos 
apstākļos. Protams, arī ziemā. Tagad, kad 

man pašam ir savs Big Green Egg, es ar 
nepacietību gaidu ziemas sezonu, kad varēšu 

pagatavot pīles kāju, liellopa vaigus, grilētas 
saknes, maizi un vēl daudzus citus ziemas 

sezonai raksturīgus ēdienus.”
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Ēdienu gatavošana Big Green Egg noteikti nav tikai "vīru lieta". Arī sievietes ar degsmi un 
entuziasmu darbojas ar EGG. Televīzijas šefpavāre Sandra Isbrendija [Sandra Ysbrandy], 
profesionālā golfa spēlētāja Paskvāle Koffa [Pasqualle Coffa] un medījumu gatavošanas 
ekspertes Ima Bosa [Ima Bos] un Ingrīda Hermans [Ingrid Hermans] ne tikai aizraujas ar 
savām profesijām, bet arī ar ēdienu gatavošanu Big Green Egg. Viņas visas vieno mīlestība 
uz “zaļo”. Viņu prasmes atšķiras - Paskvāle ir dedzīga amatiere, savukārt Sandra, Ima un Ingrīda 
ir prasmīgas profesionāles. Taču viņas visas ir vienisprātis par vienu: visu nosaka garša.  
Garša, ko Big Green Egg piešķir maltītēm, kas pagatavotas, izmantojot šo tehniku. Apskatiet šo 
entuziasma pilno sieviešu virtuves un izbaudiet viņu izsmalcināto gaumi un dzīves stilu!

Gatavošana 
ārā: dalieties 

mīlestībā  
pret zaļo.

Jautrā holandiešu televīzijas  
šefpavāre Sandra Isbrendija 
ne tikai aizraujas ar ēdienu 
gatavošanu, bet arī ir veselīga 
uztura, dzīves svaigā gaisā un 
Big Green Egg piekritēja. Tas ir 
perfekts apvienojums, jo veselīga 
ēdiena gatavošana Big Green Egg 
ir vieglāka par vieglu!

“Es aizraujos ar veselīgu uzturu ne 
tikai sevis dēļ, bet vēlos iemācīt ko 
noderīgu arī citiem cilvēkiem. Ēšana, 
protams, ir dabisks process, taču tai 
ir arī sava funkcija, lai nodrošinātu 

ķermeņa labbūtību. Šīs divas lietas 
var viegli apvienot. Esmu 80/20 
noteikuma piekritēja. Nedēļas nogalē 
izdzeram pa glāzei vīna un es cepu 
ābolu tarti. Gardi! Bet es piedomāju 
arī pie tā, kas mums ir noderīgi. Ma-
nuprāt, veselīgs uzturs nav saistīts ar 
dažādiem ierobežojumiem, bet gan ar 
ēdienu daudzveidību un bagātināšanu.

Piemēram, Big Green Egg bieži tiek 
izmantots cūkgaļas un vistas gaļas 
gatavošanai, taču daudzas gaļas 
pagatavošanas metodes, tostarp 
marinēšanu, grilēšanu un cepšanu 

uz režģa, var izmantot arī dārzeņiem. 
Uz režģa ceptas selerijas ir tik 
garšīgas! Un, pateicoties Big Green 
Egg, baklažāniem iespējams piešķirt 
patiešām smalku dūmu aromātu. 
Dārzeņi iegūst bagātīgāku garšu un 
sniedz pārsteidzošu garšu baudījumu.

Es nevaru to teikt pietiekami bieži, bet 
arī veselīgi ēdieni var būt izcili garšīgi! 
Jums nav jāgrauž zaļš selerijas kāts 
vai burkāns. Jo īpaši tad, ja jums 
ir Big Green Egg un jūs varat ar to 
paveikt pārsteidzošas lietas!

Daudzas metodes, kuras izmantojat gaļai, 
var izmantot arī dārzeņiem.

PARĀDIET SAVAS PRASMES SANDRA ISBRENDIJA

Teksts Inge van der Helm  |  Foto Femque Schook
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Paskvāle Koffa ir golfa laukuma zvaigzne 
un uzlecoša Big Green Egg zvaigzne. 
Būdama profesionāla golfa spēlētāja, viņa 
bieži ir prom no mājām, bet, kad viņa 
atgriežas, viņas tēvs gatavo svētku  
vakariņas Big Green Egg. Paskvāle ir 
sākusi paplašināt arī savas EGG prasmes.

“Man kā profesionālai golfa spēlētājai 
veselīgs uzturs ir ļoti svarīgs. Golfā ir tā - jo 
tu esi labākā fiziskajā formā, jo vieglāk spēj 
ilgstoši koncentrēties. Tāpēc cenšos sekot 
līdzi tam, ko ēdu, taču vienlaikus vēlos ēst arī 
garšīgus ēdienus, kas tagad ir iespējams.

Kopš 2020. gada mums mājās ir Big Green 
Egg MiniMax. Drīz pēc MiniMax iegādes tam 
pievienojās arī Large modelis. Drīz vien es 
sāku arvien vairāk interesēties par kamado 

iespējām un sāku sekot Big Green Egg 
profilam Instagram, jo man ļoti patīk gatavot. 
Kopš Big Green Egg Open 2021 man ir pašai 
savs MiniMax.

Diemžēl, man nav īpaši daudz laika gatavot 
sev. Es regulāri piedalos dažādos turnīros, 
tādēļ bieži vien vairākas nedēļas esmu prom 
no mājām. Bet ir tiešām jauki atgriezties 
mājās un pēc tam apēst kaut ko no Big 
Green Egg. Mans tētis gan vasarā, gan ziemā 
gandrīz katru dienu gatavo uz Big Green Egg. 
Ēdiens vienmēr ir supergaršīgs!

Mans favorīts ir laša kumosiņi, kas tiek 
pagatavoti uz ciedra koksnes dēlīša. Dēlītis 
lasim piešķir tik bagātīgu garšu. Tas ir ļoti 
garšīgs un viegli pagatavojams ēdiens.”

PARĀDIET SAVAS PRASMES PASKVĀLE KOFFA

Mans mīļākais ēdiens ir laša 
kumosiņi. Tas ir ļoti garšīgs 
un viegli pagatavojams!

Ēdienu  
gatavošana  
Big Green Egg  
ir pirmatnēja  
pieredze, un,  ja 
vēl tiek gatavots 
medījums, tā ir 
kā atgriešanās 
dabā.

PARĀDIET SAVAS PRASMES IMAS BOSAS + INGRĪDAS HERMANS 

Medījums un Big Green Egg ir teicama kombinācija, un tā ir 
tieši Imas Bosas un Ingrīdas Hermans specializācija. Labākās 
draudzenes un biznesa partneres vada "Wild Things Hunting & 
Cooking" un veido privātas vakariņas, kuru centrā ir medījumi.

"Ēdienu gatavošana ir mūsu DNS," saka Ingrīda. “Abas mūsu 
mammas bija lieliskas pavāres. Es daudz laika pavadīju kopā ar 
mammu virtuvē. Viņa gatavoja gardas zupas un mērces, un bija 
tiešām pārsteidzoši noraudzīties, kā viņa mācēja uzburt gardus 
ēdienus no pavisam nedaudz sastāvdaļām. Kad es satiku Imu, 
viņa gatavojās iegūt medību licenci, un es gandrīz biju pabeigusi 
savu pirmo kursu Hoog-Soeren esošajā kulinārijas un vīna skolā 
“De Echoput”, to pasniedza SVH šefpavārs Teuss de Koks. Tas bija 
pamatkurss, bet mēs pavadījām daudz laika, gatavojot medījumus,  
jo viņš ir īsts lietpratējs šajā jomā. Līdz ar to mums bija daudz, par  
ko parunāt!

“Neilgi pēc tam es nopirku savu Big Green 
Egg,” stāsta Ima. “Man vienmēr ir paticis 
gatavot ēst, un es esmu mācījusies dažādos 
kursos kopā ar Ingrīdu - “De Echoput” un 
“Librije's Atelier”, taču tajā brīdī man nebija 
lielas pieredzes, gatavojot ārā. Redzēju un 
nogaršoju visu, ko Ingrīda taisīja savā Big 
Green Egg. Mēs bieži gatavojām ēst pie
viņas mājās. Izmantojām Big Green Egg, 
lai pagatavotu manis nomedīto dzīvnieku 
gaļu. Mēs arī gatavojām vakariņas Big Green 
Egg 25 projekta "Wild Things Hunting & 
Cooking" viesiem. Ēdienu gatavošana Big 
Green Egg man ir pirmatnēja pieredze, un, 
ja to apvieno ar medījuma gatavošanu, tā 
ir kā atgriešanās dabā. Ir tik lieliski nomedīt 
dzīvnieku tā dabiskajā vidē un pēc tam 
pagatavot to uz uguns. Tas pilnveido medību 
pieredzi. Piemēram, brieža gaļa jau pati par 
sevi ir garšīga, bet pēc pagatavošanas Big 
Green Egg tā kļūst vienkārši neatkārtojama. 
Ingrīda: "Pilnīgi piekrītu. Taču Big Green Egg 
var pagatavot gandrīz jebko: medījumu, zivis, 
dārzeņus..."
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"FANTASTISKI, absolūti FAN-TAS-TIS-KI!"

"Šī ir jauka grāmata. Viens ir skaidrs - es  
gatavošu daudz šādu ēdienu!"

"Ļoti pievilcīga grāmata ar daudz jaukām
receptēm un fotogrāfijām. Vārdu sakot - lieliski!"

"Fantastiska uzziņu grāmata, es jau esmu no 
tās tik daudz iemācījusies."

"Super! Uzreiz aizstāj visas pārējās BBQ
grāmatas."

904
LAPAS

VAIRĀK NEKĀ  

       

 

RECEPTES

300 4,6
KILOGRAMI

Modus Operandi

Receptes
66x gaļas ēdieni
65x zivju, jūras velšu un vēžveidīgo ēdieni
45x dārzeņu ēdieni
33x pamatēdieni
30x mājputnu ēdieni
24x mīklas izstrādājumi
22x maize un makaroni
13x medījumu receptes
13x augļu receptes

Modus  
Operandi  

atsauksmes

Big Green Egg Modus Operandi
Modus Operandi - šai iespaidīgajai pavārgrāmatai, kas nelīdzinās 
nevienai citai, ir jābūt ikviena patiesa Big Green Egg fana mājas 
bibliotēkā. Tā ir rokasgrāmata, iedvesmas avots, atklājumu ceļojums 
ar ikvienu iedomājamu ēdienu un sastāvdaļu, katru gatavošanas 
paņēmienu, praktisku padomu un triku, kas jums nepieciešams, lai no 
sava Big Green Egg iegūtu vislabāko. Modus Operandi komplektā ir 
darba grāmata un glīta uzglabāšanas kaste, un tas ir izdevums, kuru 
noteikti vēlēsieties iegūt savā mājas kolekcijā.

Angliski   904 lapas 818177
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Big Green Egg grāmatas.

1. Džemperis ar kapuci "Since ‘74" 
2. Big Green Egg dēlītis no Baas Boards
3. Sniega bumba
4. T-krekls "Good Taste" 
5. Džemperis ar kapuci "Let’s Create"  
6. T-krekls "Since ’74"  
7. Bermudas
8. Veste
9. Adīta cepure
10. Džemperis ar kapuci "Peace Love EGGs"
11. Golfa dakša un bumbiņas marķieris

EGG fani, apvienojieties.
Pievienojieties kopienai. 
Apmeklējiet mūsu fanu 
veikalu.
Īstais EGG fans vienmēr pastāvēs, pateicoties viņa kaislei 
uz ēdienu, un tāpēc, ka viņš vislabprātāk pavada laiku sava 
Big Green Egg priekšā. Turklāt viņa džemperis ar kapuci un 
zeķes runās pašas par sevi. Jūs varat atrast šīs un citas 
oriģinālu dāvanu idejas mūsu fanu veikalā interneta vietnē 
biggreenegg.eu.

Big Green Egg Modus Operandi
Modus Operandi - šai iespaidīgajai 
pavārgrāmatai, kas nelīdzinās nevienai 
citai, ir jābūt ikviena patiesa Big Green Egg 
fana mājas bibliotēkā. Tā ir rokasgrāmata, 
iedvesmas avots, atklājumu ceļojums ar 
ikvienu iedomājamu ēdienu un sastāvdaļu, 
katru gatavošanas paņēmienu un praktisku 
padomu un triku, kas jums nepieciešams, 
lai no sava Big Green Egg iegūtu vislabāko. 
Modus Operandi komplektā ir darba grāmata 
un glīta uzglabāšanas kaste, un tas ir 
izdevums, kuru noteikti vēlēsieties iegūt  
savā mājas kolekcijā.

Angliski   904 lapas 818177

The Big Green Egg Book
Big Green Egg pavārgrāmata 
Big Green Egg – “Modus Operandi” 
pavārgrāmata ir ļoti nozīmīga ikvienam 
Big Green Egg fanam. Neatkarīgi no tā 
vai jūs esat pieredzējis EGG entuziasts, 
vai tikai iesācējs, šī grāmata satur 
bagātīgu informāciju un 300 receptes, 
kuras varēsiet iekļaut savā kulinārajā 
repertuārā. Dažādu gatavošanas tehniku 
izmantošana un eksperimenti ar dažādām 
garšām būs īsts kulinārais izaicinājums 
jums un jūsu EGG. 

Angliski   116680
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12. Teksta plāksnīte āra virtuvei
13. T-krekls "The Evergreen Since ‘74"
14. Vīna dzesētājs
15. "Oversized" džemperis "Lobster Lovers"
16. Emaljēta krūze
17. Pludmales dvielis
18. Džemperis ar kapuci "Peace Love EGGs"

19. Krājkasīte
20. Retro sporta soma
21. Džemperis ar kapuci "Since ‘74"
22. Bērnu pidžama
23. T-krekls "Let’s Create Memories"
24. T-krekls "Let’s Create Memories"
25. Džemperis ar kapuci "Let’s Create" 

Vai jūsu apģērbs  
ir piemērots, 

lai darbotos ar EGG?
fanshop.biggreenegg.eu
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Radīts izsmalcinātai 
gaumei.



DODIETIES TIEŠSAISTĒ UN PIEVIENOJIETIES 
BIG GREEN EGG KOPIENAI

#BigGreenEgg   #TheEvergreen
Esat iesācējs vai jau pieredzējis EGG lietotājs? Kļūstiet par mūsu kopienas dalībnieku un 
sekojiet līdzi jaunākajām ziņām un iedvesmojošākajiem emuāriem. Atrodiet garšīgākās 
receptes - no vienkāršām līdz izaicinošām - un atklājiet jaunus veidus, kā sadarboties ar 

citiem EGG entuziastiem. Ar prieku gaidīsim gan gaļēdājus, gan veģetāriešus, gan vegānus, 
gan pusveģetāriešus, kā arī, protams, pašus jaunākos ģimenes locekļus.
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Autortiesības © 2023 Big Green Egg Europe. Visas 
tiesības rezervētas. Ja vien nav norādīts citādi, 
autortiesības uz visiem šeit esošajiem materiāliem pieder 
Big Green Egg Europe B.V. Visas tiesības rezervētas. 
Nevienu daļu no šī bukleta – ne attēlus, ne tekstu nedrīkt 
izmantot citiem nolūkiem, kā vien tiem, kurus atļāvis Big 
Green Egg Europe B.V. Reprodukcija, modificēšana, 
uzglabāšana izguves sistēmā un retranslēšana jebkādā 
formā un ar jebkādiem līdzekļiem – elektroniskiem, 
mehāniskiem vai citiem, izņemot personīgām vajadzībām, 
bez iepriekšējas rakstveida atļaujas ir stingri aizliegta.

Lai arī šis katalogs ir sastādīts ar vislielāko rūpību,
Big Green Egg Europe B.V. nekādā veidā negarantē 
informācijas pareizību vai pilnīgumu. No sniegtās 
informācias neizriet nekādas tiesības un Big Green Egg 
Europe B.V. nekādā veidā neatbild par sekām, kas radušās 
šīs informācijas izmantošanas rezultātā. LVv1.2023

© AUTORTIESĪBAS BIG GREEN EGG INC. VISAS TIESĪBAS 
REZERVĒTAS. Green Egg®, EGG®, MiniMaxEGG® un 
convEGGtor® ir Big Green Egg Inc. preču zīmes vai 
reģistrētās preču zīmes. .
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Šis ir Big Green Egg
Big Green Egg ir populārākais kamado, kas izgatavots no 

augstākās kvalitātes keramikas. Jau kopš 1974. gada mēs 

radām brīnišķīgas atmiņas un turpināsim to darīt.  

Big Green Egg ir oriģināls. Mūžzaļais.


