


Pääkirjoitus

Tervetuloa Big Green Eggin maailmaan.  
Maailmaan, joka sisältää makuja, elämyksiä, 
hauskanpitoa perheen ja ystävien kanssa ja 
valtavan valikoiman vaihtoehtoja. Oletko valmis 
tähän makujen täyttämään löytöretkeen?

Ehkä olet ostamassa Big Green Eggiä tai sinulla on jo sellainen ja  
ajattelet laajentavasi EGG-perhettäsi? Saatat myös miettiä, mitä  
lisävarusteita on saatavana toivelistasi laajentamiseksi, tai etsit käteviä 
vinkkejä ja käytännön neuvoja? Nämä ja paljon muuta löydät uudesta 
Product Magazine -lehdestä, jossa tarjoamme inspiraatiota ja 
motivaatiota, jotta saat EGGistäsi parhaan mahdollisen hyödyn.

Tutustu koko EGG-perheeseen ja ainutlaatuisen keramiikkamme 
huippulaatuun. Tutustu, miten Big Green Egg on valmistettu ja mitä 
toimintoja eri osat tarjoavat. Loppujen lopuksi, kun tunnet 
Big Green Eggin kaikki yksityiskohdat, tiedät, miksi klassikko vuodelta 
1974 on luokkansa paras kamado, miksi olette täydellinen pari ja mikä 
malli sopii sinulle parhaiten.

Sillä aikaa, kun odotat, että possun paisti saavuttaa asetetun 
sisälämpötilan tai että EGGissä paistamasi piirakka tai kasvisquiche saa 
kauniin kullanruskean värin, sinulla on aikaa selata tätä tuotekuvastoa. 
Lehden sisältämät reseptit innostavat sinua epäilemättä kokeilemaan 
uusia reseptejä. Kypsennystekniikka on selitetty yksityiskohtaisesti 
jokaisen reseptin kohdalla, jotta voit tutustua vielä syvemmin 
Big Green Eggin tarjoamiin maukkaisiin vaihtoehtoihin.

Kaikkien lisävarusteiden ja niihin liittyvien selitysten lisäksi näet myös 
valikoiman fanituotteitamme - loistavia lahjoja annettavaksi ja 
vastaanotettavaksi. Voit oppia hyvien hiilien merkityksestä ja siitä, miten 
savus tuspuun käyttäminen voi tuoda lisämakua ainesosiin tai ateriaan. 
Johtavat kokit ja hardcore-ruokaharrastajat kutsuvat sinut keittiöönsä ja 
selittävät, miksi Big Green Egg on olennainen osa heidän ruoanlaittoaan. 
Lopuksi vinkkaamme eri kanavista, joiden kautta tarjoamme 
inspiraatiota, jotta voit hioa taitojasi ja yllättää vieraasi iloisesti 
Big Green Eggillä valmistetuilla maukkailla aterioilla. Liity perheeseen!

Team Big Green Egg

Laatuaikaa 
Kotona.
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Pyydä neuvoa Big Green Egg -jälleenmyyjältä!
Onko sinulla kysyttävää vai haluatko saada lisätietoja EGGistä tai mahtavasta 
välinevalikoimasta? Valtuutetuilla Big Green Egg -jälleenmyyjillä on  
asiantuntemusta hyvien neuvojen antamista varten. Löydät lähimmän  
jälleenmyyjän sivustolta biggreenegg.fi. 
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Tietoja Big Green Eggistä
---

Luotettava laatu ja ylivoimainen keramiikka.

KANSI JA SAVUHORMI
Keraaminen kansi ja savuhormi, jonka voi avata  
ja sulkea helposti jousimekanismin ansiosta. 
Keraamisessa materiaalissa on suojapinnoite. 
Keraamisen materiaalin eristävät ja lämpöä  
säilyttävät ominaisuudet saavat aikaan ilmavirtauksen 
EGGissä, jolloin ruuat kypsyvät tasaisesti ja niistä tulee 
maukkaita.

TULIRENGAS
Tulipesän päälle asetettava teline  
convEGGtoria ja ritilöitä varten. 

TULIPESÄ
Tulipesä on keraamisen alustan päällä ja on täytettävä 
hiilillä. Koska tulipesässä on aukot ja se toimii EGGin 
pohjassa olevien ilmaventtilien kanssa, ilmavirtaus on 
jatkuva ja optimaalinen, kun rEGGulator ja ilmaluukku 
ovat auki.

RUNKO 
Kestävää eristettyä keramiikkaa. Säröilyn ja 
haalistumisen estävä pinnoite. 

REGGULATOR - Kaksitoiminen 
savupiippu
Tällä säädät ilmavirtausta ja lämpötilaa ja sammutat 
EGGin käytön jälkeen.

LÄMPÖMITTARI
Ilmoittaa tarkan sisäisen lämpötilan. Voit seurata 
lämpötilaa avaamatta EGGiä. 

RITILÄ, RUOSTUMATONTA  
TERÄSTÄ
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
grilliritilä on ensisijainen kypsennysalusta 
grillaukseen tai paahtamiseen.

ARINA
On tulipesän sisällä. Siinä on reiät, jotta ilma  
pääsee virtaamaan EGGin läpi ja tuhkat  
putoavat alas, jolloin ne on helppo poistaa  
lopuksi.

ILMALUUKKU
Toimii yhdessä rEGGulatorin kanssa säädellen ilman 
syöttöä lämpötilan säätämiseksi. Mahdollistaa myös 
helpon tuhkan poistamisen.

VANHAA VIISAUTTA JA INNOVATIIVISTA 
TEKNOLOGIAA
Big Green Eggin syntyhistorian selvittämiseksi on mentävä 
vuosisatoja taaksepäin. Yli 3000 vuotta sitten sitä käytettiin jo 
Itä-Aasiassa perinteisenä puulämmitteisenä saviuunina. Sieltä 
japanilaiset löysivät sen, ihastuivat siihen, veivät sen mukanaan ja 
antoivat sille nimen kamado, joka tarkoittaa uunia tai tulisijaa.  
Amerikkalaiset sotilaat löysivät kamadot Japanissa 1900-luvun  
alkupuolella ja ottivat niitä kotiin matkamuistoiksi. Atlantassa,  
Georgian osavaltiossa Yhdysvalloissa ikivanhaa mallia muokattiin 
nykyajan tiedon, tuotantotekniikoiden ja innovatiivisten materiaalien 
avulla. Myös NASA:n edistynyt keraaminen teknologia on vaikuttanut 
tämän erityisen ulkogrillin, eli Big Green Eggin syntyyn.

SALAISUUS BIG GREEN EGGIN TAKANA
Japanilaiset, amerikkalaiset ja suomalaiset: kaikki jotka maistavat 
Big Green Eggissä valmistettuja ruokia, rakastuvat vertaansa vailla 
olevaan herkulliseen makuun. Mikä on EGGin salaisuus? Oikeastaan 
se on muutamien seikkojen yhdistelmä. Keramiikka heijastaa lämmön, 
luoden ilmankierron. Se on täydellinen ilmankierto, jonka 
ansiosta ainekset kypsyvät halutussa lämpötilassa tasaisesti. Ja 
seikka, että lämpötilaa voi säätää asteen tarkkuudella ja säädetty 
lämpötila myös pysyy. Edes äärimmäiset lämpötilat eivät vaikuta 
lämpötilaan EGGin sisällä korkealaatuisen lämpöä eristävän 
keramiikan ansiosta. Ja – last but not least - EGG myös näyttää 
hyvältä.

ELINIKÄISTÄ LAATUA
Big Green Egg on tuotteensa takana sataprosenttisesti. Siksi saat 
elinikäisen takuun materiaalille ja kaikkien keraamisten osien raken-
teelle. EGG on valmistettu erittäin korkealaatuisesta keramiikasta. 
Materiaalilla on äärimmäisen eristävät ominaisuudet ja se tekee 
EGGistä yhdessä monien muiden patentoitujen osien kanssa uniikin. 
Keramiikka kestää äärimmäisiä lämpötiloja ja lämpötilan vaihteluja. 
EGGiä voi käyttää satojatuhansia kertoja ilman, että sen laatu  
huononee. Ei siis olekaan ihme, että koko yritys seisoo EGGin takana. 



Tarkka lämpötilan 
säätö

Helppo sytyttää 
ja valmis vain 
15 minuutissa

Valmistettu 
Amerikassa

Korkealaatuisinta 
keramiikkaa, jonka on 

suunnitellut NASA
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WORLD MAP
WITH COUNTRIES

NASA

ELINIKÄINEN 
TAKUU

Ensisilmäyksellä ei näytä olevan paljon eroa tämän 
Big Green Eggin ja vuonna 1974 markkinoille tuodun mallin 

välillä. Ulkonäkö pettää. Siitä lähtien olemme toteuttaneet 
suuren määrän teknisiä innovaatioita. Teemme niin 

edelleenkin, koska emme halua olla paras kamado 
vain tänään, vaan myös tulevaisuudessa. 

Paras keramiikka
Innovatiiviset 

yksityiskohdat 

Haluatko  
nähdä, kuinka  
Big Green Egg  
valmistetaan?
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Sinä ja  
Big Green Egg:  

it’s a match!  
Ruokafriikkinä olet varma yhdestä asiasta: kun valitset Big Green Eggin, saat kotiisi ensiluokkaisen 
kamadon puutarhaan, terassille tai parvekkeelle. Big Green Eggissä voi grillaamisen lisäksi paistaa, 
savustaa, hauduttaa ja kypsentää hitaasti. Sillä EGG ei ole mikään tavallinen grilli, vaan kokonainen 

ulkokeittiö, jossa voi myös paistaa pizzoja, savustaa kalaa, kypsentää hitaasti lihaa ja valmistaa 
kaikkea muuta, mitä tavallisessa uunissakin voi valmistaa. Big Green Eggin tarjoamat kulinaariset 

mahdollisuudet ovat loputtomat. Kysymys ei siis ole, että miksi haluat EGGin, vaan että mikä 
seitsemästä mallista sopii parhaiten sinulle. Siksi olemme laatineet lyhyen kuvauksen malleista. 

Huomaat itse, että huolimatta siitä, kuinka pieni tai suuri perheesi, ystäväpiirisi tai puutarhasi
(tai terassisi) on, aina löytyy sopiva EGG! 

Mini
sen voi ottaa 

mukaan  
kaikkialle

XLarge
tilasta ei ole 

koskaan enää 
pulaa

2XL
 täydellinen 

erittäin suurille 
seurueille

Large
tuhattaituri  

joka hetkeen  
MiniMax
 kätevä  

pöytämalli

Small
pieni koko,  

mutta  
täydellinen 

tulos

Medium
nauti  

ystävien ja  
perheen  
kanssa

Big Green Egg 
mallisto: 

---
Helppo aloitus

Erityisesti aloittelevalle EGGaajalle olemme koonneet esimerkin 
aloituspaketista, joka sisältää tärkeimmät perustarvikkeet. Sinun 

ei sitten enää tarvitse miettiä mitä pyytäisit syntymäpäivälahjaksi. 

Big Green Egg | IntEGGrated Nest+Handler | Charcoal Starters | Cast Iron Grid | Ash Tool 
convEGGtor | convEGGtor Basket | 100% Natural Charcoal
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Suuri, suurempi, suurin Big Green Egg 2XL  
on Big Green Egg -perheen suurin jäsen ja 
suurin markkinoilla oleva kamado. Kaikki 
tässä mallissa on vaikutusta herättävää: 
paino, koko, korkeus ja paistopinta-ala. 2XL 
on kaikin tavoin todellinen katseenvangitsija. 
Mutta sen suorituskyky ei kärsi tästä. 2XL
voi siirtää helposti käyttämällä EGG Nest- 
ja Nest Handler jalustoja. Kätevän 
saranamekanismin ansiosta EGGin 
avaaminen on myös hyvin helppoa. 
Koon ja kulinaaristen mahdollisuuksien 
puolesta suuruus, mutta ilman tähden 
oikkuja.

Tiedot
Ritilä: Ø 73 cm 
Paistopinta-ala: 4.185 cm²
Paino: 170 kg
Korkeus: 90 cm

Tuotenumero 120939

2XL
Onko sinulla suuri suku ja/tai paljon  
ystäviä? Vai oletko ammattikokki ja tarjoat 
catering -palveluja suurille ryhmille? Silloin  
Big Green Egg XLarge on paras kaverisi. Voit 
valmistaa samanaikaisesti suurille seurueille 
maukkaasti kypsennettyjä aineksia ja ruokia. 
XLargen pinta-ala on 61 cm, joten suuret 
lihapalat, kala tai useammat pizzat eivät ole 
toiveajattelua vaan realiteetti. Entä jos 61 cm 
ei riitä? Laajenna paistopinta-alaa erityisellä
5-Piece EGGspander Kit:llä ja valmista 
ruokaa huipputasolla. 

Tiedot
Ritilä: Ø 61 cm 
Paistopinta-ala: 2 919 cm²
Paino: 99 kg
Korkeus: 78 cm

Tuotenumero 117649

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

XLarge

XLarge

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

2XL

Big Green Egg Large on Big Green Egg 
-perheen kaikkein suosituin malli. Large-mallin 
paistopinnalla valmistat vaivatta kaikki 
suosikkiruokasi sekä sukulaisten ja ystävienkin. 
Tarvittaessa vaikka samaan aikaan, sillä 
Largessa on tilaa 8 hengen aterioiden 
valmistukseen. Siinä voi valmistaa erittäin 
helposti kolmen ruokalajin aterioita. Haluatko 
saada maksimaalisen hyödyn EGGistä? Sitten 
Large sopii sinulle täydellisesti, sillä se on 
malli, johon saa eniten tarvikkeita. Ja niinpä 
tämän monitoimisen grillin mahdollisuudet  
ovat sen nimen mukaisesti suuret. 

Tiedot
Ritilä: Ø 46 cm 
Paistopinta-ala: 1 688 cm²
Paino: 73 kg
Korkeus: 84 cm

Tuotenumero 117632

Large

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

Aloituspaketti Aloituspaketti
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Big Green Egg Medium on riittävän kompakti mahtumaan pieneen 
kaupunkipuutarhaan, patiolle tai parvekkeelle, mutta riittävän suuri, 
jotta siinä voi grillata, savustaa, hauduttaa tai paistaa 6-8 hengelle. 
Kun pihallasi on Medium, voit kutsua helposti sukulaisia ja ystäviä 
nauttimaan yhdessä. Osaksi siksi tämä EGG on yksi suosituimmista 
malleistamme. Käyttämällä convEGGtoria ja litteää paistokiveä, 
muunnat Mediumin käden käänteessä pizzauuniksi, jossa paistat  
itse herkullisimmat pizzat. Vaikka mallin nimi onkin Medium,  
se on kaikkea muuta kuin keskinkertainen!

Tiedot
Ritilä: Ø 40 cm 
Paistopinta-ala: 1.264 cm²
Paino: 51 kg
Korkeus: 72 cm

Tuotenumero 117625

Medium

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

Medium

MiniMax
MiniMaxin koko ei ehkä ole vaikuttava, mutta sen suorituskyky  
sitäkin suurempi. Se on vain 7 cm korkeampi kuin Mini, mutta sen 
paistopinta-ala on paljon suurempi, verrattavissa Small-malliin. Se 
riittää siis hyvin 4-6 hengen annosten valmistamiseen. Aiotko ottaa 
sen mukaan? MiniMax painaa 35 kiloa, joten sen kantamiseen ei tarvita 
painonnoston ammattilaista. Mukaan ottaminen ei ole ongelma  
vakiovarusteisiin kuuluvassa EGG Carrier -kantotelineessä. Päivitä 
MiniMax kokoontaitettavalla korokejalustalla ja akaasiapuisilla EGG 
Mates -sivupöydillä ja voit työskennellä missä tahansa mukavalla 
työskentelykorkeudella. 

Tiedot
Ritilä: Ø 33 cm 
Paistopinta-ala: 855 cm²
Paino: 35 kg
Korkeus: 50 cm

Sisältää EGG Carrier -kantotelineen
Tuotenumero 119650

•  EGG (sisältää EGG Carrierin)
• convEGGtor
• Charcoal 4,5 kg
• Charcoal Starters 
• Ash Tool 

MiniMax

Big Green Egg Mini on pienin ja kevyin Big Green Egg -perheen jäsen. 
Se on ihanteellinen otettavaksi mukaan leirintäalueelle, veneeseen tai 
piknikille. Tai voit myös käyttää sitä kotona, pöydällä, EGG Carrierin 
avulla. Rehellisesti sanottuna: jos sinulla on tämä EGG, et todennäköi-
sesti mene enää mihinkään ilman sitä. Koska Mini on kevyt, sen 
siirtäminen on helppoa. Jos hankit EGG Carrier kantotelineen Minille, 
siirtäminen on vielä helpompaa. Teetkö ruokaa yleensä 2-4 hengelle? 
Sitten tämä matkustushaluinen kevyt malli on ihanteellinen Big Green 
Egg -mallisi. 

Tiedot
Ritilä: Ø 25 cm 
Paistopinta-ala: 507 cm²
Paino: 17 kg
Korkeus: 43 cm

Tuotenumero 117618

EGG Carrier Mini      
Tuotenumero 116451

Mini
Onko ruuanlaitto ulkona puutarhan omistavien etuoikeus? Ei suinkaan! 
Kaupunkilaiset, joilla on parveke tai pieni patio suosivat Big Green Egg 
Smallia. Small on kompakti, mutta siinä voi tehdä vaivatta taivaalliset 
ruuat 4-6 hengelle. Koska Smallin ritilä on alempana kuin MiniMaxin, 
se sopii paremmin suurien aterioiden valmistukseen, vaikka molemmissa 
on yhtä suuri paistopinta-ala. Vaikka Big Green Egg Small onkin pieni, 
sillä saa mahtavia tuloksia!

Tiedot
Ritilä: Ø 33 cm 
Paistopinta-ala: 855 cm²
Paino: 36 kg
Korkeus: 61 cm

Tuotenumero 117601

Small

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

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

MiniSmall

Aloituspaketti
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Savusta, paahda, 
höyrytä, paista, grillaa. 
Uusi päivä. Uusi ateria. Ikuisesti.

BIG GREEN EGGIN MONIPUOLISUUS...  
Koska Big Green Eggin lämpötilaa voi säätää välillä 70–350 °C, 
siinä voi käyttää erilaisia valmistustekniikoita. Grillaaminen, 
savustaminen, wokkaaminen, höyryttäminen, paistaminen tai 
hidas kypsentäminen, kaikki sujuu kuin leikki. Grillatusta 
T-luupihvistä tai välikyljyksestä kasviscurryyn tai madridilai-
seen pataan (Cosido Madrileño). Voit valmistaa höyrytettyjä 
ostereita, heinässä savustettua carpacciota, aasialaisen 
kanakeiton tai ruokaisan kasvispiirakan. Kaikki on mahdollista! 
Sitten on tietenkin aika maistella... puhtaita ja maanläheisiä 
ruokia, joille on tyypillistä vertaansa vailla oleva tuoksu ja 
maku. Big Green Egg avaa sinulle uuden maailman. Ylität 
kulinaariset rajasi ja yllätät itsesi ja vieraasi. Päästä luovuutesi 
valloilleen ja nauti!

…YMPÄRI VUODEN!
Oli sitten paukkupakkanen tai tukahduttavan kuuma: Voit 
käyttää Eggiä jokaisena vuodenaikana, koko vuoden. Onko 
grillaaminen hauskaa vain kesällä? Mietipä vähän! Big Green 
Egg tuo tähän muutoksen. Miksi käyttäisit kamadoa vain 
muutaman kuukauden, vaikka se on mahdollista vuoden 
jokaisena päivänä? Uniikin eristävän keramiikan ansiosta 
ulkolämpötilalla ei ole merkitystä. Eggin lämpötila on aina yhtä 
vakaa eikä sitä haittaa sade tai lumi.

NAUTITAAN YHDESSÄ  
ÄÄRIMMÄISESTÄ MAKUELÄMYKSESTÄ
Big Green Egg kestää koko elämän. Näin voit vaihdella aineksia 
ja ruokia rajattomasti ja tulos on erityisen maistuva. Big Green 
Egg tarkoittaa nauttimista hyvästä elämästä yhdessä muiden 
kanssa. Perhe, ystävät, läheiset ympärilläsi ja tarjolla herkulli-
simmat ruuat, joita ikinä olet maistanut. Unohtumattomat 
hetket syntyvät tällä tavalla. Valmista suosikkiruokiasi tai luo 
uusia ruokia Eggissä. Mahdollisuudet ovat loputtomat: kokeile 
niitä kaikkia ja päästä luovat kykysi irralleen! Valmista vaikka 
mehevää entrecôtea, herkullista kalaa suolakuoressa, tuhtia 
pataruokaa, rapeakuorista leipää ja rapeita pizzoja tai veden 
kielelle tuovia jälkiruokia. Mitä aiot valmistaa ensin?

Lue seuraavilta sivuilta lisää eri valmistustekniikoista  
ja tarvikkeista, jotta saat tietoa Eggin tarjoamista  
mahdollisuuksista. 
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Herrasmiehen 
leipä

Vaadittavat 
tarvikkeet

convEGGtor

Stainless Steel Grid

Baking Stone

Aloita vaan paistaminen! 2 leipää

AINEKSET
ESITAIKINA
40 g kädenlämpöistä vettä
3 g tuorehiivaa
40 g proteiinipitoista jauhoa

TAIKINA
210 g proteiinipitoista jauhoa
5 g hienoa suolaa
12 g tuorehiivaa
12 g kylmää voita
12 g hunajaa
115 g haaleaa vettä 

TÄYTE
70 g karamellisoitua inkivääriä raastettuna
70 g karamellisoitua appelsiinia
70 g rusinoita

KUORRUTE
100 g hunajaa
100 g viskiä
2 rkl karamellisoitua appelsiinia

LISÄVARUSTEET
convEGGtor
Stainless Steel Grid
Baking Stone
Cast Iron Sauce Pot

ETUKÄTEISVALMISTELU
1.  Kaada haalea vesi yleiskoneen kulhoon, 

murenna hiiva kulhoon ja sekoita, jotta hiiva 
liukenee veteen. Sekoita joukkoon jauhot, 
peitä kulho kelmulla ja anna kohota noin 2 
tuntia.

2.  Lisää taikinan ainekset 2 tunnin kuluttua ja 
vaivaa taikinaa yleiskoneen taikinakoukulla 
keskinopeudella noin 6-7 minuuttia, jotta 
taikinasta tulee notkeaa ja kimmoisaa; 
taikinaa voi tietysti vaivata myös käsin. 
Taikina on valmista, kun vedät sitä ja pystyt 
irrottamaan siitä pienen, ohuen kerroksen.

3.  Lisää kaikki täytteen ainekset ja jätä yleis-
kone päälle, kunnes kaikki ainekset ovat 
sekoittuneet huolellisesti taikinaan. Peitä 
kulho kelmulla ja anna taikinan kohota noin 
30 minuuttia.

4.  Jaa taikina kahteen yhtä suureen osaan 
ja muotoile ne pitkulaisiksi sämpylöiksi. 
Aseta taikinapallot kyljelleen työtasolle, peitä 
puhtaalla, hieman kostutetulla liinalla ja 
anna kohota 50 minuuttia.

VALMISTUS
1.  Sytytä hiilet Big Green Eggissä ja kuumen-

na se convEGGtorin ja ruostumattomasta 
teräksestä valmistetun ritilän kanssa lämpö-
tilaan 210 °C.

2.  Aseta paistokivi ritilälle. Aseta paistamat-
tomat leivät kyljelleen Baking Stone -pais-
tokivelle ja tee terävällä veitsellä viilto pituus-
suuntaisesti kylkeen. Sulje EGGin kansi; 
paistokiven asettaminen laskee lämpötilan 
noin lukemaan 190 °C. Paista leipiä 30-40 
minuuttia, kunnes ne ovat kullanruskeita ja 
kypsiä.

3.  Poista leivät EGGistä ja anna niiden jäähtyä 
ritilällä. Poista sillä välin paistokivi EGGistä. 
Sekoita kuorrutusta varten hunaja ja viski 
valurautaisessa kastikekasarissa , aseta 
astia ritilälle ja sulje EGGin kansi. Kuumenna 
kiehuvaksi ja anna keittyä kasaan, kunnes 
koostumus on mukavan paksua.

4.  Päällystä leivät hunaja-viskiseoksella ja lisää 
päälle karamellisoitu appelsiini.

BAKE  BAK
E  BAKE  BAKE  B

AK
E 

 B
AKE

convEGGtor:  
Eggistä tulee uuni
convEGGtor muodostaa  
keraamisen lämpökilven, jolloin hiilet eivät  
kuumenna aineksia suoraan ja Eggistä tulee 
käden käänteessä uuni. Yhdessä paistokiven 
kanssa valmistat kaikkein herkullisim mat  
pizzat, joiden pohja on autenttisen rapea.    

Katso sivua 42

Vinkki: kokeile joskus leivän, piirakoiden tai brownien 
paistamista. Mahdollisuudet ovat loputtomat. 
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Aloita  
grillaaminen  
valurautaritilällä 

Täydellinen 
grillikuvio 
eri tasolla

Vihje: Voit tarjoilla lihan kanssa  
haluamiasi lisukkeita, esimerkiksi  

Hasselbackan perunoita ja grillattuja  
vihanneksia. Valmista ensin perunat, grillaa 

sitten vihannekset ja valmista liha  
viimeiseksi. Voit lämmittää perunat ja 

vihannekset samalla kun liha vetäytyy.

Tournedos pekonilla ja puutarhayrteillä 

GRIL
L 

 G
R

IL
L GRILL GRILL G

R
ILL GRILL 

4 henkilöä

AINEKSET
1 sisäfilee 800g, kalvoton

8 pitkää pekonisiivua 
2 oksaa timjamia

2 oksaa rosmariinia
2 rkl oliiviöljyä 

Paistinarua

LISÄVARUSTEET
Cast Iron Grid

Instant Read Thermometer

ETUKÄTEISVALMISTELU
1.  Sytytä hiilet Big Green Eggissä ja kuumenna 

se valurautaritilän kanssa lämpötilaan 220 °C.
2.  Samalla, leikkaa sisäfileestä neljä saman-

kokoista tournedosta. Kiedo kaksi siivua 
pekonia kunkin pihvin ympärille sivujen 
myötäisesti, solmi paistinarulla. Leikkaa 
timjami ja rosmariini paloiksi ja aseta ne 
pihveille. Ripottele oliiviöljyä lihan päälle 
molemmin puolin ja mausta maun mukaan 
suolalla ja pippurilla.

VALMISTUS
1.  Aseta tournedospihvit yrttipuoli ylöspäin 

ritilälle, ja grillaa niitä noin 3 minuutin ajan. 
Käännä lihaa 90 astetta ja grillaa vielä 3 
minuuttia luodaksesi kauniin grillauskuvion. 
Sulje EGGin kansi kunkin toimenpiteen 
välillä.

2.  Käännä tournedospihvit nurin ja grillaa 
toista puolta vielä 2 x n. 3 minuuttia kunnes 
sisälämpötila on 48 ja 52 °C välillä, tällöin 
liha on kypsyysasteeltaan medium.  

Voit tarkastaa sisälämpötilan Instant Read 
Digital Thermometer-paistomittarilla.

3.  Nosta tournedospihvit grillistä ja anna niiden 
levätä löyhästi foliolla peiteltynä noin viiden 
minuutin ajan.

Vaadittavat 
tarvikkeet

Cast Iron Grid

Back to basic -grillaus:  
helppo tapa, jossa  
valurautaritilä laitetaan  
tulirenkaan päälle. Varmista 
tutut grillausraidat ja Mail-
lard-reaktio (valkuaisain-
een karamellisoituminen) 
kääntämällä tuotetta  
grillauksen aikana neljännes.

Grillaaminen korkealla:  
anna tuotteiden olla grillissä 
kauemmin. Jätä enemmän tilaa 
hiilien ja tuotteen väliin aset-
tamalla ritilä korin päälle, jotta 
voit grillata paksumpia lihapaloja 
suoraan kauemmin. Valuraudan 
lämpö varmistaa vastaavan 
grillausvaikutuksen.   
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4 henkilöä

AINEKSET
BATAATIT
2 suurta bataattia
1 valkosipulinkynsi 
1 timjaminoksa 
1 rosmariininoksa 
2 rkl oliiviöljyä 
4 anjovisfileetä
4 vesikrassin oksaa 

YRTTIKERMAKASTIKE
6 ruohosipulin vartta
2 rkl clotted cream -kermaa

PARSAT
12 vihreää tankoparsaa
1 rkl oliiviöljyä

LISÄVARUSTEET
Cast Iron Grid

ETUKÄTEISVALMISTELU
1.  Sytytä hiilet Big Green Eggissä ja kuumenna 

se valurautaritilän kanssa lämpötilaan 180 °C. 
Pese sillä välin bataatit ja taputtele ne  
kuiviksi. Aseta kukin bataatti alumiinifolion 
päälle.

2.  Kuori ja hienonna valkosipulinkynsi. Irrota 
timjamin ja rosmariinin lehdet. Sekoita 
valkosipuli ja yrtit oliiviöljyyn. Pirskota öljyä 
ja yrttejä bataattien päälle ja kääri ne folioon.

VALMISTUS
1.  Aseta folioon käärityt bataatit Big Green 

Eggin ritilälle. Sulje kansi ja anna bataattien 
paahtua noin 35 minuuttia. Hienonna sillä 
välin kermakastiketta varten ruohosipuli  
hienoksi ja sekoita se kerman joukkoon, 
lisää suolaa ja pippuria maun mukaan. 
Leikkaa parsojen kovat päät pois.

2.  Poista bataatit Big Green Eggistä. Sivele 
parsat oliiviöljyllä ja ripottele päälle suolaa ja 
pippuria. Aseta parsat ritilälle ja grillaa niitä 
1-1½ minuuttia. Käännä parsat ja grillaa 
vielä 1-1½ minuuttia. Sulje EGGin kansi 
jokaisen toimenpiteen jälkeen. Poista sillä 
välin varovasti alumiinifolio bataateista.

3.  Leikkaa bataatit puoliksi pituussuunnassa 
ja lisää päälle 1/2 ruokalusikallista yrttistä 
kermakastiketta. Aseta kullekin bataatinpuo-
likkaalle 3 parsaa ja yksi anjovis. Koristele 
vesikrassilla.

Paahdettu  
bataatti grillatun 

parsan kera

Paahtaminen 
EGGissäsi? 
Kyllä!  
Etsitkö yksinkertaista mutta 
vaikuttavaa lisuketta, jonka voit 
valmistaa Big Green Eggilläsi? 
Silloin tämä resepti on ihanteellinen! 
Siinä yhdistyvät kamadossa 
paahdetut bataatit ja grillatut parsat 
yrttikermakastikkeella. Vaikka paahto- 
ja grillausprosessi on äärimmäisen 
helppo, lopputulos on Big Green Eggin 
kosketuksen ja makujen yhdistelmän 
ansiosta näyttävä!

sivu 42

Vaadittavat 
tarvikkeet

Cast Iron Grid

Aloitetaan upeilla 
lisukkeilla

RO
A

ST
 R

OAST ROAST R
O

A
ST

 ROAST 
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Vinkki: valitse savustuslastut, jos savustusaika 
on lyhyt ja suuremmat savustuspalat,  

jos savustat kauemmin, jotta saat parhaan  
tuloksen. Haluatko tietää lisää savustamisesta?  

Katso sivua 40.

8-10 henkilöä

AINEKSET
PULLED PORK

2 kg possunniskaa
2 rkl oliiviöljyä

4 rkl rub-mausteseosta  
possunlihalle

BBQ-kastiketta   
keräkaali

10 ruohosipulinvartta

LISÄVARUSTEET
Hickory Wood Chunk

convEGGtor
Rectangular Drip Pan

Stainless Steel Grid
Dual Probe Remote Thermometer

Meat Claws

ETUKÄTEISVALMISTELU
1.  Sytytä hiilet Big Green Eggissä ja kuumenna 

se 160 °C lämpötilaan.
2.  Hiero lihaan ensin oliiviöljy ja lisää sitten 

rub-mausteseos.

VALMISTUS
1.  Lisää omenan ja hikkoripuun palanen hehku-

ville hiilille. Aseta EGGiin convEGGtor ja sen 
päälle suorakulmainen valutusvuoka ja lisää 
ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
ritilä. Aseta possunniska ritilälle, työnnä Dual 
Probe Remote Thermometer -lämpömittarin 
anturi lihan ytimeen ja aseta tavoitelämpö-
tilaksi 72-75 °C. Sulje EGGin kansi, jolloin 
EGGin lämpötila laskee 120 °C asteeseen. 
Anna possunniskan kypsyä noin 6 tuntia, 
kunnes asetettu sisälämpötila on saavutettu.

2.  Ota possunniska EGGistä ja sivele lihaan 
joka puolelle 3 rkl BBQ-kastiketta. Kääri liha 
kolmeen kerrokseen alumiinifoliota ja palauta 
se ritilälle. Aseta Dual Probe Remote  
Thermometer -lämpömittarin anturi takaisin 
lihan ytimeen ja aseta tavoitelämpötilaksi  
96 °C. Sulje EGGin kansi ja nosta EGGin 
lämpötila lukemaan 140 °C.  
Anna possunniskan kypsyä noin 4 tuntia, 
kunnes asetettu sisälämpötila on saavutettu; 
lihan on tunnuttava pehmeältä.

3.  Poista liha EGGistä poistamatta alumiini-
foliota ja anna sen levätä kylmälaukussa 
vähintään 1 tunti. Kylmälaukulla on eristävä 
vaikutus, jolloin liha pysyy lämpimänä.

4.  Poista folio varovasti ja laita neste sivuun 
odottamaan. Vedä liha erilleen meat claws- 
kahvojen avulla ja sekoita siihen sivuun 
asetettu neste sekä hieman BBQ-kastiketta 
maun mukaan. Tarjoile pulled pork keräkaa-
lisalaatin ja lopun BBQ-kastikkeen kanssa ja 
koristele ruohosipulilla.

Vaadittavat 
tarvikkeet

convEGGtor

Stainless Steel Grid

Pulled pork 
keräkaalisa

laatilla 

Aloita pitkät 
ruuanvalmistussessiot

Valmistus on helppoa, aika tekee työn ja voit vain hämmästellä 
maukasta lopputulosta. Miten se toteutetaan parhaiten? Voit 
valita hitaan kypsentämisen käyttämällä convEGGtoria tai voit 
laittaa kaksi Half convEGGtor Stones -kiveä convEGGtor-koriin. 
Välillistä lämpöä saavan pinnan koko ja lämpötila eroavat 
näissä vaihtoehdoissa: 

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

convEGGtor 
(convEGGtor-korin kanssa tai ilman sitä) = 
80°C – 350 °C

Low and slow: 
miten se toteutetaan?

2x 2x

SMOK
E 

SM
O

KE SMOKE SM
O

K
E SMOKE
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VIHJE: Makrillit maistuvat hyvältä antiboisen tai 
raikkaanmakuisen majoneesin kanssa.

ETUKÄTEISVALMISTELU
1.  Sytytä hiilet Big Green Eggissä ja kuumenna 

se convEGGtorin ja ruostumattomasta 
teräksestä valmistetun ritilän kanssa 200 °C 
lämpötilaan. 

2.  Leikkaa jokaisen makrillin vatsa auki ja pois-
ta sisälmykset. Huuhtele makrillien vatsaon-
telot ja ulkopuoli hyvin juoksevan kylmän 
veden alla ja taputtele ne kuiviksi. Tee noin 
6-8 viiltoa makrillin kumpaankin kylkeen.

3.  Leikkaa valkosipuli ja sitruuna paloiksi.

VALMISTUS
1.  Hiero jokaisen makrillin nahkaan oliiviöljyä 

ja ripottele päälle hienoa merisuolaa ja 
valkopippuria maun mukaan. Aseta makrillit 
puolikuunmuotoisen rei'itetyn ritilän päälle ja 
aseta makrillien väliin timjami- ja rosmariin-
ioksat, valkosipulinpalat ja sitruunanpalat.

2.  Aseta rei'itetty ritilä teräsritilän päälle ja sulje 
EGGin kansi. Anna makrillien paistua noin 
15 minuuttia, kunnes niiden sisälämpötila 
on 65 °C; voit mitata tämän Instant Read 
Thermometer -lämpömittarilla. 

3.  Poista makrillit Big Green Eggistä. Tarjoile 
valitsemiesi lisukkeiden kanssa tai käytä 
makrillia haluamassasi ateriassa.

Paahdettu 
makrilli

3 henkilöä

AINEKSET
MAKRILLIT

3 raakaa makrillia
½ tuore valkosipuli

½ luomusitruuna
1 rkl oliiviöljyä

3 oksaa timjamia
3 oksaa rosmariinia

LISÄVARUSTEET
convEGGtor

Stainless Steel Grid
Half Perforated Grid 

Instant Read Thermometer

Vaadittavat 
tarvikkeet

convEGGtor

Stainless Steel Grid

Half Perforated Grid

Valmistetaan 
mahtavaa makrillia

ROAST
 R

O
AST ROAST R

O
A

ST
 R

OAST 



Opi lisää 
ruuanvalmistustekniikoita

Kokeile niitä kaikkia 
ja päästä luovat  

kykysi valloilleen.

XLarge  128553
Large 128546  

2928

Rotisserie
Herkullista hiiligrillissä paahdettua kanaa, makeaa ja mehukasta 
ananasta, ihania liharullia tai itse tehtyä gyrosta tai kebabia 
vartaassa paistettuna? Tästä lähtien voit valmistaa kaikki nämä 
ruoat helposti itse Big Green Eggissäsi. Rotisserie on upea uusi lisä 
Big Green Eggiin. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Ainesosat 
kostuvat jatkuvasti irtoavasta rasvasta ja/tai lihasnesteistä, mikä 
antaa entistäkin enemmän makua. Voit käyttää Rotisserie 
convEGGtorin kanssa tai ilman sitä riippuen siitä, mitä valmistat ja 
kuinka kuuma EGGisi on.

Tutustu uuteen
Rotisserieen

Aseta vain varrasrengas keraamisen alustan päälle ja aseta varras 
renkaaseen. Sulje sitten EGGin kansi, jotta voit, kuten aina, 
täydellisesti säätää EGGin lämpötilaa ja yhdistää EGGin ja vartaan 
edut. Ruoka kypsyy juuri oikealla tavalla EGGin ilmavirtauksen, 
keraamisen alustan lämpöheijastuksen ja vartaan pyörimisen 
ansiosta. Vartaiden rengas on valmistettu pinnoitetusta teräksestä 
ja vartaat ja niihin kuuluvat varrashaarukat ruostumattomasta 
teräksestä. Varrasta pyörittää hiljainen mutta tehokas 220-240 
voltin moottori, joka takaa erittäin tasaisen pyörimisen.

convEGGtor

Cast Iron Grid

convEGGtor

Dutch Oven

convEGGtor

Stainless Steel Grid Stainless Steel Grid

Half convEGGtor Stone

convEGGtor Basket

Half Stainless Steel Grid
Half Cast Iron Grid

XLL

Maksimipaino 17 kg.

Epäsuora grillaaminen 
Miten voit grillata highway- 
tyyppisen kanan alusta lop-

puun kääntämättä sitä tai saada 
helposti hajoaviin aineksiin, kuten 
vihanneksiin kauniit grillausraidat? 

Kun grillaat epäsuoralla  
lämmöllä, kosketus  

valurautaritilään on maksimaalinen 
ja tuotteen valkuaisaineet  

karamellisoituvat hitaammin. 

Haudutus
Vinkki: Grillaa ainekset ensin  

valurautaritilällä, jotta niihin tulee 
grillin maku hauduta niitä sitten 
Dutch Oven -padassa. Ota kansi 
pois aina hauduttamisen ajaksi. 
Tällä tavalla suljettu Egg antaa 
ruoallesi maksimaalisen maun.

Epäsuora grillaaminen  
korkeassa lämpötilassa

Suolattu kinkku tai grillattu  
porsaanfilee. Ne saavat mahtavan 

paahdetun maun kun käytät  
teräsritilää ja convEGGtoria 

korkeassa lämpötilassa eivätkä 
ainekset pala. Eggin kuuma ilma 

tekee aineksista täydelliset! 

Multi Zone Cooking
Voit grillata suuren lihapalan ja 
antaa sen sitten kypsyä vielä 

vähän aikaa epäsuoralla  
lämmöllä. Tai voit tarjoilla suuren 
määrän hampurilaisia yhtä aikaa. 
Kokin vinkki: grillaa satay suoralla 
lämmöllä ja anna vartaiden olla 

ritilällä, johon kohdistuu epäsuora 
lämpö. 
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Tekstit Yvonne Berkhout

365 PÄIVÄÄ  
BIG GREEN EGGIÄ 

Aina on 
grillauskausi.

Big Green Eggillä voi kokata joka  
päivä ympäri vuoden. Olkaamme rehellisiä, 
todelliselle EGGaajalle ei ole olemassakaan 

vuodenaikoja.  
Aina on grillauskausi! Käytätkö grilliäsi 
vain silloin, kun sää lämpenee? Ajattele 

uudelleen! Miksi nauttisit Big Green Eggistäsi 
vain muutaman kuukauden ajan, kun voit 

käyttää sitä 365 päivää vuodessa? Erilaiset 
kokkaustekniikat tekevät 

Big Green Eggistä uskomattoman 
monipuolisen. Tämä puolestaan tekee 

aterioiden sopeuttamisesta satokausiin 
sopiviksi ja kausiruokien syömisistä erittäin 

helppoa. Ei vain monipuolista, vaan myös 
erittäin luonnonmukaista. Ja... kauden 

ainekset ovat usein myös maukkaampia. 
Joten mitä sinä odotat?

Kestävää laatua ja ympärivuotinen lämpötilan säätö 
olosuhteista riippumatta.
Ympärivuotinen ruoanlaitto ulkona on yksi niistä monista 
asioista, jotka tekevät Big Green Eggistä niin erityisen. Tämä 
kaikki johtuu tämän mahtavan tuotteen valmistuksessa 
käytetyistä materiaaleista. Korkealaatuisen lämpöä eristävän 
keraamisen materiaalin ansiosta ulkoiset lämpötilat eivät 
vaikuta lämpötilaan EGGin sisällä. Sääolosuhteista riippumatta 
ateriasi kypsyy aina tasaisesti ja kypsennysmenetelmän 
edellyttämässä lämpötilassa. Mikään ei voi mennä pieleen! 
Big Green Eggin keramiikka heijastaa lämpöä ja luo ilmavirran, 
joka varmistaa, että ainekset kypsyvät tasaisesti. 
Big Green Eggin keramiikka on ainutlaatuinen alallaan, ja 
sen on osittain kehittänyt NASA. Tuotantoprosessi tapahtuu 
Pohjois-Amerikassa tiukimpien laatustandardien mukaisesti, 
mikä selittää poikkeuksellisen korkean laadun. Sillä on 
erinomaiset eristysominaisuudet, ja se kestää äärimmäisiä 
lämpötiloja ja lämpötilanvaihteluita.

Aloitetaan... kausituotteilla.
Alkukeväällä voit nauttia kauden maukkaimmista 
tuotteista. Kun puutarhasi on juuri heräämässä eloon, voit 
valmistaa suosikkikasvisreseptisi. Kevennä, nyt on kevät! 
Pitkät kesäillat ovat loistavia perheen ja ystävien kanssa 
hengailuun. Juodaan ja jutustellaan EGGin ympärillä 
ja nautitaan monenlaisia maukkaita naposteltavia ja 
herkkuja. Syksy osuu kauniisti yhteen riistakauden kanssa. 
Jotain, mitä odottaa innolla, ja hieno hetki todella loistaa. 
Valmista ylellinen ja hemmotteleva ateria riistasta. Riistaa 
ei ehkä syödä usein, mutta se on todellinen kohokohta 
pöydässä. Talvi on joidenkin EGGaajien suosikkivuodenaika, 
ja ymmärrämme täysin miksi. Mikä voisi olla 
tunnelmallisempaa kuin sytyttää hiillos lämmin kaulaliina 
kaulassa ja pipo päässä, kun maassa on paksu lumipeite? 
Valmista herkullinen muhennos, runsas keitto tai valtava 
lihapala low & slow -tekniikalla. Anna Big Green Eggin tehdä 
työnsä samalla kun nautit lasin viiniä sisätiloissa vieraidesi 
kanssa avotulen äärellä.
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Luo oma  
ruokalistasi…  
…tai varasta 
KEITTIÖ
MESTARILTA.

THE BIG GREEN EGG 
ACADEMY

Kalan ostaminen, käsittely ja 
valmistaminen 

Beginner

Kuinka luoda  
täydellinen ulkokeittiö

Big Green Egg 
sovellus.

Tallenna suosikkireseptisi 
tai luo omia aterioita 
rajattomalla valikoimalla 
ainesosia. Katso 
masterclass-videoita 
ruoanlaittotekniikoista 
ja lue keittiömestareiden 
hyödyllisiä vinkkejä 
ja niksejä. Jaa sitten 
tuloksesi yhteisön 
kanssa. Voit lisätä 
ystäviäsi, tavata uusia 
EGG-faneja ja vaihtaa 
kuvia, ruokia ja vinkkejä 
keskenänne. 

Laajenna EGG-maail-
maasi Big Green Egg 
-sovelluksella.

Yhteydessä. 
Aina.

Jaa reseptejä &  
tykkää annoksista 
EGGystäviesi 
kanssa yhteisössä.

Koko vihreä 
maailma 
kämmenelläsi.

Sovellus on 
englanninkielinen

Hot & trending

Lataa 
sovellus 

nyt!



34 35

Nest
Jokainen Big Green Egg tuntee 
olonsa kotoiseksi EGG Nest 
-jalustalla. Kun asetat EGGin 
jalustaan, se kasvaa silmissä. 
Koska se on korkeammalla, 
työskentelykorkeus on heti oikea. 
Se on parempi selälle. EGG Nest 
on tehty jauhepinnoitetusta 
teräksestä ja siinä on 4 tukevaa 
kääntyvää pyörää, joten 
siirtäminen on helppoa.

XLarge  301079
Large  301000
Medium  302007 
Small  301062

IntEGGrated Nest+Handler
Aivan oikein, me Big Green 
Eggissä teemme kaksi asiaa 
yhdellä kertaa! intEGGrated 
Nest+Handlerissä on yhdistetty 
kaksi hienoa tuotetta: vahva, 
vakaa jalusta ja kätevä 
siirtokahva. Sen suurilla 
ja tukevilla pyörillä siirrät 
EGGin turvallisesti. Jalusta 
+ siirtäminen, ja kaikki tämä 
tyylikkäästi muotoiltuna.  

2XL  121011
XLarge  121158
Large  120175
Medium 122285

Portable Nest
Jos olet menossa retkeilemään, 
puistoon tai rannalle juhlimaan, 
miksi et tekisi sitä saman tien 
tyylikkäästi? Ota yksinkertaisesti 
Minimax ja kannettava jalusta 
mukaasi. Aseta tämä kannettava 
teline paikoilleen ja monitoiminen 
ulkokeittiösi seisoo mukavalla 
kokkauskorkeudella (jalusta on 60 
cm korkea!). Valmista tuli? Taita 
jalusta kokoon, niin EGGisi on taas 
valmis kuljetettavaksi!  

MiniMax 120649

Jokainen Big Green Egg ansaitsee parhaan 
mahdollisen jalustan. Se on tärkeää grillin 
suojaamisen, turvallisen siirtämisen ja 
mahdollisimman mukavan käytön kannalta.  
Kun olet valinnut sinulle sopivan mallin, voit 
aloittaa kokoamisen. Tee Eggistä täydellinen 
ulkokeittiö ja luo tukeva alusta sekä työ- ja 
säilytystilat Eggille.

Table Nest
Table Nest -jalustalla voit asettaa 
Big Green Eggin kirjaimellisesti 
jalustalle. Se on suunniteltu 
erityisesti tukemaan EGGiä ja 
suojaaman pöytä, keittiösaareke 
tai itse rakennettu ulkokeittiö 
kuumuudelta. Älä laita Eggiä 
koskaan suoraan puiselle 
alustalle.

2XL  115638 
XLarge  113238
Large  113214
Medium  113221

Eggistä  
täydelliseen  
ulkokeittiöön  

Acacia Wood EGG Mates
Uudet akaasiapuiset EGG Mates -sivupöydät ovat Big Green Eggin 
mahtava lisä. Kätevät sivupöydät aineksia ja välineitä varten on valmis-
tettu ekologisesti viljellystä akaasiasta. Tätä tiheäsyistä kovapuuta käy-
tetään etupäässä ylellisiin huonekaluihin. Sivupöydät on helppo asentaa 
ja taittaa kokoon ja ne kestävät kuumuutta: yhdellä sanalla ”wau”

XLarge  121134 
Large  121127 
Medium  120670 
MiniMax  121844  
Small  120663  

Eucalyptus Wood Table
Pidätkö puutarhassasi luonnollisesta tyylistä ja etsit kaunista Big Green 
Egg -pöytää, joka sopii teemaan? Jokainen eukalyptuspuupöytä  
on ainutlaatuinen luonnollisten puunsyiden ja erityisten värisävyjensä 
ansiosta. Tämä käsintehty pöytä on valmistettu massiivisista  
eukalyptuslaudoista, kestävästä puulajista, jolla on kaunis ulkonäkö. 
Eukalyptuspuupöytä tekee Big Green Eggistäsi täydellisen ulkokeittiön, 
jossa on runsaasti tilaa tarvikkeille ja astioille. Aseta EGG aina Table 
Nestiin riittävän ilmankierron varmistamiseksi. Pöytä ei sisällä EGGiä, 
Table Nestiä tai pyöriä (Caster Kit).

160x80x80 cm
XLarge  127631  

Pyörät pöytään
 120410 

150x60x80 cm
Large  127624

Nest Utility Rack
Mihin laitat convEGGtorin, kun se ei ole käytössä? Big Green Egg 
Nest Utility Rack pitää sen tukevasti paikallaan! Tämän väliaikaisen 
säilytysratkaisun voi kiinnittää EGG Nest -jalustaan tai jalustan ja 
siirtokahvan yhdistelmään (intEGGrated Nest+Handler). Teline on 
riittävän tukeva kannattelemaan paistokiveä.

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

76x76x77 cm
XLarge  120229 
Large  120212 
Medium 122193 

XL

M

2XL

L

Pyörät pöytään erikseen hankittava. 

Koska Roomaakaan ei rakennettu yhdessä päivässä, 
sinunkin tulisi mukauttaa ulkokeittiösi omiin tarpeisiisi 
ajan kanssa. Aloita kehyksillä ja laajenna sitä hiljalleen 
laajennusmoduuleilla, Nest-lisäosilla ja muilla tarvikkeilla 
ja varusteilla. Rakas, tehdään siitä isompi! 

Uusi Big Green Egg Modular EGG Workspace on eräänlainen 
Lego® aikuisille. Se on suunniteltu siten, että kaikki komponentit 
voidaan yhdistää ja kokonaisuutta voidaan laajentaa jatkuvasti.

Jos haluat suuren työskentelypinnan, tämä modulaarinen 
järjestelmä on aivan yhtä monikäyttöinen kuin EGG itse. 
Voit myös mukauttaa ulkokeittiösi kokoonpanoa tai tyyliä 
oman makusi ja vaatimustesi mukaiseksi. 

Expansion Frame
76x76x77 cm
120236

Stainless Steel Grid Insert
120243 

Stainless Steel Insert
127365

Acacia Wood Insert
120250

Räätälöi lisätasoilla. 

Laajennuspöytärungot.  

Caster Kit 
10 cm 
120410

Expansion Cabinet
76x76x77 cm
122247 
Akaasia-pöytälevy hankittava erikseen

Distressed Acacia Wood Insert
120267

Tool Hooks
25 cm 
120281

1 Päivitä 
lisätarvikkeilla.

4

2
3-Piece Accessory Pack for  
Modular EGG Workspace
Mistä tunnistat rutinoituneen Eggaajan? 
Hyvin järjestetystä työpisteestä. Kun 
käytät tätä kolmiosaista tarvikesarjaa, 
sinulla on kaikki tarpeellinen,  
grillaamiseen. Säilytä välineet ja  
mausteet Storage Rack -hyllyssä ja 
ripusta talouspaperirulla ja pyyhe Towel 
Holder -pyyhetelineeseen. Tuhkat  
menevät Utility Tray -astiaan. Kaikki on 
järjestyksessä?

126948

Kokoa oma Egg 
ulkokeittiösi. 3
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Charcoal Starters
Charcoal Starters -sytytyspaloilla 
saat liekin syttymään EGGissä. 
Niillä voit sytyttää puuhiilet EGGissä 
turvallisesti ilman sytytysnesteitä 
tai kemiallisia lisäaineita. Nämä 
sytytyspalat on tehty puristetuis-
ta puukuiduista, jolloin ei synny 
(mustaa) liekkiä tai läpitunkevaa 
petrolin hajua. 

24 kpl  120922

Charcoal EGGniter
Elintärkeää jokaiselle EGGaajalle. 
Nopeasti syttyvä Big Green Egg 
Refillable Butane Charcoal  
EGGniter on säädettävän sytyttimen 
ja puhaltimen tehokas yhdistelmä. 
Muutamassa minuutissa sytytät 
hiilet ja kohennat tulta. Tämä 
BBQ-sytytin on käytössä nopea, 
helppo ja turvallinen. Baby, you 
can light my fire! 

  120915

100% Natural Charcoal
Ruuanlaitto alkaa aina oikean polttoaineen valinnalla. 
100- prosenttisen luonnolliset puuhiilemme, joilla on FSC- 
hyväksymismerkintä, ovat juuri sitä, mitä tarvitset. Nämä  
Big Green Egg -hiilet on tehty pyökistä ja valkopyökistä ne palavat 
erittäin pitkään. Lisää hiiliin Big Green Egg -puulastuja tai -paloja, 
jotta saat voimakkaamman savuaromin.

Big Green Egg -hiiliä myydään 9 ja 4,5 kilon pusseissa. Hiilet ovat 
hieman pienempiä 4,5 kilon pusseissa. Ne sopivat täydellisesti 
pienempiin EGG-malleihin.

 9 kg  666298  
 4,5 kg  666397

Big Green Egg Charcoal: 
Parasta polttoainetta 

EGGillesi

Maukkaan ruuan onnistumisen ja ruuanlaiton perustana 
on parhaan laatuinen hiili. Tulos riippuu osaksi 
käyttämiesi hiilien tyypistä, mutta yksi asia on varma: 
puuhiilien päällä kypsennettyjen ruokien maku on 
vertaansa vailla.

Big Green Egg -hiili on pyökistä ja valkopyökistä saatu 
100-prosenttisen luonnollinen puuhiili. Tämä puulaatu 
antaa neutraalin pohjan, jotta voi itse valita joka 
kerta makujen ihanteellisen yhdistelmän. Enemmän 
savunmakua, hiven hikkoria, kirsikka-, omena- tai 
pekaanipuuta? Kun lisäät Big Green Egg -puulastuja tai 
-paloja, valinnanvaraa on paljon ja voit valmistaa aina 
yllättäviä ruokia. 

100-prosenttisen luonnolliset hiilet (ilman kemiallisia 
ainesosia, maku- tai hajuaineita) tuotetaan Euroopassa 
jätepuusta tai erityisesti niitä varten kasvatetuista puista, 
jotka tulevat kestävällä tavalla hoidetuista metsistä. 
Jokaisen kaadetun puun tilalle istutetaan uusi. Suuret 
hiilipalat palavat pitkään, eivät synnytä paljoa savua 
ja niistä muodostuu päinvastoin kuin monista muista 
hiililaaduista poikkeuksellisen vähän tuhkaa. Puhdas 
puu palaa pitkään. Siitä on etua, kun nyhtöpossu on 
kypsymässä hitaasti.



Vaadittavat 
tarvikkeet

Stainless Steel Grid

Wooden Grilling Plank

Puiset  
grillilankut: 

käyttö  
kahdella  

tavalla
Kypsentäminen & höyryttäminen: laita  
liotettu lankku ja kypsennettävä lohi ritilän 
päälle. Vapautunut höyry lisää makuvivahteen 
aineksiisi.

Savustaminen & grillaaminen: anna  
liotetun lankun kuivua ritilällä ja laita sitten 
tuote ritilälle. Lankun pohja kärventyy, antaen 
aineksillesi savuisen maun. 

4140

Kala, lammas, 
kaikenlainen riista, 

ankka ja naudanliha.

Kirsikkapuu
Savustaminen 

EGGissä? 
Koukuttavan 

ihanaa. 

Wood Chips 
Jokaisella Big Green Egg -kokilla on oma tyylinsä. Alkuperäiset Wood 
Chips -lastut antavat kaikille ruuille tyypillisen savunmaun. Sekoita 
(liotetut) lastut puuhiilien kanssa tai ripottele kourallinen niiden päälle. 
Tai tee molemmat: se on makukysymys. Samoin kuin se, minkälaiset 
lastut valitset: hikkori, pekaanipähkinä, omena tai kirsikka. Kun 
savustat lyhyitä aikoja, voit käyttää Wood Chips -puulastuja.

Sisältö- 2,9 l
Hikkori  113986   
Pekaanipähkinä 113993   
Omena  113962 
Kirsikka  113979 
Tammi  127372

Wooden Grilling Planks 
Puisilla grillauslankuilla pääset 
kokkina seuraavalle tasolle. Laita 
ainekset (vedessä liotetulle) 
lankulle EGGin ritilälle ja kosteus 
saa aikaan savunmaun. Voit valita 
setri- tai leppäpuusta tehdyistä 
lankuista, joista kummallakin on 
oma makunsa. Puisia grillilankkuja 
voi käyttää useita kertoja.

Setri - 2x
28 cm  116307 
Leppä - 2x 
28 cm 116291

Wood Chunks
Big Green Egg -kokit ovat testanneet ne perusteellisesti. Tämä 
ensiluokkainen valikoima täysin luonnollisia savustuspaloja soveltuu 
täydellisesti savustamiseen ja antaa pitkään hyvän aromin ja 
täyteläisen maun. Valitse mauista omena, hikkori tai meskiitti ja löydä 
uusi maistuva ulottuvuus kaikkiin ruokiin, joita valmistat EGGissä. 
Wood Chunks -savustuspalat ovat sopivia, kun valmistat ruokaa 
alhaisella lämmöllä ja hitaasti.

Sisältö - 9 l
Omena  114617 
Hikkori  114624 
Meskiitti  114631 
Tammi  127389

Tammi

Sopii kaikenlaisille suurille 
lihapaloille, erityisesti 

naudanlihalle. Täydellinen 
brisketille.  

hedelmät, pähkinät, 
naudanliha ja  

kaikenlainen riista.

Hikkori

Mausteiset savustetut
ruuat, erityisesti 

amerikkalaiset klassiset 
grilliruuat.

Pekaanipähkinä

Kala, sianliha, vaalea 
liha ja siipikarja, kuten 

kana ja kalkkuna.

Omenapuu

Meskiitti

Naudanliha, maustettu 
sianliha ja riista. 

Käytetään usein nyhtö-
possuun ja brisketiin.

Savustustekniikka antaa Big Green  
Eggille lisäulottuvuuden. Kun olet 
maistanut kerran tyypillisen savun- ja 
miedon puunmaun, olet myyty. 
Muutamalla apuvälineellä savustaminen 
onnistuu helposti. Laita ainekset puisten 
grillauslankkujen päälle. Ennen kuin 
laitat setri- tai leppäpuisen lankun 
EGGiin, se pitää liottaa vedessä. Kuumuus 
ja kosteus saavat aikaan savunmaun. 
Alkuperäiset Wood Chips -lastut antavat 
ruuille lisäsäväyksen. Sekoita (liotetut) 
savustuslastut puuhiilten kanssa tai 
ripottele kourallinen niiden päälle. 
Riippuen valmistamastasi ruuasta voi 
valita hikkorin, pekaanipähkinän, omenan, 
tammen tai kirsikan välillä. Uutta 
valikoimassamme ovat täysin 
luonnonmukaiset Wood Chunk 
-savustuspalat: huippukokit ovat 
testanneet ja hyväksyneet nämä tukevat 
savustuspalat. Kokonsa ansiosta ne sopivat 
erittäin hyvin low- ja slow-kypsennykseen. 
Valitse omena, hikkori, tammi tai meskiitti 
ja pääset seuraavalle gastronomiselle tasolle. 

VINKKI: yhdistä 100-prosenttisen luonnollisiin hiiliin  
savustuslastuja tai -paloja makusi mukaan. Hiilet ovat  
neutraaleja, mutta tällä helpolla tavalla saat lisämakua 
ruokiin. 
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convEGGtor®

convEGGtor saa aikaan luonnollisen esteen ruokien ja Big Green Eggin 
tulen välille. Sen erityinen muotoilu saa aikaan hyvän ilmanvirtauksen 
ja erinomaisen lämmönjohtamisen. Epäsuora lämpö, jonka keraaminen 
lämpösuoja päästää läpi, tekee EGGistä oikean ulkouunin. Ihanteellinen 
ainesten hitaaseen kypsentämiseen alhaisessa lämpötilassa.

XLarge  401052
Large  401021
Medium  401038
MiniMax  116604
Small  401045
Mini  114341

Baking Stone 
Pizza, spelttileipä, focaccia tai herkullinen omenapiirakka: litteällä 
paistokivellä voit aloittaa kotileipomon. Laita paistokivi EGGin ritilälle  
ja saat rapeakuorista leipää ja rapeita pizzoja. 

XLarge 401274
Large 401014 

Medium, MiniMax, Small 
401007

Cast Iron Grid 
Aiotko grillata Big Green Eggillä? Siinä tapauksessa valurautaritilä 
on korvaamaton! Mahtavat grillausraidat ja -ruudut saat vain, kun 
käytät valurautaritilää. Eikä pelkästään ruokien ulkonäkö parane, vaan 
valurautaritilä antaa enemmän aromeja, väriä ja makua aineksiin. 
Valurauta lämpiää nimittäin helpommin ja nopeammin, pysyy 
kauemmin kuumana ja lämpö jakautuu tasaisesti tuotteeseen. Sen 
lisäksi valurauta on materiaali, joka kestää eliniän ja se on myös 
erittäin helppohoitoinen. 

Large  122957 
Medium 126405

MiniMax 
122971    

Small      
Mini 128195

convEGGtor Basket
INSIDE TIP! convEGGtor Basket on convEGGtorin nostolaite. 
Sen avulla voit laittaa convEGGtorin nopeasti ja helposti EGGiin. 
convEGGtor-kori on osa EGGspander-järjestelmää. Katso lisätietoja 
sivulta 44.

2XL 119735
XLarge  121196
Large  120724
Medium 127242

Half Perforated Grid
Haluatko valmistaa EGGissäsi ruokia, jotka tarvitsevat varovaista 
käsittelyä, kuten kaloja ja äyriäisiä? Rei'itetyssä ritilässä (Perforated 
Cooking Grid) ne pysyvät ehjinä. Rei'itetty ritilä sopii ihanteellisesti 
myös hienoksi pilkotuille kasviksille, parsalle ja monelle muulle 
herkulle.

XLarge  121240
Large 120717

Half Cast Iron Grid
Oletko kunnianhimoinen grillaaja? Kun käytät puolikuun muotoista  
valurautaritilää (Cast Iron Half Grid), voit valmistaa lohipihvejä, 
kyljyksiä ja kasviksia, joissa on hieno grillikuvio. Ne ovat täydellisesti 
ruskistettuja ulkoa ja todella mureita sisältä. Käytät vain puolet  
paistopinta-alasta, mutta saat kaiken maun. 
 
XLarge 121233
Large 120786
Medium 128058

Half convEGGtor Stone
Erittäin monipuolinen on vähättelevä ilmaus Half convEGGtor Stone 
-paistokivestä. Käytä sitä yhdessä 1-piece convEGGtor -korin kanssa 
välikerroksena, kun haluat valmistaa ruokaa kahdella tavalla, suoralla 
ja epäsuoralla lämmöllä. Kun laitat kaksi puolikasta yhteen, saat 
konvektiosuojan.

2XL 120960
XLarge 121820

Large 121035    
Medium 127273

Half Cast Iron Plancha
Kolikolla on kaksi puolta. Niin myös Half Cast Iron Plancha Griddle 
-grillauslevyllä. Uritettu puoli sopii erinomaisesti kalafileiden tai 
lämpimien kerrosleipien tekemiseen ja sileä puoli munien, blinien ja 
lettujen paistamiseen. 

XLarge  122995
Large 122988

Half Stainless Steel Grid
Opi, miten saat Big Green Eggistäsi enemmän irti kokeilemalla uusia 
kokkaustekniikoita! Big Green Eggin Half Grid -lisävarusteiden (puo-
liritilä) avulla mahdollisuudet ovat rajattomat. Voit käyttää ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettua puoliritilää convEGGtor-korissa. 
Valmista ruokasi kahdella tasolla ja yhdistä Big Green Eggissäsi sekä 
suora että epäsuora lämpö käyttämällä Half convEGGtor Stone -kiveä.
 
XLarge  121202
Large  120731
Medium 128065
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2-Piece Multi Level Rack
XLarge  121219 
Large 120755 

1-Piece convEGGtor Basket
XLarge  121196
Large  120724

Half Stainless Steel Grid
XLarge  121202
Large  120731

XLarge  121226 
Large  120762 

L

XL

5-Piece EGGspander Kit

XLL

Päästä kulinaarinen luovuutesi valloilleen 5-osaisella  
EGGspander -laajennussarjalla. Tämä älykäs järjestelmä  
tarjoaa ruuanlaittoon monia erilaisia asetelmia, jotka 
auttavat sinua hyödyntämään sekä omia taitojasi että 
EGGiä. Hyvin suunniteltu sarja sisältää kaksiosaisen 
monitasotelineen, convEGGtor-korin ja 2 ruostumat-
tomasta teräksestä valmistettua puolikuun muotoista 
ritilää. Tämä tekee EGGspander-sarjasta täydellisen 
peruspaketin kaikille  innokkaille EGG-harrastajille.

Jos sarjan lukuisat asetelmat eivät tunnu sinusta riittävän 
haastavilta, valikoimassamme on paljon muitakin 
tarvikkeita. Valitse tarvikkeesi ja muut lisäosat omien  
ruuanlaittomieltymystesi mukaisesti. 

EGGspander 
System 
Loputtomat  
ruuanlaittomahdollisuudet. 

Ruuanvalmistus
tekniikoiden esittely.

convEGGtor Basket
Mahdollistaa convEGGtorin 
helpon ja kätevän paikalleen  
asettamisen. Kori pitää  
paikallaan myös hiiliteräksisen 
wokkipannun, jossa valmistat 
parhaat wokkiateriat.

Ruuanlaittoa suoralla tai 
epäsuoralla lämmöllä  
monella tasolla
EGGspander mahdollistaa 
ruuanvalmistuksen sekä  
suoralla että epäsuoralla  
lämmöllä yhtä aikaa.

Ruuanlaittoa monella tasolla
Mahdollistaa suuremman 
kapasiteetin, kun valmistetaan 
useita ruokia yhtä aikaa tai kun 
tehdään ruokaa suurille ryhmille. 
Ylin ritilä liukuu helposti sivuun, 
joten pääset käsiksi ruokaan.

Low & Slow 
Käytä viisiosaista EGGspander 
-sarjaa kahden puolikuun  
muotoisen paistokiven kanssa 
ja saat täydelliset matalalla
lämmöllä ja hitaasti valmistetut 
ateriat. Pitkä kypsennys  
alhaisessa lämpötilassa saa 
aikaan parhaan tuloksen.

Pizzat & leivonta
Tee EGGistä pizzauuni ja valmista 
paras pizza convEGGtorilla ja 
paistokivellä. Käytä  
monikerroksista telinettä, jotta 
saat tilaa paistoksille.
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Cast Iron Grill Press
Smash-hampurilainen on todellinen amerikkalainen klassikko. Oletko 
utelias? Big Green Eggin uuden valurautaisen Grill Press -lisävarus-
teen avulla voit valmistaa tämän hampurilaisen helposti itse kama-
dossasi. Grill Press saa pihvisi rapeaksi ulkoa ja pitää sen sisältä 
herkullisen mehukkaana.

127648

Cast Iron Plancha
Putoaako sinultakin joskus aineksia EGGin ritilän väliin? Sitä varten 
valikoimaamme sisältyy valurautainen grillilevy. Tämän valurautaisen 
alustan uritetulla puolella voit grillata helposti hajoavia ja pieniä aineksia 
ja sileällä puolella voit paistaa lettuja tai munia. MiniMax-malliin 
tarkoitettua Plancha Griddle -ritilää voi käyttää myös valurautapadan 
(Cast Iron Skillet) kantena (MiniMax).

2XL, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 127860
Alkaen mallista MiniMax
Ø26 cm 127853

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Voit lämmittää kastikkeita ja marinadeja, tai sulattaa voita helposti ja 
nopeasti valurautaisessa kasarissa Big Green Eggisi ritilällä. 
Silikoniharjan kädensija sopii täysin padan kahvaan, jolloin jäämät 
valuvat pataan eivätkä pöytäliinalle. Laitako kastikepadan EGGiin? Ota 
silikoniharja pois padan kahvasta.

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

Cast Iron Skillet
Oli sinulla sitten paljon tai vähän aikaa, Cast Iron Skillet -pannulle aika 
ei merkitse mitään. Tässä monikäyttöisessä valurautapannussa voit 
ruskistaa lihan salamannopeasti tai antaa sen hautua tuntikausia. 
Valmista vaikkapa sisäpaisti, indonesialainen rendang, perunagratiini 
tai pataruoka. Jäikö aikaa? Pannussa voi valmistaa myös herkullisen 
jälkiruuan, kuten hedelmätortun tai clafoutisin. Cast Iron Skillet sopii 
täydellisesti yhteen MiniMax-mallin Cast Iron Griddle -ritilän kanssa. 
Griddle toimii silloin padan kantena.

2XL, XLarge, Large
Ø36 cm  127846
        

Alkaen mallista MiniMax
Ø27 cm  127839

Kokin suosikki Green Dutch Oven
Vihreää valurautapataa voi oikeutetusti kutsua raskaan sarjan 
mestariksi. Tässä emaloidussa valurautapadassa voi hauduttaa, 
keittää, paistaa ja paahtaa. Se on siis todella monikäyttöinen! Padan 
kantta voi käyttää erikseen matalana paistinpannuna tai kakku- ja 
jälkiruokavuokana. Pataa saa pyöreänä ja soikeana.

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

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

Cast Iron Dutch Oven
Tämä valurautapata sopii moneen käyttöön. Valurautapata on 
ihanteellinen uuniruokien, muhennosten, keittojen ja pataruokien 
valmistukseen. Valurauta jakaa lämmön koko pataan ja raskas kansi 
varmistaa, että neste ei haihdu. Pataa voi käyttää myös ilman kantta, 
jolloin ainekset saavat uniikin Big Green Egg -maun. Molemmissa 
tapauksissa lihasta tulee ihanan mehukasta ja mureaa. Onko 
uteliaisuutesi herännyt? Tule neljän tunnin kuluttua takaisin...

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

Carbon Steel Grill Wok  
Big Green Egg on erittäin monipuolinen ja sama pätee wokkaukseen. 
Carbon Steel Grill Wok -pannua ja bambulastaa voi käyttää moniin 
kulinaarisiin tarkoituksiin. Tasaisen pohjan ansiosta pannu on vakaa 
kaikilla paistotasoilla. Sitä voi käyttää kätevästi yhdessä convEGGtor 
Basket kanssa. Ready to wok? 
 
XLarge, Large 
Ø40 cm 120779

Fire Bowl
Kuinka saat tuhkat pois jäähtyneestä EGGistä helposti ja likaamatta 
käsiä? Se on uusien ruostumattomasta teräksestä tehtyjen Fire Bowl 
-korien tehtävä. Laita kori jäteastian yläpuolelle ja suodata tuhkat 
jäähtyneistä hiilistä. Se takaa parhaan mahdollisen ilmavirtauksen, 
jolloin grilli syttyy nopeasti. You can lift me up! XL- ja XL Fire Bowl 
-korit on jaettu kahteen osaan kahta EGGin vyöhykettä varten.

2XL 122698
XLarge  122681 
Large 122674
Medium 122667
MiniMax  122650 
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Sitten sinulla 
on kaikki 

tarpeellinen. 
Big Green Egg on jokaisen ruokaa rakastavan 
pyhä lehmä. Mitä useammin käytät sitä, sitä 

tyytyväisemmäksi tulet sen kaikista mahdolli-
suuksista, tuloksista ja reaktioista. Haluatko 

asettaa riman korkeammalle, saada isomman 
paistopinta-alan tai helpottaa työtäsi? Hyödynnä 

valtavaa tarvikevalikoimaamme.

4. EGGmitt
Menemme takuuseen EGGmittin puolesta. Tämä pitkävartinen 
grillihansikas suojaa vasenta tai oikeaa kättä 246 °C:n lämpötilaan 
asti. Sisäpuoli on pehmeää puuvillaa ja ulkopuoli palonkestävää  
kuitua, jota käytetään myös ilmailuteollisuudessa. Silikoniprofiili 
tarjoaa erinomaisen pidon. 

Yksi koko 117090

5. Silicone Grilling Mitt
Silikoninen grillikinnas on täysin vedenpitävä kinnas, joka ei 
luista silikoniprofiilin ansiosta. Ranneke ja vuori on tehty 
pehmeästä puuvilla-polyesterisekoituksesta. Kinnas kestää 
lämpötiloja 232 °C.

Yksi koko 117083

3. Grid Gripper
Grid Gripper -nostopihdeillä saat hyvän otteen EGGin ritilästä. Voit 
nostaa ritilän helposti esimerkiksi convEGGtorin asettamista tai 
poistamista varten tai voit siirtää ritilän puhdistusta varten. Tämä 
väline on myös oivallinen tulikuuman valutusvuoan nostamiseen, 
tyhjentämiseen ja asettamiseen takaisin paikalleen. Eivätkä kädet 
likaannu.

 118370

2. Cast Iron Grid Lifter
Laske alas, käännä neljänneskierros, purista ja nosta. Big Green 
Eggin kuuman ja raskaan valurautaritilän nostaminen esimerkiksi 
convEGGtorin asettamista varten on hikistä hommaa. Mutta se on 
helppoa kätevällä valurautaritilän nostimella. Ritilännostimen  
kädensijan alla oleva levy suojaa käsiäsi mahdollisesti ylös  
nousevalta kuumalta ilmalta.

 127341

Silicone Tipped Tongs
40 cm       116864
30 cm       116857

Bamboo Skewers
25 cm - 25x 117465

Knife Set
 117687

Stainless Steel Tool Set
Set  127655
Wide Spatula 127426 
Spatula  127662
Brush  127679

Measuring Cups
4x  119551

Kitchen Shears
 120106

2

3

4

1. Butcher Paper
Rakastatko valmistaa suuria lihapaloja Big Green Eggissäsi? 
Silloin tämä lisävaruste on todella välttämätön sinulle. Lihan 
kääriminen savustuspaperiin estää kosteuden häviämisen ja pitää 
possun- tai naudanniskan herkullisena, mehukkaana ja mureana. 
Savustuspaperin avulla voit helposti säilyttää tasaisen lämpötilan 
EGGissäsi, koska se ei heijasta lämpöä kuten alumiinifolio. Paperin 
luonnonkuidut antavat lihan hengittää ja antavat sille savuisen  
maun ja rapean "kuoren". 

 127471

Hyödylliset  
keittiövälineet

1

5
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3. Quick-Read Thermometer
Lämpömittarin virallinen nimi on Big Green Egg Quick-Read Digital 
Food Thermometer. Eikä siinä ole sanaakaan liikaa. Mittari näyttää 
muutamassa sekunnissa lampaankyljen tai täytetyn kanan lämpötilan 
digitaalisesti. Asteen tarkkuudella (300 °C:een!) Kätevää: mittari sopii 
taskuun ja kahva on samalla säilytyskotelo.  

120793

4. Dual Probe Remote Thermometer
Mittaus on tietoa. Langattomalla lämpömittarilla mittaat ainesten 
ydinlämpötilan ja EGGin sisälämpötilan asteen tarkkuudella. Mittarissa 
on kaksi anturia ja vastaanotin, jonka pidät lähelläsi. Kun haluttu 
lämpötila on saavutettu, vastaanotin antaa automaattisesti signaalin 
(91 metriin asti).

116383

1. Instant Read Thermometer 
Haluatko pihvin kypsyysasteen olevan rare tai medium? Big Green  
Egg Instant Read Thermometer mittaa sisälämpötilan niin tarkasti, 
että edes medium-rare-kypsyysaste ei jää arvailun varaan. Koska 
Eggistä ei saa karata liikaa lämpöä kypsentämisen aikana, voit lukea 
lämpötilan (232 °C:een) 3-4 sekunnissa. Jos käännät mittaria 
lämpötilan mittaamisen aikana, näyttö kääntyy myös. Mukana 
kätevä säilytyskotelo, joka on pakko saada. 

119575

2. Instant Read Thermometer with Bottle Opener
Ajoitus on kaikki kaikessa Eggin käyttäjälle. Big Green Egg Instant 
Read Thermometer on (salainen) aseesi taistelussa raakoja tai 
ylikypsiä aineksia vastaan. Saat neljässä sekunnissa tietää lihan,  
kalan tai siipikarjan tarkan sisälämpötilan. Mikä on oikea lämpötila 
lampaankyljelle? Tarkista lunttilapusta oikea lämpötila. 
Täydellisyysaste on saavutettu! Onko aika hyvin ansaitulle oluelle? 
Tämän kätevän lämpömittarin päästä löydät korkinavaajan. 

127150

EGG Genius
Tämä tekninen laite säätelee 
ja seuraa EGGin lämpötilaa 
ja ilmoittaa sen puhelimeen 
tai tablettiin. Voit kylminä 
talvipäivinä keskittyä sarjojen 
katseluun samalla, kun 
ruoka kypsyy hitaasti asteen 
tarkkuudella grillissä. EGG Genius 
varmistaa jatkuvan ilmavirran, 
jonka ansiosta lämpötila pysyy 
tasaisena. Totuuden nimissä on 
sanottava, että EGG Genius on 
todella nimensä veroinen. Jos 
lämpötila EGGissä on liian korkea 
tai matala, saat ilmoituksen. 
Saat sen myös, kun on aika 
käydä pöytään. Voit jopa nähdä 
edellisten EGG-grillausten tilastot.
EGG Genius -sovellus on 
englanninkielinen.

121059 

Laajenna EGG Geniusta 
lisävarusteilla: 
Voit seurata eri liharuokien 
kypsymistä Eggissä samaan 
aikaan hyödyntämällä EGG Genius 
-lisävarusteita. Voit käyttää jopa 
kolmea lihamittaria samaan 
aikaan! Voit ostaa erikseen lisää 
lihamittareita ja Y-kaapeleita. 

Lihamittari lisävarusteena 
121363

Y-kaapeli lisävarusteena  
121387 

Naudanliha, medium 52/54 °C

Karitsanliha, medium 54/57 °C

Peuranliha, medium 54/56 °C

Possunfilee 70 °C

Siipikarja 72/75 °C

Valkoinen kala 62/65 °C

Lohi 45/50 °C

Tarvitsetko  
lunttilappua?    

Luettelemme tässä muutamia keskimää-
räisiä lihan ja kalan sisälämpötiloja.

1

2

3
4

Vinkkejä:
•  Mittaa lämpötila aina lihan tai kalan paksuimmasta kohdasta.
•  Älä työnnä mittaria luuhun, sillä sen lämpötila voi olla poikkeava.
•  Ota huomioon, että sisälämpötila nousee 2-3 °C, kun lihan 

annetaan levätä valmistuksen jälkeen.

Bluetooth Dome 
Thermometer
Voiko EGGiä käyttää pimeässä ja 
samalla säätää lämpötilaa? Voi, 
ja se on erittäin helppoa tämän 
ladattavan Bluetooth-
lämpömittarin valaistun näytön ja 
ilmaisen puhelinsovelluksen 
avulla. Lämpömittarin lämpötila-
alue on 0-450 ºC, ja voit asettaa 
siihen lämpötilahälytyksiä tai 
ajastimen.

127358
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Flexible Grill Light 
EGG tarvitsee vähän valoa! Uusi grillivalo on ihanteellinen apuväline, 
joka taipuu ja valaisee juuri haluamaasi kohtaa. Tässä kätevässä 
LED-valossa on taipuisa varsi ja varren päässä voimakas magneetti. 
Erillinen kannatin voidaan kiinnittää helposti EGGin vanteeseen tai 
sivupöytiin. Ovatko valot päällä? Toimintaa! 

122940

Chef’s Flavor Injector
Ainoa oikea Big Green Egg Chef’s Flavor Injector antaa lihalle ja 
siipikarjalle uniikin maun. Tällä makuruiskulla voit ruiskuttaa marinadit 
lihan ytimeen, jolloin lihasta tulee entistä mehukkaampaa ja mureampaa. 
Tehtävä suoritettu. 

119537

Compact Pizza Cutter 
Jaetaan kaikki tasan. Siis myös pizza. Mutta kuinka pizzan voi jakaa 
tasan siististi ja turvallisesti? Big Green Egg Compact Pizza Cutter 
-leikkurilla. Tässä ammattimaisessa pizzaleikkurissa on muovinen 
kahva, joka tuntuu hyvältä kädessä ja suojaa kämmentä. Teräspyörä 
leikkaa pizzan vaivatta samankokoisiin paloihin. Prego.

118974

Stainless Steel Pizza Peel
Oikean pizzanpaistajan tunnistaa itsevarmasta asenteesta ja 
ammattimaisista välineistä. Käytä siksi ruostumattomasta 
pizzalapiota, jotta saisit itse tehdyt pizzat liukumaan sulavasti kuuman 
paistokiven päälle EGGiin. Saat taatusti kiitoksia kaikilta! 

127761

Meat Claws
Iske kyntesi, tai siis Meat Claws -kahvat hitaasti kypsennettyyn 
porsaanlihaan, ja voit repiä sen helposti. Pulled pork on ollut jo  
vuosia yksi Big Green Egg -suosikeista, ja näillä lihakahvoilla kaikki  
käy leikiten. Lihakahvat sopivat myös suurten lihapalojen käsittelyyn.

Set  114099

Pigtail Meat Flipper
Pigtail Meat Flipper on tosi tärkeä työkalu. Tämä näppärä lihakoukku 
on juuri oikea väline lihan ja lintujen (kuten pihvien, kotlettien ja 
kanankoipien) kääntämiseen nopeasti ja helposti. Pitkällä teräskoukulla 
voi kääntää aineksia jopa äärimmäisen korkeissa lämpötiloissa, ilman 
että tulet liian lähelle tulta ja vahingoittamatta aineksia.

48 cm 201515

Flexible Skewers
Näillä grillivartailla satayn tai muiden ainesten pujottamisesta tulee 
lastenleikkiä. Näihin taipuisiin grillivartaisiin voit pujottaa nopeasti 
lihaa, kalaa, lintua tai vihanneksia eivätkä palat putoa toisesta päästä. 
Valmista? Voit laittaa vartaat marinadiin lisämakua varten. 

68 cm - 2x 201348

Deep Dish Baking Stone  
Syvä paistokivi takaa täydellisen lämmönjakautumisen, mikä 
puolestaan saa aikaan mestarilliset suolaiset piirakat, kakut,  
lasagnet ja jopa pizzat. Keraaminen kivi, jossa on reuna, saa 
aikaan sen, että kaikki leivonnaiset kypsyvät tasaisesti ja saavat 
kadehdittavan kullanruskean värin. Pehmeä sisältä, rapea päältä.

2XL, XLarge, Large 
Ø 36 cm 112750

Suunniteltu 
ikimuistoisiin 

hetkiin 
perheen 
kanssa.



54 55

Vertical Poultry Roaster
Anna Poulet Noir- ja Bresse-kanalle kunniapaikka pystysuorassa 
kanatelineessä Big Green Eggissä. Tässä telineessä kana tai kalkkuna 
ovat pystysuorassa asennossa, joten ne paistuvat omassa mehussaan. 
Näin lihasta tulee sisältä uskomattoman mehukasta ja ulkopuolelle 
muodostuu herkullinen rapea kuori. Vie kielen mennessään. 

Kana 117458
Kalkkuna 117441

Ceramic Poultry Roaster
Herkullisesta tulee taivaallista. Kun paistat kokonaisen kanan tai 
kalkkunan keraamisessa kanatelineessä, siihen muodostuu rapea, 
kullanruskea kuori ja sisältä lintu on ihanan murea. Haluatko lisää 
makua? Täytä keraaminen teline oluella, viinillä, siiderillä ja/tai yrteillä. 
Näin linnusta tulee vaivatta täydellinen. 

Kana 119766
Kalkkuna 119773

Ribs and Roasting Rack
Monikäyttöinen Ribs and Roasting Rack on ihanteellinen lihan 
paistamiseen. Pystyasennossa se on V-teline: sopii suurten lihapalojen 
tai (täytettyjen) lintujen hitaaseen kypsennykseen. Jos käännät 
telineen, se on ihanteellinen ribsien kypsennykseen. Jatkuva ilmavirta 
telineen ympärillä saa aikaan mahtavan lopputuloksen. Ehdottoman 
välttämätön lihansyöjille.

2XL, XLarge, Large  
 117564 

Medium, Small   
 117557

Drip Pan
Rasva, nesteet ja jäämät valuvat Big Green Eggin valutusvuokaan 
eivätkä joudu hiilien tai convEGGtorin päälle. Kun laitat, alumiiniseen 
valutusvuokaan vähän vettä, kosteuspitoisuus EGGissä kasvaa ja 
ruuista tulee entistä mehukkaampia.

Pyöreä 
Ø 27 cm  117403 

Suorakulmainen 
35 x 26 cm 117397

Disposable Drip Pans 
Hyvä kokki ei pelkää rasvaa. Se antaa nimittäin maun joka ruualle.  
Sen puhdistaminen on taas toinen juttu. Voit kerätä rasvan helposti  
Big Green Eggin kertakäyttöisiin valutusvuokiin. Nämä kertakäyttöiset 
alumiiniset valutusvuoat on lisäksi suunniteltu varta vasten  
convEGGtoriin. Grillaa käsien likaantumatta.

XLarge - 5x 120892 
Large - 5x 120885 

Medium, MiniMax, 
Small - 5x 120878

Grill Rings 
Kun käytät grillausrenkaita, (täytetyt) paprikat, tomaatit tai sipulit 
eivät enää koskaan kaadu grillattaessa. Näissä renkaissa on tappi, 
joka pitää täytetyt tuotteet lujasti paikallaan. Renkaiden keskellä 
oleva lämpöä johtava kierukka huolehtii siitä, että ainekset kypsyvät 
nopeasti. 

3x 002280

Beer Can Chicken Roaster
Beer Can Chicken on amerikkalainen klassikko, jossa kana asetetaan 
avatun, puoliksi täytetyn oluttölkin päälle. Kun kana kypsennetään, 
tölkissä oleva olut päästää höyryä ja pitää kanan sisältä erityisen 
mureana ja mehukkaana. Kuulostaa vaikealta? Ei todellakaan 
oluttölkki-kanapaahtimella! Tämä kiinnittää oluttölkin tukevaan 
metallilankatelineeseen ja estää tölkin kaatumisen.

2XL, XLarge, Large, Medium, Small 
 127754

P
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Ash Tool
Tuhkakaavin sopii kahteen tarkoitukseen: sillä voi poistaa helposti 
tuhkan EGGistä ja sitä voi käyttää hiilihankona ennen EGGin sytyttämistä. 
Tämä käytännöllinen työkalu sopii hyvin käytettäväksi yhdessä 
tuhkalapion kanssa. 

2XL 
119490

  

XLarge

Large 
119506 

Medium

MiniMax
Small 119513
Mini

Ash Removal Pan
Puuhiilestä jää tuhkaa. Kun poistat sen tuhkakaapimella ja tuhkalapiolla, 
ilma kiertää paremmin EGGissä. Happi ja ilmavirta ovat välttämättömiä 
EGGin saamiseksi nopeasti oikeaan lämpötilaan ja pitämiseksi siinä. 
Tuhkalapio sopii täydellisesti tuuletusluukun aukkoon, jotta tuhkaa ei 
tippuisi.

2XL, XLarge, Large, Medium 
 106049

Tälle ja seuraavalle 
sukupolvelle. Pidä 
EGG täydellisessä 
kunnossa 
 
EGG kestää eliniän. Kun huollat sitä hyvin, seuraavakin sukupolvi 
saa siitä hyviä muistoja. Yhtä tärkeää on myös, että ruuat 
maistuvat tällöin paremmalta ja grillin ulkonäky säilyy. Eikö 
huoltaminen houkuttele? Vieressä näkyvät tuotteet tekevät kaiken 
raskaan työn ja sivustoltamme löydät käteviä vinkkejä huoltoon.  
Take care!

Grid Cleaner
Grillaaminen on mukavaa, mutta se jättää myös palanutta rasvaa ja 
ruuanjäämiä ritilälle. Ritilän saa nopeasti ja helposti taas puhtaaksi 
tällä ritilänpuhdistimella. Puhdistimessa on pitkä kahva, joten sinun  
ei tarvitse odottaa, että EGGin ritilä on jäähtynyt.

 201324

SpeediClean™ Long handle Scrubber
Kun käytät tätä todella lujatekoista luonnollisista puukuiduista tehtyä 
harjaa, grillistä ei löydy enää koskaan irronneita metalliharjaksia. Harja 
on ekologinen ja kuumuutta kestävä ja siinä on pitkä varsi, jotta sinun 
ei tarvitse odottaa, kunnes Egg on jäähtynyt.

  127129
2x Replacement 
Scrubber Pads  127143

SpeediClean™ Dual Brush Scrubber
Muistoja unohtumattomasta Big Green Egg -illasta: palaneita 
ruuanjätteitä grilliritilällä ja mozzarellaa pizzakivellä. Kun käytät 
SpeediClean Dual Brush Scrubber -harjaa, puolitat puhdistusajan 
ja kaksinkertaistat puhdistustuloksen. Hyvän mielen bonus: ritilään 
ei jää enää teräsharjaksia, sillä tämä harja on tehty luonnollisista 
puukuiduista. 

  127136
2x Replacement 
Scrubber Pads  127143

Diamond-Coated Nylon Bristle Grid Scrubber
Optimaalinen Big Green Eggistäsi nauttiminen kulkee käsi kädessä 
hyvän huollon ja puhtaiden keittotasojen kanssa. Näin varmistat 
parhaan lopputuloksen jokaisella kypsennyskerralla. Ja oikealla  
puhdistusharjalla se on helppoa kuin mikä! Big Green Egg  
Diamond-Coated Nylon Bristle Grid Scrubberissa on pitkä  
kahva hiukan vähemmän tulenkestäviä sormia varten, ja sen  
raskaat harjakset on valmistettu huolellisesti valitusta materiaalista. 
Aloitetaanpa sitten! 

  127310

Charcoal Storage Bag
Haluatko pitää hiilesi mukavan kuivana? Säilytä niitä hiilien 
säilytyspussissa, johon mahtuu jopa 9 kg hiiliä. Tämä vedenpitävä 
pussi on valmistettu lujasta ja kestävästä polyesteristä, ja siinä on 
integroitu säilytyslokero ja napsautuksella sulkeutuva rullattava 
sulkemismekanismi.

 128201
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Big Green Egg kestää eliniän, jos sitä käytetään ja hoidetaan oikein. 
Haluaisitko tietää, miten Big Green Eggiäsi huolletaan? 
Tässä on muutamia hyödyllisiä vinkkejä ja niksejä:

9 Ylläpitovihjettä 
Big Green Eggillesi.

1 Ennen kuin sytytät hiilet EGGissä 
uutta kokkaussessiota varten,  
varmista, että käytät aina tuhkatyökalua 
poistaaksesi ylimääräisen tuhkan, joka 
on jäänyt aiemmin käytetyistä hiilistä. 

2 Jätä aina ohut tuhkakerros Big Green 
Eggin pohjalle. Tämä estää hieman 
ilmavirtausta, jotta lämpötila nousee 
hitaasti, tämä estää keramiikkaa 
kuumenemasta liian nopeasti.

3 Vaihda huopatiiviste 
tarvittaessa. Näin 
varmistetaan keramiikan  
hyvä suojaus ja estetään 
"väärä ilma". 

4 Käytä lisävarusteita, 
kuten convEGGtor-koria ja 
Grid Lifteriä, asettaaksesi 
komponentit varovasti  
Big Green Eggiin. Näin vältät 
sen, että sinun tarvitsee 
"pudottaa" convEGGtor ja ritilät 
kuumaan Big Green Eggiin, 
mikä voi aiheuttaa vahinkoa.  

6 Big Green Eggisi polttaminen puhtaaksi korkeassa lämpötilassa 
ei ole koskaan tarpeen, ja suosittelemme vahvasti, ettet toimi 
niin! Onko EGGistäsi tullut rasvainen ja haluatko raikastaa 
sen tai poistaa tahrat convEGGtorista? Nosta Big Green Eggin 
lämpötila lukemaan 250 °C, käännä convEGGtor siten, että 
likainen puoli osoittaa hiiliä kohti, sulje kansi ja anna EGGin 
olla noin 30 minuutin ajan. Näin ylimääräinen rasva palaa 
turvallisesti pois. Keramiikka ei muutu uudelleen valkoiseksi; 
tämä ei ole välttämätöntä. 

5 Kaikki yli 300 asteen lämpötilat ovat tarpeettomia 
kypsennettäessä (jopa pizzaa varten) ja lisäävät keraamisen 
materiaalin vaurioitumisriskiä.

7 Onko Big Green Eggisi ollut jonkin aikaa käyttämättä tai 
onko se seissyt sateessa? Sytytä se varovasti ja jätä se 100 °C 
lämpötilaan 60 minuutiksi. On tärkeää, että keramiikkaan 
mahdollisesti imeytynyt kosteus haihtuu hitaasti. Jos teet tämän 
suoraan korkeassa lämpötilassa, keramiikka voi halkeilla. 

8 Hiilet voi sammuttaa ruoanlaiton jälkeen ja niitä voi käyttää 
uudelleen seuraavalla kerralla. Jos et ole käyttänyt EGGiä vähään 
aikaan, on parempi täyttää se uusilla hiilillä, koska myös hiilet 
sitovat kosteutta. 

9 Varmista, että Big Green Egg on aina asetettu jalustalle, 
esimerkiksi Table Nestin tai EGG Carrierin päälle. Älä koskaan 
aseta sitä suoraan suljetulle pinnalle, älä edes kuumuutta 
kestävälle kivelle. On tärkeää, että keraamisen pohjan ja sen alla 
olevan pinnan väliin jää tilaa, jotta syntyy hyvä ilmankierto  
ja EGGisi voi haihduttaa lämpönsä kunnolla alustasta.

Let’s keep 
the fire 
burning.
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The hottest thing in 
outdoor cooking.

616060

EGG COVER Mini Small Medium MiniMax Large XLarge 2XL

IntEGGrated Nest+Handler tai Nest 126528 126528 126467 126467 126535

Malleihin kantotelineellä tai ilman 126511 126511

Siirrettävässä jalustassaan 126528

Modular EGG-pöytärunko 126467 126450 126450 126450

Modular EGG Frame + Expansion Frame 126474 126474 126474

Eucalyptus Wood Table 126498 126474

EGGiin pöydässään 126504 126504

EGGmat
Etkö ole asentanut EGGiä työpöytään tai ulkokeittiöön, vaan se on 
puutarhassa tai parvekkeella? Siinä tapauksessa EGGmat suojaa sitä 
kuumuudelta, tahroilta ja homeelta. Hauska yksityiskohta: EGGmat 
on tehty kokonaan kierrätetyistä materiaaleista ja on siis erittäin 
ympäristöystävällinen. 

76x107 cm
117502

1

2

3

4

5

6

7

761 2 43
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Big Green Egg 
suojahuput.

Raekuuro tai lämpöaalto? Pidät Big Green Eggin kuin uutena, kun 
suojaat sen EGG Cover -suojuksella. Hengittävä suojakerros on 

huippulaatua ja kestää kaikenlaista säätä. Se on helppo laittaa 
paikalleen ja poistaa ja sopii kuin valettu kaikkiin EGG-malleihin 

tarranauhakiinnityksen ansiosta. Tyylikäs musta materiaali, jossa on 
tuttu Big Green Egg -logo, sopii kaikille EGG-grilleille. 
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Varaosat

Gasket Kit
Kun EGGiä on käytetty pitkään ja intensiivisesti, keraamisen pesän 
yläreunassa ja savupiipulla varustetun keraamisen kannen alareunassa 
olevat huopatiivisteet ovat kuluneet. Koska nämä tiivisteet suojaavat 
keramiikkaa ja varmistavat täydellisen ilmankierron, on järkevää  
vaihtaa ne ajoissa. Se on helppo tehdä itse tiivistesetillä. Huopatiiviste 
on itsekiinnittyvä ja kiinnittäminen käy helposti. 

2XL*, XLarge, Large 
113726
 

Medium, MiniMax, Small, Mini 
113733

Cast Iron Grate
On tulipesän sisällä. Siinä on reiät, jotta ilma pääsee virtaamaan 
EGGin läpi ja tuhkat putoavat alas, jolloin ne on lopuksi helppo poistaa.

XXL  114716 
2XL  
XLarge  

112644

Large  103055

Medium  103062 
MiniMax 103055 
Small  
Mini 

103079 

* Tiivistesarja malliin 2XL edellyttää 2 

Tel-Tru Temperature Gauge
Jokaisen Big Green Eggin mukana tulee lämpömittari. Menikö se rikki 
monen vuoden käytön jälkeen? Tilaa sitten vain Tel-Tru Temperature 
Gauge. Kiinnitä kuvun lämpömittari EGGin kanteen ja saat taas selville, 
kuinka kuuma EGG on sisältä ilman, että kantta pitää nostaa, jolloin 
lämpöä häviää. Tel-Tru Temperature Gauge -mittaria on saatavana 
kahta kokoa ja sen asteikko on 50-400 °C.

Ø 8 cm   117250
Ø 5 cm   117236

Base
Kestävää eristettyä keramiikkaa. Säröilyn ja haalistumisen estävä pinnoite. 

2XL  120946
XXL 114426
XLarge  112620
Large  401076

Medium  401083
MiniMax  115577
Small 401090
Mini 401106

Fire box
Tulipesä on keraamisen alustan päällä ja on täytettävä hiilillä. Koska tulipesässä on 
aukot ja se toimii EGGin pohjassa olevien ilmaventtiilien kanssa, ilmavirtaus on jatkuva 
ja optimaalinen, kun kaksitoiminen savupiippu ja ilmaluukku ovat auki.

2XL  120984
XXL 114440
XLarge  112637
Large  401175

Medium  401182
MiniMax  115591
Small 401199
Mini 112187

Dome
Keraaminen kansi ja savuhormi, jonka voi avata ja sulkea helposti jousimekanismin 
ansiosta. Keraamisessa materiaalissa on suojapinnoite. Keraamisen materiaalin 
eristävät ja lämpöä säilyttävät ominaisuudet saavat aikaan ilmavirtauksen EGGissä, 
jolloin ruuat kypsyvät tasaisesti ja niistä tulee maukkaita.

2XL  114433
XLarge  112668
Large  401120
Medium  401137

MiniMax  
401144

 
Small  
Mini 112224

Fire ring
Tulipesän päälle asetettava teline convEGGtoria ja ritilöitä varten.

2XL  120977
XXL 114457
XLarge  401212
Large  401229

Medium  401243
MiniMax  115607
Small 401250
Mini 112194
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rEGGulator
Vankka rEGGulator voidaan asettaa hyvin tarkasti. Se on tehty 
kestävästä valuraudasta ja kuumenemattoman silikonisuojan 
avulla lisäät tai vähennät ilmansyöttöä polttamatta sormiasi. Myös 
kätevää: olemme päällystäneet ilmansäätimen ruosteelta suojaavalla 
pinnoitteella, joten sen voi jättää Eggiin käytön jälkeen. 

2XL, XLarge, Large, Medium
117847

MiniMax, Small
117854

Mini  103017

Rain Cap
On aina olemassa sateen riski, kun teet ruokaa Eggillä.  
Egg-fanaatikkona et anna sen häiritä, mutta et tietenkään halua 
sadepisaroita Big Green Eggiin. Big Green Eggin Rain Cap on 
ilmansäätimen sateenvarjo. Rain Cap -suojusta voi käyttää vain 
yhdessä rEGGulatorin kanssa.

2XL, XLarge, Large, Medium
120748

MiniMax, Small
121042

Band Assembly Kit
Patentoitu "easy to lift" sarana. Kätevän saranamekanismin ansiosta 
EGGin kannen avaaminen ja sulkeminen on hyvin helppoa.

2XL  121271
XLarge  117908
Large  117984 
Medium  120021

MiniMax  
126870 Small 

Mini 117922

REGGULATOR
Patentoitu rEGGulator on äärimmäisen tarkka 
ja mukava käytössä sen lämpöä eristävän 
kahvan ansiosta.

TEMPERATURE GAUGE
XL-kokoinen kuvun lämpömittari 
antaa paremman yleiskuvan lämpötilasta. 
Siinä on iskunkestävä lasi.

BAND ASSEMBLY KIT
Patentoidun, easy to lift -järjestelmän ansiosta  
keraamisen kannen voi avata ja sulkea  
minimaalisella voimalla.

GASKET KIT
Uusi korkealuokkainen tiiviste, joka kestää 
kaikkien korkeimpia lämpötiloja. 

Saatavilla vain  
Large-malliin 126931

*  minin lämpötilasäädin on kehämäinen ja se poikkeaa ulkonäöltään tässä 
esitetystä kuvasta.

Päivityssarja
As good as new

Älä koskaan 
lopeta 

Eggaamista.
Big Green Eggin takuu

Big Green Egg tarkoittaa laatua. Tuotantoprosessimme on ajan mittaan hiottu täydelliseksi ja jokainen 
Big Green Egg tarkastetaan perusteellisesti ennen kuin se lähtee tehtaaltamme, joten voimme taata,
että se edustaa lajinsa parasta laatua. Big Green Eggin korkea laatu on myös osa takuun ominaisuuksia. 
Saat elinikäisen takuun kaikkien keraamisten osien materiaaleille ja rakenteille sekä laajennetun takuun 
kaikille muille osille. Näin voit aina harrastaa ruoanlaittoa Big Green Eggilläsi.

Tämän ja seuraavan sukupolven ajan. 
Olemme vihreitä ikuisesti. 
Keraaminen materiaali laajenee kuumentuessaan ja supistuu 
jäähtyessään, mikä voi johtaa materiaalivaurioihin. Vaikka 
vauriot voivat vaikuttaa vialta, useimmissa tapauksissa ne 
ovat vaarattomia. Tällöin vaihtaminen on tarpeetonta ja siksi 
hieman tuhlailevaa. Kestävyys on tärkeä periaate ja voit 
nauttia Big Green Eggistäsi koko elinikäsi. Sinun on tietenkin 
huolehdittava siitä, että EGGiäsi ylläpidetään hyvin, jotta se 
pysyy aina huippukunnossa! Koska on parempi ehkäistä  
kuin korvata. Huoltovinkkejä löydät sivulta 58. 

Huolestua vai olla huolestumatta
Onneksi vaurioita ei aina tarvitse korjata tai osia vaihtaa.  
Jotkin vauriojäljet ovat puhtaasti kosmeettisia eivätkä vaikuta 
Big Green Eggin suorituskykyyn. Jotkin vauriotyypit vaikuttavat 
kuitenkin EGGin suorituskykyyn. Toimi nopeasti ja varmista, 
että havaitset tämän ajoissa, jotta sinä ja jälleenmyyjäsi voitte 
löytää tehokkaan ratkaisun mahdollisimman nopeasti. Selvitä, 
onko vaurio korjattava vai tuleeko jokin osa vaihtaa.

Milloin on syytä huolestua | suorituskykyongelmat Milloin ei kannata huolestua | kosmeettiset vauriot



Timo
Fritsche

Kesällä 2021 avattiin Ravintola Oz, yksi Andreas Caminadan omistamista ravintoloista 
Schloss Schauensteinin tilalla, sveitsiläisessä Fürstenaun kaupungissa. Keittiömestari 
Timo Fritsche on tuonut ravintolamaailman kartalle tämän ainutlaatuisen chef´s table 
-ravintolan, jossa on ennen kaikkea kyse hänen visiostaan, taidoistaan ja uniikista  
konseptista, joka asettaa maun etusijalle. 

Ravintola Ozin slogan “Puutarhasta pöytään”, antaa meille vihjettä siitä, miksi maku on keskiössä. Tämä kasvisravintola on 
harvinaisuus, sillä suurin osa aineksista, joita Timo käyttää keittiössään, kasvatetaan ravintolan omassa puutarhassa. 
Ravintolan nimi tarkoittaa ”tänään”. Idea sen takana on se, että inspiroidumme siitä, mitä puuharhasta saadaan tänään, 
selittää Timo. ”Kolleegani ja puutarhuri Thomas Monn on vastuussa puutarhan hoidosta ja kertoo meille mitä raaka-aineita 
voimme odottaa valmistuvaksi. Rakennamme menun sitten sen ympärille.”

Puutarhasta 
pöytään.

Teksti Inge van der Helm  |  Kuvat Sven ter Heide
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700:n tuotteen sato
”Ravintola on avoinna perjantaisin, lauantai-
sin ja sunnuntaisin. Aloitamme valmistelut 
keskiviikkona keräämällä sadon talteen ja 
tekemällä erilaisten tuotteiden säilöntää. 
Niinä päivinä kun ravintola on avoinna, 
vietämme vielä tunnin tai kaksi joka päivä 
keräämällä talteen tuoreet vihannekset, 
hedelmät, yrtit ja kukat”, kertoo Timo. Meillä 
on yhteensä 700 erilaista satoa tuottavaa 
kasvia puuharhassamme Schloss Schauen-
steinin tilalla. Valikoimassa on muun muassa 
erilaisia lajikkeita tomaatteja ja paprikoita, 
makuja täynnä olevia härkäpapuja, karviaisia 
ja Mirabelle-luumuja, jotka inspiroivat 
keittiömestaria. Hänen prosessissaan 
tarkastellaan raaka-aineen makuprofiilia ja 
päätetään sitten, kuinka se parhaiten 
valmistetaan, jotta siitä saadaan mahdolli-
simman paljon makua. Ravintolan puutar-
hasta ja paikallisilta tiloilta saatavien perus-
raaka-aineiden lisäksi käytössä on myös 
soijakastiketta, kombua ja mausteita, mutta 
myös ruoanvalmistustekniikoita ympäri 
maailmaa.

Loistava lisä makuihin
“Keittiössämme ei käytetä vain perinteisiä 
tekniikoita, kuten keittämistä ja höyryttä-
mistä,” kertoo Timo. Haluamme tuoda 
kasvisten syvät maut esiin, joten fermentoim-
me ja kuivaamme niitä paljon. Näin tuloksena 
on entistä intensiivisemmät maut. Big Green 
Egg näyttelee tässä isoa roolia, sillä käytäm-
me sitä joka päivä vihannesten ja hedelmien 
savustamiseen ja grillaamiseen. Näin 
saamme luoduksi makuja, joita rakastetaan 
ympäri maailmaa. Jo aikojen alussa ihmiset 
valmistivat ruokansa avotulella, ja uskon että 
tämä on se mistä rakkautemme grillattuun 
ruokaan on peräisin. Siinä on alkukantaista 
makua. Ei ole väliä valmistetaanko lihaa, 
kalaa, vihanneksia tai hedelmiä, tuli lisää 
kaikkien makuihin loistavan lisänsä. Kun 
ensikerran pääsin tutustumaan Big Green 
Eggiin kolmetoista vuotta sitten Ravintola 
Amadorissa, Saksan Langenissa, olen 
käyttänyt Eggiä jokaisessa ravintolassa 
missä olen työskennellyt. Maun lisäksi sen 
vakaa lämpötilansäätö ja minimaalinen hiilten 
kulutus ovat fantastisia ominaisuuksia!” 

Luonnon inspiroima
Kokonaan kasvisruokakonseptiin vaihtami-
nen aiheutti Timolle aluksi hieman päänvai-
vaa: ”Ennen kuin aloitin työskentelyn täällä, 
olin keittiömestarina Schloss Schauensteinis-
sa kaksi vuotta. Kerroin sitten Andreakselle, 
että etsin uusia haasteita ja että halusin 
nähdä omat luomukseni tarjoiltuna lautasilta, 
hän ehdotti, että loisimme jotain uutta 
yhdessä. Rakennus, jossa Ravintola Oz nyt 
sijaitsee, oli ennen lokaatio, jossa järjestimme 
kirjojen kuvaussessioita. Ajattelin aina, että 
rakennuksessa on jotakin maagista. Kehitim-
me sitten nopeasti idean avata paikalle chef´s 
table -ravintolan puutarhakonseptilla, joten 
ravintolasta tuli kasvisravintola. Tämä ei ollut 
ongelma minulle, koska rakastan työskennel-
lä tällä tavalla. Kokkina, puuharha stimuloi 
luovuuttani. Jos jonkin tietyn kasviksen kausi 
on ohi, meidän on pakko kehittää uusi 
ruokalaji. Muuttelemme aina tarpeen tullen 
menun jokaista ruokalajia. Saan inspiraationi 
luonnosta ja sesongista.”

 
Syvemmät maut
Jokaisen hyvän kasvisruokakokin salaisuus 
on hänen visionsa, toteaa Timo. Jokaisen 
ruoan lähtökohtana on maut, joita hän haluaa 
luoda. Timo: ” Ei ole kyse vain siitä, että liha 
tai kala jätetään pois ja korvataan se esimer-
kiksi kuivatulla punajuurella, koska siitä voi 
jäädä tunne, että jotain puuttuu. Aloitamme 
aina pääraaka-aineesta ja mausta, jonka 
haluamme sille antaa. Sitten päätämme millä 
ruoanlaittotekniikoilla tämä voidaan saavut-
taa. Käytämme hyvin vähän kermaa ja voita, 
toisinaan ainoastaan hieman jogurttia 
tuomaan raikkautta. Rasva nimittäin tuo 
oman makunsa ja kaikkihan rakastavat 
kermaperunoita. Mutta me etsimme syvem-
piä makuja, joita löytyy usein aasialaisesta 
keittiöstä. Se on paljon elegantimpaa ja 
asiakkaamme todella arvostavat tätä 
kombinaatiota ja tarinaa jokaisen ruokalajin 
takana. 

FAKTOJA
Chef´s table -ravintola

Ravintola Oz on chef´s table ravintola, jossa on 
asiakaspaikat vain kahdelletoista hengelle. Pöytä 

sijaitsee aivan keittiön vieressä, joten vieraat 
pääsevät tuntemaan osan prosesseista ja 

katsomaan jokaisen ruokalajin valmistusta.

Ruokafilosofia
Pääraaka-aineet, joita Timo keittiössään käyttää 

ovat linjassa hänen filosofiaansa käyttää tuoreita 
paikallisia tuotteita, suurelta osin ravintolan 

puutarhasta. Tuottajan näkemys ja tuotantotapa 
ovat erittäin tärkeitä. 

Talon oma kahvipaahtimo
Schloss Schauensteinin tilalla sijaitsevat 

ravintola Oz, hotelliravintola, Casa Caminada, 
joka koostuu ravintolasta, huoneistoista ja 

leipomosta, ja nyt myös kahvipaahtimo. 
Se perustettiin, koska kahvi on yleensä ylipaah-

dettua, mikä tarkoittaa, että herkulliset maut, 
kuten hedelmäisyys, katoavat. Paahtamalla 

kahvipapuja kevyemmin, papujen todelliset maut 
pääsevät esiin. 

Suosikkiraaka-aine
Yksi Timon suosikkiraaka-aineista on  

koristekrassi puutarhasta. Miksi? Makean ja 
yrttisen maun tasapaino on kiehtova.
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Big Green Eggillä kokkaaminen ei todellakaan ole vain miesten juttu. Naisetkin viihtyvät 
EGGin takana. Televisiokokki Sandra Ysbrandy, ammattilaisgolfari Pasqualle Coffa sekä 
riista-asiantuntijat Ima Bos ja Ingrid Hermans jakavat intohimonsa paitsi ammatteihinsa 
myös Big Green Eggillä kokkaamiseen. He jakavat rakkauden vihreään. Heidän EGG-taitonsa 
vaihtelevat: Pasqualle on innokas amatööri, kun taas Sandra, Ima ja Ingrid ovat erikoistuneita 
ammattilaisia. Yhdestä asiasta he ovat kuitenkin kaikki yhtä mieltä: maku ratkaisee. Makuja, joita 
Big Green Egg luo tällä tekniikalla valmistetuille aterioille. Tutustu näiden innostuneiden naisten 
keittiöihin ja nauti heidän hienostuneesta maustaan ja hyvästä elämästä!

Ruoanlaitto  
ulkona: Jaa 

rakkaus 
vihreää  

kohtaan.

Hauskuutta rakastava hollanti-
lainen televisiokokki Sandra  
Ysbrandy on intohimoinen 
ruoanlaiton ystävä, tämän lisäksi 
lähellä hänen sydäntään on ter-
veellinen ruoka, ulkoilmaelämä 
ja Big Green Egg. Nämä sopivat 
täydellisesti yhteen, sillä ter-
veellinen ruoanlaitto Big Green 
Eggillä on lastenleikkiä!

"Intohimoni terveellistä ruokavaliota 
kohtaan johtuu siitä, että haluan  
opettaa ihmisille jotakin. Syöminen 
on tietenkin luonnollinen prosessi, 
mutta sillä on myös tehtävä kehon 

kannalta.
Nämä kaksi asiaa voidaan helposti 
yhdistää. Olen 80/20-säännön 
kannattaja. Viikonloppuna juomme 
lasillisen viiniä ja leivon omenapiirak-
kaa. Herkullista! Mutta olen myös  
tietoinen siitä, mikä on hyväksi. 
Minun mielestäni terveellisessä 
syömisessä ei ole kyse rajoituksista 
vaan rikastumisesta.

Big Green Eggissä tehdään  
esimerkiksi usein pulled porkia ja 
pulled chickeniä, mutta monet lihan 
valmistustavat, kuten marinointi, 
pikkelöinti, grillaus ja paahtaminen 

sopivat mainiosti myös vihanneksille. 
Paahdettu juuriselleri on herkullista! 
Big Green Eggin ansiosta muna-
koiso saa todella hienovaraisen 
savun maun. Vihannekset saavat 
täyteläisemmän maun ja tarjoa-
vat puolestaan hämmästyttävän 
makuelämyksen.

En voi sanoa sitä tarpeeksi usein, 
mutta terveellinen syöminen voi olla 
myös aidosti maukasta! Sinun ei 
tarvitse vain pureskella raakaa  
selleri- tai porkkanatikkua. Etenkin, 
kun sinulla on Big Green Egg ja voit 
tehdä sillä uskomattomia asioita!

Monia lihan valmistuksessa käytettäviä menetelmiä 
voidaan käyttää myös vihannesten valmistuksessa.

NÄYTÄ TAITOSI SANDRA YSBRANDY

Teksti Inge van der Helm  |  Kuvat Femque Schook
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Pasqualle Coffa on tuikkiva tähti 
golfkentällä ja nouseva tähti Big Green 
Eggin takana. Ammattilaisgolfarina hän 
on usein poissa kotoa, mutta kun hän 
palaa kotiin, hänen isänsä valmistaa 
tervetuliaisillallisen Big Green Eggillä. 
Pasqualle on nyt alkanut laajentaa myös 
omia EGG-taitojaan.

"Ammattilaisgolfarina terveellinen ruokailu on 
todella tärkeää. Golfissa pätee sääntö: mitä 
paremmassa kunnossa olet, sitä helpompi 
sinun on keskittyä pidempään. Yritän siis 
seurata, mitä syön, ja samalla pyrin syömään 
maukasta ruokaa, mikä todellakin on 
mahdollista.

Kotona meillä on ollut Big Green Egg 
MiniMax vuodesta 2020 lähtien. 
MiniMaxin ostettuamme Large saapui taloon 
pian sen jälkeen. Kiinnostuin pian yhä 

enemmän mahdollisuuksista ja aloin 
seurata Big Green Eggiä Instagramissa, koska 
rakastan myös ruoanlaittoa. Minulla on ollut 
oma MiniMax Big Green Egg Open 2021:sta 
lähtien.

Valitettavasti minulla ei ole ollut aikaa kokata 
paljon itselleni. Olen säännöllisesti poissa 
kotoa useita viikkoja kerrallaan, kun pelaan 
turnauksia. Mutta on hienoa tulla kotiin ja 
syödä sitten jotain Big Green Eggillä 
valmistettua ruokaa. Kotona isäni kokkaa 
lähes joka päivä Big Green Eggillä, sekä 
kesällä että talvella. Se on aina 
supermaukasta!

Lempiruokani on lohibonbonit, jotka 
paistetaan setripuulankulla. Lankku tuo 
lohelle niin paljon makua. Tämä on 
herkullinen ja helppo ateria.”

NÄYTÄ TAITOSI PASQUALLE COFFA

Lempiruokani on  
lohibonbonit. Herkullisia  
ja helppoja valmistaa!

Big Green Eggillä 
kokkaaminen on 
alkukantainen 
kokemus. Ja 
yhdistettynä 
riistaan, se on kuin 
paluu takaisin 
luontoon.

NÄYTÄ TAITOSI IMA BOS EN INGRID HERMANS

Riista ja Big Green EGG ovat täydelliset yhdessä. Ima Bos ja 
Ingrid Hermans ovat erikoistuneet tähän yhdistelmään. He ovat 
parhaita ystäviä ja liikekumppaneita, jotka pyörittävät Wild 
Things Hunting & Cooking -yritystään, joka keskittyy  
yksityisillallisiin, joiden pääosassa on riista.

”Kokkaaminen on DNA:ssamme”, sanoo Ingrid. Omat äitimme olivat 
molemmat loistavia kokkeja. Vietin itse paljon aikaa keittiössä äitini 
kanssa. Hän valmisti herkullisia keittoja ja kastikkeita alusta pitäen 
ja oli lumoavaa katsoa mitä kaikkea hän sai aikaan vain muutamista 
ainesosista. Kun tapasin Iman, hän oli juuri saamassa metsästys-
lupansa ja minä olin valmistumassa ensimmäiseltä kurssiltani De 
Echoputin kokki- ja viinikoulusta Hoog-Soerenissa, jossa opettajanani 
oli masterchef Theus de Kok. Kyseessä oli peruskurssi, mutta 
vietimme paljon aikaa valmistaen riistaa, koska se on hänen 
erityisosaamistaan. Meillä oli siis paljon juteltavaa!

”Ei mennyt kauaakaan, kun ostin Big Green 
Eggin”, kertoo Ima. Olen aina rakastanut 
ruoanlaittoa ja kävin monta erilaista kurssia 
Ingridin kanssa at De Echoput and Librije’s 
Atelier:ssa, mutta kokemukseni ulkona kok-
kaamisesta olivat tässä kohtaa vielä vähäiset. 
Näin ja maistoin kaikkea mitä Ingrid valmisti 
Big Green Eggissä. Joten kokkasimme usein 
hänen luonaan ja käytimme Big Green Eggiä, 
jossa valmistimme saamani riistasaaliit. 

Valmistamme illallista usein 25 hengelle  
Big Green Eggillä Wild Things Hunting & 
Cookingissa. Minulle Big Green Eggillä 
kokkaaminen on alkukantainen kokemus. 
Ja kun se yhdistetään riistaan, on se kuin 
paluu luontoon. On hienoa ampua eläin, jonka 
on nähnyt omassa elinympäristössään ja 
valmistaa se sitten tulella. Se viimeistelee 
kokemuksen. Hirven paisti esimerkiksi, on 
herkullista itsessään, mutta valmistettuna 
Big Green Eggissä, sen maku nousee aivan 
omalle tasolleen. Ingrid: ”Olen täysin samaa 
mieltä. Mutta Big Green Eggissä voi kokata 
aivan mitä vaan. riistaa, kalaa, vihanneksia…”
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Big Green Egg Modus Operandi
Modus Operandi, näyttävä kirja, jollaista ei ole ennen nähty, on 
pakollinen Big Green Eggin tosifaneille. Se on käsikirja, inspiraation 
lähde, löytöretki, jossa on kaikki kuviteltavissa olevat ruokalajit 
ja ainesosat, kaikki ruoanlaittotekniikat ja käytännön vinkit ja 
temput, joita tarvitset saadaksesi Big Green Eggistäsi parhaan 
mahdollisen hyödyn. Modus Operandin mukana tulee työkirja ja ihana 
säilytyslaatikko, se on julkaisu, jonka haluat ehdottomasti kotiisi.

Kieli: Englanti   904 sivua 818177

Modus Operandi
904

SIVUA
300 

YLI  

       

 

RESEPTIÄ

4,6
KILOA 

Reseptit
66x Liha
65x Kala, merenelävät ja äyriäiset
45x Vihannekset
33x Perusruoat
30x Siipikarja
24x Leivonnaiset
22x Leipä ja pasta
13x Riista
13x Hedelmät

Modus 
Operandi 

arviot
"FANTASTINEN, aivan FAN-TAS-TI-NEN"

" Tämä on ihana kirja. Yksi asia on varma -  
aion valmistaa näitä ruokia paljon!"

" Erittäin houkutteleva kirja, jossa on paljon 
hienoja reseptejä ja kuvia. Sanalla sanoen -  
loistava!"

" Fantastinen hakuteos, olen oppinut siitä jo  
nyt niin paljon"

"Super! Korvaa kerralla kaikki muut grillikirjat"
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Big Green Egg Books.

Big Green Egg Modus Operandi
Modus Operandi, näyttävä kirja, jollaista ei ole 
ennen nähty, on pakollinen Big Green Eggin 
tosifaneille. Se on käsikirja, inspiraation lähde, 
löytöretki, jossa on kaikki kuviteltavissa olevat 
ruokalajit ja ainesosat, kaikki ruoanlaittotekniikat 
ja käytännön vinkit ja temput, joita tarvitset 
saadaksesi Big Green Eggistäsi parhaan 
mahdollisen hyödyn. Modus Operandin mukana 
tulee työkirja ja ihana säilytyslaatikko, se on 
julkaisu, jonka haluat ehdottomasti kotiisi.

Englanti   904 sivua    818177

The Big Green Egg Book
The Big Green Egg Book on jokaisen Big 
Green Egg -ruokafriikin raamattu. Tässä 
tyylikkäässä kirjassa, jonka esipuheen 
on kirjoittanut hollantilainen huippukokki 
Jonnie Boer, käsitellään kaikkia EGGin 
ruuanvalmistustekniikoita. Paistamista, 
paahtamista, hauduttamista, grillaamista, 
savustamista ja hidasta kypsentämistä. 
Sekä perusohjeet että vaativat ohjeet 
inspiroivat sinua saamaan itsestäsi irti 
kaiken kulinaarisesti.

Englanti   116680

1. Huppari Since ‘74
2. Big Green Egg Board By Baas Board
3. Lumisadepallo
4. T-paita Good Taste
5. Huppari Let’s Create
6. T-paita Since ’74
7. Bermuda-sortsit
8. Toppaliivi
9. Beanie-pipo
10. Huppari Peace Love EGGs
11. Griinihaarukka & merkkausnasta

EGG fans united 
Liity yhteisöön. 
Vieraile  
fanikaupassa.
 
Aito EGG-fani erottuu joukosta. Rakkaudestaan ruokaan ja siitä, 
että hän on mieluiten Big Green Eggin äärellä. Huppari ja sukatkin 
puhuvat puolestaan. Nämä ja muut ainutlaatuiset lahjat löydät 
fanikaupastamme osoitteessa fanshop.biggreenegg.eu.
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12. Ulkokeittiön tekstikyltti
13. T-paita Evergreen
14. Vacu Vin
15. Oversized collegepaita Lobster Lovers
16. Emalimuki 
17. Rantapyyhe
18. Huppari Peace Love EGGs

19. Säästöpossu
20. Retrourheilulaukku
21. Huppari Since ‘74
22. Lasten yöpuku
23. T-paita Let’s Create
24. T-paita Let’s Create
25. Huppari Let’s Create

Are you dressed  
for EGGing?

fanshop.biggreenegg.eu
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Loistava inspiroivien videoiden lähde EGG- 
faneillemme, nämä kaikki löytyvät Big Green Egg 
YouTube -kanavalta. Herkullisimmista reseptivideoista 
tunnelmallisiin tapahtuman jälkeisiin elokuviin ja 
käteviin ohjevideoihin. Kaikki mitä sinun todella 
tarvitsee tietää Big Green Eggistä. Istu alas, rentoudu 
ja katso EGG-videoita!

Etkö halua missata mitään? 
Mene Big Green Egg -kanavalle ja tilaa ilmaiseksi. 
Näin saat ilmoituksen aina, kun uusi video on 
saatavilla.

@Big Green Egg Finland

It’s 
show
time.
Ribsit       
Oluttölkkikana 
Nyhtöpossu
Kurpitsakeitto
Karitsankare  
Pizza
Savulohibonbonit  
Hasselbackan perunat

& monia, monia muita...

Suunniteltu kaikille, 
joilla on hyvä maku.
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Big Green Egg Finland

MENE NETTIIN JA LIITY OSAKSI 
BIG GREEN EGG -YHTEISÖÄ

Oletko aloittelija vai kokenut EGGin käyttäjä? Liity yhteisöömme ja saa 
tuoreimmat uutiset ja inspiroivimmat blogit. Löydä herkullisimmat ruokaohjeet 

helpoista vaativiin ja löydä uusia tapoja olla yhteydessä muiden EGG-fanien 
kanssa. Olemme lihansyöjiä, vegaaneja, kalafanaatikkoja, fleksitaristeja ja 

tietenkin myös perheen pienimpiä varten. Seuraa meitä sosiaalisessa 
mediassa, jotta et jää enää koskaan paitsi mistään!



Tämä on Big Green Egg
Big Green Egg on maailman suosituin kamado, joka on  

valmistettu parhaasta keramiikasta. Me olemme luoneet  

kauniita muistoja vuodesta 1974 ja samalla tiellä jatkamme. 

Big Green Egg on se alkuperäinen. Ikivihreä.

BIGGREENEGG.FI


