


A szabadtéri sütések 
állócsillaga.

Bevezetés

Üdvözlünk a Big Green Egg világában.  
Egy világ, amely ízeket, élményeket, hasznos 
együtt töltött időt (családdal és barátokkal) 
és lehetőségek széles skáláját tartalmazza. 
Készen állsz erre az ízekkel teli felfedezőútra?

Talán épp egy Big Green Egg vásárlására készülsz, vagy már van egy ilyen 
és az EGG „család” bővítésén gondolkodsz? Az is felmerülhet benned, 
hogy milyen kiegészítők állnak rendelkezésre a felszerelésed bővítéséhez 
vagy hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat keresel? Ezek, és még 
sok-sok minden más megtalálható az új Termékmagazinban, amelyben 
inspirációt és motivációt is adunk, hogy a legjobbat hozd ki EGGedből.

Ismerd meg az egész EGG családot és egyedülálló kerámiánk 
csúcsminőségét. Fedezd fel hogyan épül fel a Big Green Egg és milyen 
funkciókat kínálnak a különböző kiegészítők. Végtére is, ha ismered a 
Big Green Egg minden csínját-bínját, akkor tudod, miért a '74 óta ez az 
Örökzöld, a legjobb kamado a kategóriájában és melyik modell lesz a 
legjobb az számodra.

Amíg arra vársz, hogy a sertéstarjád elérje a megfelelő 
maghőmérsékletet, vagy az EGGben sütött torta vagy vegetáriánus 
quiche szép aranybarnára süljön van időd átböngészni ezt a 
Termékmagazint. A magazinban található receptek kétségtelenül 
inspirálnak egy újabb sütési mód kipróbálására. A sütési technikákat 
minden receptnél részletesen elmagyarázzuk, hogy még többet 
fedezhess fel a Big Green Egg által kínált ízletes lehetőségek közül.

Az összes tartozékon és a hozzá tartozó magyarázaton kívül rajongói 
termékeinkből is láthatsz egy válogatást – nagyszerű ajándékokat, 
amelyeket adni és kapni is jó érzés. Megismerheted a jó faszén 
fontosságát és azt, hogy a füstölés hogyan adhat extra ízt az 
összetevőkhöz vagy az ételhez. Vezető szakácsok és kemény ínyencek 
meghívnak a konyhájukba és elmagyarázzák, hogy a Big Green Egg 
miért létfontosságú elem a sütéseknél. Végül, de nem utolsósorban 
megosztjuk a különböző csatornákat, amelyeken keresztül inspirációt 
nyújtunk, hogy Te is csiszolgasd tudásod és továbbra is meglephesd 
és örvendeztethesd vendégeid a Big Green Eggben készült legfinomabb 
ételekkel. Csatlakozz a családhoz!

A Big Green Egg Család
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Kérj tanácsot Big Green Egg viszonteladódtól!
Viszonteladóink szívesen segítenek amennyiben kérdésed van, vagy csak 
szeretnél többet tudni a Big Green Eggekről vagy választani kiegészítőink  
széles tárházából. biggreenegg.eu weboldalunkon könnyedén megtalálhatod  
a hozzád legközelebb eső viszonteladót.
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A Big Green Egg felépítése
---

Egyedülálló minőség. Kivételes kerámia. Páratlan szabadtéri sütő.

KUPOLA KÉMÉNNYEL
Kerámia kupola, ami a rugós zsanérnak köszönhetően 
könnyen nyitható és zárható. A kerámia anyagát dupla 
bevonattal láttuk el a tökéletes védelem miatt. A 
hőtartó, hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően 
az EGG belsejében megfelelő hőáramlás alakul ki, így 
biztosítva, hogy az ételek egyenletesen ízletesre 
sülnek.

TŰZGYŰRŰ
A tűztér tetején helyezkedik el, választóelemként az 
izzó faszén és a rácsok között.

TŰZTÉR
A tűztér a kerámia alapban helyezkedik el és ezt töltjük 
fel faszénnel. Mivel a tűztér lyukakkal rendelkezik és 
nyílása kapcsolatban van az alsó szellőzővel, ezért a 
légáramlás egyenletes és optimális, ha a rEGGulator 
és az alsó szellőző nyitva vannak.

ALAP
Nagy teherbírású szigetelt kerámia. A bevonat védi 
lepattogzás és halványulás ellen. 

REGGULATOR
Segítségével szabályozhatod a légáramlást és 
állíthatod be a pontos hőmérsékletet.

HŐMÉRŐ
A pontos belső hőmérsékletet jelzi. Kövesd 
figyelemmel sütésed az EGG kinyitása nélkül.

ROZSDAMENTES ACÉL RÁCS
A rozsdamentes acél rács az elsődleges sütőfelület. 
Könnyen tisztítható.

ÖNTÖTTVAS ROSTÉLY
A fire box alján helyezkedik el. Biztosítja a légáramlást 
az EGGben és a hamu ezen keresztül hullik le, hogy 
könnyen eltávolíthasd.

ALSÓ SZELLŐZŐ
A rEGGulatorral együttműködve szabályozhatod a 
beáramló levegő mennyiségét, így állíthatod be a 
kívánt hőmérsékletet. Itt távolíthatod el a keletkező 
hamut is.

ŐSI BÖLCSESSÉG & INNOVATÍV  
TECHNOLÓGIA
Ahhoz, hogy jobban megismerjük a Big Green Egget, néhány  
évszázadot vissza kell utaznunk az időben. Ősét több, mint 3000  
évvel ezelőtt már használták Ázsiában egy tradicionális, fatü-
zelésű kemenceként. Itt fedezték fel, szerették meg és vitték haza 
magukkal a japánok, akik nagy átéléssel meséltek róla “kamado”-
ként, ami sütőt vagy tűzhelyet jelent. A múlt század elején 
amerikai katonák fedezték fel a kamadot Japánban és vitték haza 
szuvenírként. Eltelt egy kis idő, közben az ősi sütőt modern kori 
tudással és gyártási technológiákkal, innovatív alapanyagokból 
továbbfejlesztették Atlantában. A NASA-val közösen kifejlesztett 
forradalmi kerámia technológia is hozzájárult ehhez a kivételes 
sütőhöz, amit ma Big Green Eggként ismerünk.

A BIG GREEN EGG TITKA
Mindegy, hogy japán, az amerikai vagy európai: mindenki, aki meg-
kóstolja a Big Green Eggben készült ételeket egész életére rajongó 
lesz, köszönhetően az utánozhatatlan ízvilágnak. Mi a Big Green Egg 
titka? Tulajdonképpen több dolog együttállása. A kerámia visszaveri a 
hőt, így jön létre a megfelelő légáramlás. A tökéletes légáramlás, ami 
biztosítja, hogy az ételek egyenletesen sülnek pontos hőmérsékleten. 
És a tény, hogy a hőmérsékletet pontosan beállíthatod és tarthatod 
a kívánt hőfokon. A magas minőségű hőszigetelő kerámiának kös-
zönhetően a külső hőmérséklet nem befolyásolja az EGGen belüli hő-
mérsékletet. És végül - de nem utolsó sorban - az egyedi megjelenés!

ÉLETHOSSZIG TARTÓ MINŐSÉG
A Big Green Egg teljes mellszélességgel kiáll termékei mellett. Ezért 
adunk élettartam garanciát az EGG külső kerámiáinak szerkezetére 
és anyagára. Különleges, magas minőségű kerámiával dolgozunk. 
Az anyagnak rendkívüli hőszigetelő tulajdonságai vannak és ez teszi 
az EGGet a többi részével együtt igazán egyedivé. A kerámia ellenáll 
a szélsőséges hőmérséklet-ingadozásnak is. Végtelenszer has-
ználhatod Big Green Egged anélkül, hogy bármilyen minőségromlás 
következne be a kerámiában. Teljesen egyértelmű tehát, hogy egész 
vállalatunk kezességet vállal a Big Green Egg minőségéért.
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Pontos hőmérséklet 
szabályozás

Könnyű begyújtás, 
akár 15 perc alatt  
használatra kész

Észak- 
Amerikában készül

WORLD MAP
WITH COUNTRIES

NASA által fejlesztett 
kivételes minőségű 

kerámia

NASA

ÉLETTARTAM 
GARANCIA Első ránézésre kevés különbséget fedezhetsz fel a mostani 

és az 1974-es Big Green Egg között. De a külső megtévesztő 
lehet. Azóta rengeteg technológiai fejlesztést eszközöltünk 

a Big Green Eggen és közben is folyamatosan fejlesztjük azt. 
Mert nem csak ma szeretnénk a legjobb kamado sütő lenni a 

piacon, hanem a jövőben is.

A legjobb kerámia
Innovatív részletek

Kíváncsi vagy, 
hogyan készül a 
Big Green Egg?
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Te és a  
Big Green Egg: 

a tökéletes páros
Foodie-ként egy dologban biztos lehetsz: a Big Green Eggel a világ legjobb kamado sütőjét viszed 
otthonodba (vagy persze, kertedbe, teraszodra vagy erkélyedre). A grillezésen kívül tökéletes társ 
sütésnél, füstölésnél, gőzölésnél vagy low&slow sütésnél. Mert az EGG több, mint BBQ sütő: ez egy 
teljes kültéri konyha, ahol pizzát süthetsz, halat füstölhetsz, low&slow húsokat barbecuezhatsz és 

minden olyan dolgot elkészíthetsz, amit egy hagyományos sütőben is. A Big Greenben rejlő kulináris 
lehetőségek tárháza végtelen. Tehát a kérdés nem az, hogy miért kell neked Big Green Egg, hanem 

inkább az, hogy a 7 méret közül melyik a megfelelő számodra. Ezért következzen néhány rövid leírás a 
modellekről. Fedezd fel, hogy számodra is van egy megfelelő méret, mindegy, hogy mennyire kicsi 

vagy nagy a család, baráti kör vagy teraszod, kerted mérete.

Mini
vidd magaddal, 

bármerre is  
jársz

XLarge
nincs több  
helyhiány

2XL
 extra nagy  

társaságoknak

A Big Green Egg 
alapkollekció:  

---
A kezdéshez

Large
mindentudó, 

minden 
élethelyzetre  MiniMax

a kezesbárány 
asztalon

Small
kis méret, 
tökéletes 

teljesítmény

Medium
élvezd 

barátaiddal 
vagy a 

családdal

Big Green Egg | Görgős állvány | Gyújtókocka | Öntöttvas Rács | Hamukaparó 
convEGGtor | convEGGtor tartó kosár | Faszén

Kezdő Big Green Eggesként fontos, hogy meglegyen mindened, 
amire szükséged lehet. Ezért összeállítottunk egy alapcsomagot, 

hogy tisztában legyél a legfontosabb kiEGGészítőkkel. Egyben 
tökéletesen kívánságlista születésnapra, évfordulóra...
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Nagy, nagyobb, legnagyobb. A Big Green Egg 
2XL a Big Green Egg termékcsalád legna-
gyobb tagja, ugyanakkor a piacon kapható 
legnagyobb méretű kamado grillsütő. Ennek 
a modellnek minden porcikája figyelemre 
méltó: a súlya, a mérete, a magassága és a 
főzőfelülete is. Az 2XL minden szempontból 
vonzó külsejű használati tárgy, de ez mit 
sem von le a teljesítőképességéből. Az 2XL 
az IntEGGrated Nest+Handler kiegészítők 
segítségével könnyen mozgatható. Az EGG 
az ötletes zsanér szerkezettel pedig pofon-
egyszerűen nyitható is. Forma és kulináris 
lehetőségek szempontjából igazi nagyság, 
sztárallűrök nélkül.

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 73 cm
Sütőfelület: 4.185 cm²
Súly: 170 kg
Magasság: 90 cm

Kód 120939

2XL
Nagy a családod és/vagy a baráti köröd? 
Vagy a szakmádból kifolyólag főzöl nagyobb 
csoportoknak is? Akkor a Big Green Egg 
XLarge a Te igazi „cinkostársad”. Egyszerre 
nagyobb társaságokat is elláthatsz ízletes 
fogásokkal és főtt finomságokkal. A 61 
centiméteres átmérőjű sütőfelületnek 
köszönhetően már nem utópia, hogy 
nagyobb húsokat, halat vagy több pizzát 
egyszerre készíthess! És ha a 61 centiméter 
még mindig nem elég: akkor a felületet 
bővítheted az XLarge modellhez készült 5 
részes EGGspander készlettel, amelyekkel 
még több helyen és ugyanolyan magas  
színvonalon készítheted ételeid. 

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 61 cm
Sütőfelület: 2.919 cm²
Súly: 99 kg
Magasság: 78 cm

Kód 117649

XLarge

XLarge

2XL

A Big Green Egg Large a Big Green Egg 
termékcsalád legnépszerűbb tagja. Sütő-
felületén könnyedén elkészítheted kedvenc 
ételeid a családod és a barátaid számára. 
Akár egyidejűleg is, hiszen a Large modellben 
elegendő hely áll rendelkezésre ahhoz, hogy 8 
személynek készíts finomságokat. A Large 
méret tágasságának köszönhetően akár 
komplett háromfogásos menüt is játszi 
könnyedséggel készíthetsz. Szeretnéd a 
maximumot kihozni az EGGből? Akkor a 
Large a tökéletes választás számodra, hiszen 
ez az a modell, amelyhez a legtöbb kiegészítő 
áll rendelkezésre. Ezzel a mindentudó 
eszközzel tehát, ahogy a nevében is benne 
van, igazán NAGYOT lehet alkotni. 

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 46 cm
Sütőfelület: 1.688 cm²
Súly: 73 kg
Magasság: 84 cm

Kód 117632

Large

Large 

Az árakat a weboldalon találhatod. 
Olvasd be a QR kódot vagy látogass el a 
biggreenegg.eu/hu/arlista weboldalra.

• EGG
• görgős állvány
• convEGGtor indirekt sütőkő
• hamukaparó
• rácsemelő
• faszén

• EGG
• görgős állvány
• 2x félhold convEGGtor
• convEGGtor tartó kosár
• hamukaparó
• rácsemelő
• faszén

Alap  
csomagok

Alap  
csomagok

• EGG
• görgős állvány
• convEGGtor indirekt sütőkő
• hamukaparó
• rácsemelő
• faszén
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A Big Green Egg Medium eléggé kompakt méretű ahhoz, hogy 
elférjen egy kis városi kertben, teraszon vagy erkélyen, ugyanakkor 
elég nagy ahhoz, hogy 6–8 személy számára grillezzünk, füstöljünk, 
pároljunk vagy süssünk benne ételeket. Ha tehát egy Medium áll a 
kertedben, akkor minden adott ahhoz, hogy családtagjaidat vagy 
barátaidat ízletes fogásokkal nyűgözd le. A Big Green Egg Mediumot 
a hozzá illő convEGGtor és Flat Baking Stone kiegészítőkkel egy 
szempillantás alatt pizzasütő kemencévé varázsolhatod, amelyben 
saját kezűleg elkészítheted a világ legfinomabb pizzáit. Hiszen, bár 
Medium a neve, a legkevésbé sem középszerű!  

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 40 cm
Sütőfelület: 1.264 cm²
Súly: 51 kg
Magasság: 72 cm

Kód 117625

Medium

Medium

MiniMax
A Big Green Egg MiniMax mérete talán nem túl meggyőző, de  
bőségesen kárpótol a teljesítményével. A Big Green Egg Mininél csak 
7 centiméterrel magasabb, de jóval nagyobb a főzőfelülete: a mérete 
a Big Green Egg Smalléval megegyező. Ez elegendő helyet biztosít 
4–6 főnek való ételek készítéséhez. Erre van szükséged? A MiniMax 
35 kilót nyom, így nem kell profi súlyemelőnek lenned, ha magaddal 
szeretnéd vinni. Az alapfelszereléshez tartozó EGG Carrier segítségé-
vel ez nem probléma! Válassz hozzá hordozható állványt és akácfa 
oldalpolcokat, így kényelmes magasságban dolgozhatsz, ahol és 
amikor csak szeretnéd.

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 33 cm
Sütőfelület: 855 cm²
Súly: 35 kg
Magasság: 50 cm

Tartalmazza MiniMax hordozókeret
Kód 119650

MiniMax

A Big Green Egg Mini a Big Green Egg termékcsalád legkisebb és 
legkönnyebb tagja. Ideális megoldás, ha magunkkal szeretnénk vinni a 
kempingbe, a hajóra vagy piknikezni. Vagy használhatod otthon, az 
asztalodon az EGG hordozókeret segítségével. Hogy őszinték legyünk: 
ezt az EGG modellt valószínűleg mindenhová magaddal szeretnéd 
majd vinni. A Mini kis tömegének köszönhetően nagyon egyszerűen 
mozgatható. Sőt: még könnyebben szállíthatod, ha egy EGG Carriert is 
beszerzel hozzá. Általában 2–4 személynek főzöl? Akkor ez az 
utazásra termett, ultrakönnyű Big Green Egg modell az igazán neked 
való választás. 

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 25 cm
Sütőfelület: 507 cm²
Súly: 17 kg
Magasság: 43 cm

Kód 117618

Nem tartalmazza Mini hordozókeret     
Kód 116451

Mini
A szabadtéri sütés-főzés csak a kerttulajdonosok kiváltsága? 
Dehogy! A Big Green Egg Small az erkéllyel vagy kis terasszal 
rendelkező városi emberek kedvenc lakótársa. A Small mérete 
kompakt, mégis akár a csillagokat is lesütheted benne az égről  
4, vagy akár 6 fő számára is. Habár azonos méretű sütőfelülettel 
rendelkeznek, a Small rácsa alacsonyabban helyezkedik el a 
MiniMaxénál, így alkalmasabb nagyobb méretű ételekhez.  
A Big Green Egg Small talán kis méretű, de remekül teljesít!

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 33 cm
Sütőfelület: 855 cm²
Súly: 36 kg
Magasság: 61 cm

Kód 117601

Small

MiniSmall
• EGG
• görgős állvány
• convEGGtor indirekt sütőkő
• hamukaparó
• rácsemelő
• faszén

• EGG
• convEGGtor indirekt sütőkő
• hamukaparó
• rácsemelő
• faszén

• EGG
• görgős állvány
• convEGGtor indirekt sütőkő
• hamukaparó
• rácsemelő
• faszén

Alap  
csomagok

• EGG
• convEGGtor indirekt sütőkő
• hamukaparó
• rácsemelő
• faszén
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Tudj meg még többet a Big Green Eggben alkalmazható 
különböző sütési/főzési technikákról és kiegészítőkről a 
következő oldalakon és ismerd meg a benne rejlő végtelen 
lehetőségeket!

Füstölés, sütés, párolás,  
pirítás, grillezés.
Egy új nap, egy új étel. Örökké.

A BIG GREEN EGG SOKOLDALÚSÁGA  
A Big Green Egg hőmérséklete 70 °C és 400 °C között állítható 
be, így bármilyen főzési technikához használhatjuk: grillez-
hetünk, süthetünk, főzhetünk, párolhatunk, füstölhetünk és 
low&slow sütéshez is tökéletes. Készülhet a grillezett T-bone 
steaktől vagy rib-eyetól kezdve a vegetáriánus curry-n át 
magyaros pörköltig bármi. Párolj osztrigát, füstölj szalmával 
carpacciót, főzz ázsiai csirkelevest vagy süss egy zöldséges 
quiche-t. Semmi sem lehetetlen! És aztán eljön a kóstolás 
ideje… természetes és őszinte ízek egy páratlan, karakteres 
aromával és ízzel. A Big Green Egg új távlatokat nyit meg 
előtted. Feszegesd a kulináris határaid és lepd meg saját 
magad és vendégeid. Élvezd a határtalan lehetőségeket!

…EGÉSZ ÉVBEN!
Legyen vacogós hideg vagy igazi forró nyár: a Big Green Egg 
minden évszakban, egész évben helytáll. Ha azt hiszed, 
barbecuezni csak nyáron lehet, gondold át még egyszer! 
A Big Green Egg mindent megváltoztat. Miért is használnád 
csak néhány hónapot, ha egész évben süthetsz vele?  
A Big Green Egg egyedi kerámiájának hála a külső  
hőmérséklet irreleváns. Az EGG belső hőmérséklete egész 
évben ugyanolyan stabil, nem számít, hogy esik vagy fúj.

ÉLVEZD BARÁTAIDDAL VAGY  
CSALÁDODDAL A TERMÉSZETES 
ÍZEKET
A Big Green Egg örökké tart, így mindig kitalálhatsz valami 
újat. Ismerj meg új ízeket, alapanyagokat és sütési techniká-
kat. Segítünk benne! Együtt élvezni az élet ízeit - ez a Big 
Green Egg filozófiája. Kedvenc ételek elkészítése vagy új 
dolgok felfedezése. Hogy körülvesz családod, barátok, 
szeretteid és a valaha kóstolt legjobb ételek. Ez az, ami 
felejthetetlenné teszi a pillanatot. A lehetőségek tárháza 
végtelen: próbálj ki mindent és engedd, hogy a kreativitásod 
vezessen az úton! Hozd azt a szaftos hátszínt, a sókéregben 
sült egész halat, a szívmelengető pörköltet, a ropogós kenye-
ret és pizzát tökéletes tésztával vagy egy ínycsiklandóan 
finom desszertet. Mit fogsz először készíteni?
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Püspökkenyér

A convEGGtor:  
EGGből kemence
A kerámia convEGGtor védőpajzsként való 
használatával elérheted, hogy a faszén nem 
direkt hővel melegíti az ételeket, hanem azonnal 
indirekt kemenceként használható a Big Green 
Egg. Amikor a pizzakővel együtt használod, 
a világ legjobb pizzáit sütheted autentikus, 
ropogós tésztával. 

52. oldal

Szükséges 
tartozékok

convEGGtor

Rozsdamentes Rács

Sütőkő

Kezdődjön a… sütés!

Tipp: miért ne sütnél kenyeret, süteményeket vagy 
browniet. A lehetőségek tárháza végtelen! 

Adag: 2 kenyér

HOZZÁVALÓK
ÉRLELÉS
40 g langyos víz
3 g friss élesztő
40 g magas fehérjetartalmú liszt

TÉSZTA
210 g magas fehérjetartalmú liszt
5 g finom só
12 g friss élesztő
12 g hideg vaj
12 g méz
115 g langyos víz

TÖLTELÉK
70 g reszelt kandírozott gyömbér
70 g kandírozott narancs
70 g mazsola

FELTÉT
100 g méz
100 g whisky
2 evőkanál kandírozott narancs

KIEGÉSZÍTŐK
convEGGtor
Rozsdamentes rács
Sütőkő
Öntöttvas szószos edény

ELŐKÉSZÍTÉS
1.  A langyos vizet tegyük egy konyhai robot-

gép keverő edényébe, morzsoljuk rá az 
élesztőt és folyamatosan keverjük, hogy 
feloldódjon a vízben. Keverjük hozzá a 
lisztet, fedjük le a tálat fóliával, és hagyjuk 
kelni körülbelül 2 órán keresztül.

2.  2 óra elteltével add hozzá a tészta 
hozzávalóit, és a robotgép tészta kampó-
jával közepes sebességgel dagaszd a 
tésztát körülbelül 6-7 percig, hogy rugal-
mas tésztát kapj; természetesen kézzel 
is gyúrható a tészta. A tészta akkor van 
készen, ha széthúzod, és egy pici, vékony 
réteget tudsz lehúzni róla.

3.  Add hozzá a töltelék összes hozzávalóját, 
és hagyd bekapcsolva a gépet, amíg a 
hozzávalók alaposan el nem keverednek 
a tésztában. Fedd le a tálat fóliával, és 
hagyd kelni a tésztát körülbelül 30 percig.

4.  A tésztát 2 egyenlő részre osztjuk, és 
hegyes hengerekre gömbölyítjük. Helyezd 
őket az oldalukra a munkalapra, fedd le 
tiszta, enyhén megnedvesített konyha-
ruhával, és hagyd kelni 50 percig.

ELKÉSZÍTÉS
1.  Gyújtsd meg a szenet a Big Green Eggben, 

és a convEGGtorral és a ráccsal együtt 
melegítsd fel 210°C-ra.

2.  Helyezd a sütőkövet a rácsra. A cipókat 
a sütőkő két oldalára helyezzük, és éles 
késsel hosszában bemetszünk a tetején. 
Majd zárd le az EGG fedelét; a sütőkő  
behelyezése körülbelül 190°C-ra csökkenti 
a hőmérsékletet. Süsd a cipókat 30-40 
perc alatt aranybarnára.

3.  Vedd ki a cipókat az EGGből, és hagyd 
kihűlni egy rácson. Közben távolítsd el a 
sütőkövet az EGGből. A mázhoz keverd 
össze a mézet és a whiskyt az öntöt-
tvas szószos edényben, majd helyezd az 
edényt a rácsra és zárd le az EGG fedelét. 
Forrald fel és hagyd, amíg szép és sűrű 
nem lesz.

4.  Kend be a cipókat a mézes-whisky  
keverékkel, és tedd rá a kandírozott 
narancsot is.

BAKE  BAK
E  BAKE  BAKE  B

AK
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AKE
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Kezdődjön a… 
grillezés öntöttvas 
rácson!

Vissza az alapokhoz:  
a könnyű módszer, hogy az 
öntöttvas rácsot a tűzgyűrűre 
helyezed. A tökéletes grill-
mintázat eléréséhez fordíts 
egy negyedet az ételen, amikor 
sütöd.

Grillezés magasabban:  
tartsd minél tovább a grillben 
az ételeket. Süss távolabb a 
faszéntől - az EGGspander 
középső szintjén - így a nagyobb 
húsokat tovább grillezheted. Az 
öntöttvas rácsból nyert hővel 
ugyanolyan hatást érhetsz el.  

A tökéletes 
grill- mintázat: 

különböző 
szinten

TIPP: A bélszín szeleteket tetszés szerinti 
köretekkel tálalhatod, például grillezett 

zöldségekkel és Hasselback burgonyával 
. Először készítsd el a burgonyát, majd 
grillezd meg a zöldségeket, és utoljára 

grillezd a bélszín. Amíg a bélszín szeletek 
pihennek, felmelegítheted a burgonyát és a 

zöldségeket.

Bélszínszeletek baconnel és kerti fűszerekkel

GRIL
L 

 G
R

IL
L GRILL GRILL G

R
ILL GRILL 

Adag: 4 főre

HOZZÁVALÓK
1 db 800 g-os bélszín, hártyát eltávolítva

8 hosszú szelet bacon
2 szál kakukkfű

2 szál rozmaring
2 evőkanál olívaolaj

Hentes sprága

KIEGÉSZÍTŐK
Öntöttvas Rács

Instant maghőmérő

ELŐKÉSZÍTÉS
1.  Gyújtsd meg a szenet a Big Green Eggben, 

és melegítsd az öntöttvas rács segítségével 
220°C-ra. 

2.  Közben a bélszínt 4 szép, egyforma szeletre 
vágjuk. Tekerj 2 darab csíkos szalonnát 
minden szelet oldalára, és kösd össze 
hentes zsineggel. A kakukkfű és a rozmaring 
ágait vágd darabokra, és tedd a szeletekbe. 
A szeletek mindkét oldalát locsold meg 
olívaolajjal, és ízlés szerint szórd meg sóval, 
borssal.

ELKÉSZÍTÉS
1.  Helyezd a szeleteket a fűszernövényes 

felével felfelé a rácsra és grillezd kb. 3 
percig. Fordítsd el a szeleteket kilencven 
fokkal, és grillezd még 3 percig, hogy szép 
grill mintát készíthess. Minden művelet 
után zárd le az EGG fedelét. 

2.  Fordítsd meg a szeleteket, és grillezd még 
2x kb. 3 percig, amíg el nem éri a 48 és  
52 °C közötti maghőmérsékletet (medium 

rare). A maghőmérsékletet a maghőmérő 
segítségével ellenőrizheted. 

3.  Vedd ki a szeleteket az EGGből, és 
alufóliával lazán letakarva hagyd kb. 5 
perig pihenni.

Szükséges  
kiegészítők

Öntöttvas Rács
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Adag: 4

HOZZÁVALÓK
ÉDESBURGONYA
2 nagy édesburgonya
1 gerezd fokhagyma
1 szál kakukkfű
1 szál rozmaring
2 evőkanál olívaolaj
4 szardella filé
4 szál vízitorma

FŰSZERES KRÉM
6 szál metélőhagyma
2 evőkanál alvadt tejszín

SPÁRGA
12 db zöldspárga
1 evőkanál olívaolaj

KIEGÉSZÍTŐK
Öntöttvas rács

ELŐKÉSZÍTÉS
1.  Gyújtsd meg a szenet a Big Green Eggben, 

és melegítsd az öntöttvas rács segítségével 
180°C-ra. Közben az édesburgonyát mosd 
meg és töröld szárazra. Helyezz minden 
édesburgonyát alufóliára.

2.  Hámozd meg és aprítsd fel a fokhagymát. 
Szárazd le a kakukkfüvet és a rozmaringot. 
Keverd össze a fokhagymát és a 
fűszernövényeket az olívaolajban. Az olajat 
és a fűszernövényeket locsold az édesburg-
onyára, majd csomagold alufóliába.

ELKÉSZÍTÉS
1.  Helyezd a fóliába csomagolt édesburgonyát 

a Big Green Egg rácsára. Zárd le a fedőt, 
és hagyd az édesburgonyát kb. 35 percig 
bent. Ezalatt a gyógynövényes krémhez  
vágd apróra a metélőhagymát és keverd a 
krémhez, ízlés szerint sózd, borsozd. Vágd le 
a spárga kemény végeit.

2.  Vedd ki az édesburgonyát a Big Green 
Eggből. A spárgát kend meg olívaolajjal, és 
szórd meg sóval, borssal. Helyezd a spárgát 
a rácsra, és grillezd 1-1,5 percig. Fordítsd 
meg a spárgákat, és grillezd további 1-1,5 
percig. Minden művelet után zárd le az EGG 
fedelét. Közben óvatosan távolítsd el az 
alufóliát az édesburgonyáról.

3.  Az édesburgonyát hosszában vágd 
félbe, a tetejére pedig tegyél fél evőkanál 
fűszernövényes krémet. Helyezz 3 spár-
galándzsát és egy-egy szardellát mindegyik 
édesburgonya-félre. Díszítsd vízitormával.

Sült  
édesburgonya  

grillezett 
spárgával

Pirítás az 
EGGben? Hát 
hogyne!  
Egy egyszerű, mégis lenyűgöző 
köretet keresel amit a Big Green 
Eggben készítenél el? Akkor ez a 
recept tökéletes! A sült édesburgonyát 
és a kamadoban készült grillezett 
spárgát fűszeres krémmártással 
kombináljuk. Annak ellenére, hogy a 
sütési és grillezési folyamat rendkívül 
egyszerű, a végeredmény a Big Green 
Egg hozzáadott értékének és az ízek 
kombinációjának köszönhetően 
látványos lesz!

42. oldal

Szükséges  
kiegészítők

Öntöttvas Rács

Kezdődjön a…  
sütés egy tökéletes  
körettel

RO
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Tipp: a még füstösebb ízekért a rövidebb sütéseknél használj 
füstölő chipset, a hosszabbaknál pedig csonkot. Ha többet 

szeretnél megtudni a füstölésről, ugorj a 40 oldalra.

Adag: 8-10

HOZZÁVALÓK
2 kg sertéstarja

2 evőkanál olívaolaj
4 evőkanál sertés fűszer

BBQ szósz
fehér káposzta saláta

10 metélőhagyma szár

KIEGÉSZÍTŐK
Füstölőfa csonk (Hickory)

convEGGtor
Téglalap alakú csepegtető edény

Rozsdamentes acél rács
Távhőmérő (Dual Probe)

Hústépő karmok

ELŐKÉSZÍTÉS
1.  Gyújtsd meg a szenet a Big Green Eggben, és 

melegítsd 160°C-ra.
2.  Először dörzsöld be a sertéstarját az 

olívaolajjal, majd add hozzá a fűszert is.

ELKÉSZÍTÉS
1.  Adj hozzá egy alma és egy hickory fadarabot 

a parázsló faszénhez. Helyezd a convEGGtort 
a négyszögletes csepegtetőtálcával együtt 
az EGG-be, és tedd bele a rozsdamentes 
acél rácsot. Helyezd a sertés tarját a rácsra, 
helyezd be a Dual Probe Remote Thermom-
eter szondáját a hús magjába, és állítsd be a 
maghőmérő jelzését 72-75°C-ra. Zárd le az 
EGG fedelét, és az EGG hőmérséklete 120°C-
ra csökken. Hagyd a sertéstarját körülbelül 
6 órán át sülni, amíg el nem éri a beállított 
maghőmérsékletet.

2.  Vedd ki a sertéstarját az EGG-ből, és kend 
meg a húst minden oldalát 3 evőkanál BBQ 
szósszal. Csomagold be a húst 3 rétegű 
alufóliába, és tedd vissza a rácsra. Helyezd 
vissza a Dual Probe Remote Thermometer 
szondáját a hús magjába, és állítsd a belső 
hőmérsékletet 96 °C-ra. Zárd le az EGG 
fedelét, és növeld az EGG hőmérsékletét 
140 °C-ra. Hagyd sülni a sertéstarját kb. 
4 óra hosszát, amíg el nem éri a beállított 
maghőmérsékletet; a húsnak puhának kell 
lennie.

3.  Vegyük le a sertés tarját az EGG-ről,  
anélkül, hogy az alufóliát eltávolítanánk, és 
legalább 1 órát hűtőtáskában pihentessük. A 
hűtőtáskának szigetelő hatása lesz, így a hús 
meleg marad.

4.  Óvatosan távolítsd el a fóliát, és tedd félre 
a nedveket. Húzd szét a húst a hústépő 
karmokkal, és keverd hozzá a félretett 
folyadékot, valamint ízlés szerint egy kis BBQ 
szószt. A kész pulled porkot a fehér káposzta 
salátával és a maradék BBQ szósszal tálaljuk, 
és metélőhagymával díszítjük.

Szükséges  
kiegészítők

convEGGtor

Rozsdamentes rács

Pulled 
pork 

káposzta 
salátával

Kezdődjön a… 
hosszú órákig 

tartó sütés!

Az előkészületek egyszerűek, csak hagyd, hogy az idő végezze 
a munkát és élvezd a tökéletes végeredményt. De mi az 
ideális beállítás? Lassú sütéshez használd a convEGGtort, 
vagy helyezz a convEGGtor kosárba két félhold convEGGtort. 
Az elérhető hőmérséklet függ attól, hogy mekkora indirekt 
felületet hozol létre, íme:

convEGGtor kosár + 
2x félhold convEGGtor = 
70°C – 160°C 

convEGGtor 
(convEGGtor kosárral vagy nélkül) = 
80°C – 350 °C

Low & slow: 
milyen beállításokkal?

2x 2x

SMOK
E 

SM
O

KE SMOKE SM
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Tipp: Nagyon jól megy hozzá egy kis friss  
majonéz, vagy egy paradicsomos-olivás salsa.

ELŐKÉSZÍTÉS
1.  Gyújtsd meg a szenet a Big Green Eggben, 

és melegítsd a convEGGtorral és a 
rozsdamentes acél ráccsal 200°C-ra.

2.  Vágd fel mindegyik makréla hasát, és 
távolítsd el a beleket. Jól öblítsd le a 
hasüreget és a makréla külsejét hideg 
folyó víz alatt, majd töröld szárazra. 
Csinálj körülbelül 6-8 bemetszést a 
makréla mindkét oldalán.

3.  Vágd fel a fokhagymát és a citromot 
kockákra.

ELKÉSZÍTÉS
1.  Mindegyik makréla bőrét bedörzsöljük 

olívaolajjal, és ízlés szerint megszórjuk 
finom tengeri sóval és fehér borssal. 
Helyezd a makrélát a félhold perforált rács 
tetejére, a kakukkfű és a rozmaring ágait, 
a fokhagyma- és citrom darabokat pedig 
a makréla közé.

2.  Helyezd a perforált rácsot a rozsda-
mentes rács tetejére, és zárd le az EGG 
fedelét. Hagyd a makrélát körülbelül 15 
percig sülni, amíg el nem éri a 65 °C-os 
maghőmérsékletet; ezt a maghőmérővel 
mérheted meg.

3.  Vedd ki a makrélákat a Big Green Eggből. 
Tálald tetszés szerinti körettel, vagy 
használd a makrélát egy választott  
ételben hozzávalóként.

Sült  
makréla

Adag: 3

HOZZÁVALÓK
MAKRÉLA

3 nyers makréla
½ fej friss fokhagyma

½ bio citrom
1 evőkanál olívaolaj

3 ág kakukkfű
3 szál rozmaring

KIEGÉSZÍTŐK
convEGGtor

Rozsdamentes acél rács
Félhold perforált rács

Maghőmérő

Szükséges  
kiegészítők

convEGGtor

Rozsdamentes rács

Félhold perforált rács

Kezdődjön a…  
sütés egy csodálatos 
makrélával

ROAST
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Lépj be a kulináris lehetőségek  
végtelen tárházába!

Próbálj ki mindent 
és hagyd, hogy 

kreativitásod vezessen.

XLarge  128553
Large 128546

2928

Rotisserie
Nyárssütő
Egy finom faszénen sült csirke, egy édes és lédús ananász, egy 
bájos tekercs vagy egy nyárson sült házi gyros vagy kebab? 
Mostantól ezeket az ételeket könnyedén elkészítheted saját magad 
is Big Green Eggben a Nyárssütő segítségével, amely a Big Green 
Egg fantasztikus újdonsága. A lehetőségek végtelenek. Az 
összetevőket folyamatosan ízesíti a kicsapódó zsír és levek, ami 
még több és intenzívebb ízt eredményez. A Rotisserie Kit-et 
használhatod a convEGGtorral vagy anélkül, attól függően, hogy mit 
sütsz és mennyi az EGG hőmérséklete.

Fedezd
fel új kiegé-

szítőnket 
Nyárssütő

Egyszerűen helyezd a Nyárssütőt a kerámia alapra, és helyezd a 
nyársat a gyűrűbe. Ezután zárd le az EGG fedelét így,  
mint mindig, tökéletesen szabályozhatod az EGG hőmérsékletét 
és kombinálhatod az EGG és a nyárssütő előnyeit. Az EGG 
légáramlásának, a kerámia hővisszaverődésének és a nyárs 
forgásának köszönhetően ételed tökéletesen meg fog sülni.  
A nyársgyűrű bevonatos acélból, a nyárs és a hozzá tartozó 
nyársvillák pedig rozsdamentes acélból készülnek. A nyársat egy 
csendes, de erőteljes 220/240 voltos motor forgatja, amely nagyon 
egyenletes forgást biztosít.

XLL

Max. súly: 17 kg.

Indirekt grillezés
Süss csirkét egészben fordítgatás 
nélkül, vagy nagyobb odafigyelés 

igénylő hozzávalókat, mint például 
zöldségek. Az indirekt grillezéssel 

maximális kapcsolatod lesz az 
öntöttvas ráccsal, így csodás 

mintázatot is elérhetsz,  
ugyanakkor a húsok fehérjéi  

sokkal kíméletesebben sülnek 
majd.

convEGGtor

Öntöttvas Rács

convEGGtor

Öntöttvas Lábas

Pörköltek
Tipp: először grillezd meg a 

pörköltbe valókat extra ízekért  
az öntöttvas rácson, majd így  

helyezd az öntöttvas dutch 
ovenbe. Vedd le a fedőt, amikor 
pörköltet készítesz. Így a zárt  
Big Green Eggben minden íz a 
készülő pörköltet gazdagítja  

majd.

Indirekt sütés magasabb 
hőmérsékleten

Egy sózott sonka vagy egyben  
sült sertés karaj. Használd a  
rozsdamentes rácsot és a  

convEGGtort magas 
hőmérsékleten, hogy csodás 
ízeket hozz ki belőlük. Az EGG 

forró levegője tökéletes színt ad a 
húsoknak.

Többzónás sütés
Grillezz egy nagyobb húst és  
hagyd, hogy indirekten süljön  
utána. Vagy készítsd sok-sok 
burgert egyszerre. A séf tippje: 

grillezd a nyársakat közvetlen hőn 
és utána hagyd pihenni őket az 

indirekt részen. 

convEGGtor

Rozsdamentes Rács Rozsdamentes Rács

Félhold Sütőkő

convEGGtor kosár

Rozsdamentes Acél  
Félhold Rács

Félhold Öntöttvas Rács
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Szöveg Yvonne Berkhout

A Big Green Eggben minden nap főzhet, 
egész évben. És legyünk őszinték, egy igazi 

EGGesnek nincsenek évszakok. 
Minden nap a szezon! Csak akkor használod 

a grillt, ha melegszik az idő? Gondolkozz! 
Végül is miért élveznéd csak néhány hónapig 

a Big Green Egget, ha az év 365 napján 
használhatod? A különféle sütési technikák 
a Big Green Egget hihetetlenül sokoldalúvá 
teszik. Ez pedig rendkívül egyszerűvé teszi 

az étkezések természetes környezethez való 
igazítását és a szezonális ételek fogyasztását. 

Nem csak változatos, de rendkívül 
fenntartható is! És... a szezonális alapanyagok 

gyakran finomabbak. Mire is vársz még?

Örök minőség és egész éves hőmérséklet-szabályozás 
minden körülmények között
Az egész éves szabadtéri főzés egyike a sok főzési 
technikának, amelyek a Big Green Egg-et olyan különlegessé 
teszik. Mindez a felhasznált anyagokon múlik. A kiváló 
minőségű hőszigetelő kerámiának köszönhetően a külső 
hőmérséklet nem befolyásolja az EGG belsejében uralkodó 
hőmérsékletet. Bármilyen időjárási körülmény is legyen, 
ételed mindig egyenletesen, a főzési mód által megkívánt 
hőmérsékleten sül el. Nem igazán lehet baj! A Big Green Egg 
kerámiája, amely visszaveri a hőt és légáramlást hoz létre 
biztosítja az összetevők egyenletes elkészítését.

A Big Green Egg kerámiája a maga területén egyedülálló, 
részben a NASA fejlesztette. A gyártási folyamat Észak-
Amerikában, a legszigorúbb minőségi előírások szerint 
zajlik, ez magyarázza a kiemelkedően magas minőséget. 
A kerámia kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, 
ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek és hőmérséklet-
ingadozásoknak.

Kezdjük a... szezonális alapanyagokkal!
Kora tavasszal élvezheted a legízletesebb szezonális 
termékeket. Amíg kerted csak most kezd életre kelni, 
elkészítheted kedvenc vegetáriánus recepted. Ébredj, itt 
a tavasz!  A hosszú nyári esték kiválóan alkalmasak a 
családdal és a barátokkal való együttlétre. Igyál és csevegj 
az EGG körül és élvezd az ízletes falatok és finomságok 
széles választékát. Az ősz szépen egybeesik a vadhúsok 
szezonjával. Erre vártál ugye? Ez egy nagyszerű pillanat, 
hogy igazán ragyogj az EGG mellett. Készíts egy luxus, 
kényeztető vadételt. Nem olyasmi lesz, amit gyakran eszel, 
de könnyen lehet egy igazi fénypont az asztalon. A tél sok 
EGGes kedvenc évszaka és mi is teljesen megértjük, miért. 
Mi lehetne hangulatosabb, mint egy kényelmes sálban 
és kényelmes sapkában meggyújtani a szenet, vastag 
hótakaróval a földön? Készíts finom pörköltet, kiadós 
levest vagy hatalmas darab húst a low & slow technikával. 
Hagyd, hogy a Big Green Egg végezze a dolgát, miközben 
elfogyasztasz egy pohár bort vendégeiddel bent, a ropogó 
tűz mellett.

 365 NAP  
BIG GREEN EGG  

Minden  
nap szezon.
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Készítsd el  
saját menüdet… 
…vagy nyúlj le 
egyet A SÉFtől.

A BIG GREEN EGG  
AKADÉMIA

Friss hal vásárlása, filézése 
és előkészítése

Kezdő szint

Hogyan készítsünk  
tökéletes kerti konyhát

Big Green Egg 
alkalmazás.

Mentsd el kedvenc 
receptjeid, vagy készítsd 
el saját ételeid az 
összetevők korlátlan 
választékával. Nézd 
meg mesterkurzus 
videóinkat a főzési 
technikákról és olvasd 
el a séf hasznos tippjeit 
és trükkjeit. Ezután oszd 
meg eredményeid a 
közösséggel! Felveheted 
barátaid, új EGG-
rajongókkal találkozhatsz 
és fotókat, ételeket és 
tippeket cserélhetsz.

Szélesítsd EGG világod 
határait a Big Green Egg 
alkalmazással.

Kapcsolatban. 
Mindig.

Oszd meg és lájkolj 
különböző ételeket 
EGG-barátaiddal  
közösségben.

Az egész zöld világ  
a kezedben.

Felkapott téma

Töltsd  
le most az 

applikációt!
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Nest
Görgős Állvány
Mindegyik Big Green Egg tojás jól 
érzi magát az EGG „fészekben”. 
Az EGG az alátétre helyezve 
rögtön magasabbnak tűnik. 
Így azonnal a sütés-főzéshez 
ideális magasságba kerül. Ez 
pedig kíméli a hátadat is! Az EGG 
Nest porszórt acélból készült, 
és a 4 stabil önbeálló kerékkel 
könnyedén mozgatható az EGG.

XLarge  301079
Large  301000
Medium  302007 
Small  301062

IntEGGrated Nest+Handler
Integgrált Görgős Állvány 
És Kézi Húzó
Pontosan! A Big Green Egg 
most egyben kínálja a kettőt! Az 
intEGGrált görgős állvány és kézi 
húzó (IntEGGrated Nest+Handler) 
két kiváló terméket egyesít: az 
erős, stabil állványt, valamint a 
tojás biztonságos mozgatását 
lehetővé tevő görgőket és kézi 
húzót. Görgős állvány és kézi 
húzó: egyetlen helytakarékos 
formában egyesítve.

2XL  121011
XLarge  121158
Large  120175
Medium 122285

Portable Nest
Hordozható Állvány
Attól, hogy kempingben, park-
ban, vagy a strandon sütöget, 
még nem kell lemondania a 
stílusosságról! Egyszerűen vidd 
magaddal a MiniMax sütődet 
a hordozókeret segítségével. 
Tedd rá a hordozható állványra, 
és a multifunkciós sütőd máris 
megfelelő magasságban van, 
használatra készen (az alap 60 
cm-en van!). Befejezte a sütést? 
Csak hajtsa össze az állványt, és 
már mehet is! 

MiniMax 120649

Minden Big Green Egg megérdemli a törődést. 
Hogy vigyázz rá, biztonságosan mozgasd amikor 
szükséges és hogy hozd ki belőle a legtöbbet. 
Miután kiválasztottad a számodra megfelelő 
méretet, kezdd el az építkezést. Varázsolj 
EGGedből tökéletes kerti konyhát, tervezd meg 
az alapot, munkafelületeket és a tárolóhelyeket.

Table Nest
Asztali Állvány
A Table Nesttel szó szerint 
„piedesztálra emelheted” 
a Big Green Egget. Ezt az 
eszközt kifejezetten az EGG 
megtámasztására terveztük, 
amely ráadásul megvédi az 
asztalt, a főzőszigetet vagy a 
saját építésű kültéri konyhát 
a sütőből távozó hőtől. Soha 
ne tedd a Big Green Egget 
közvetlenül fa felületre.

2XL  115638 
XLarge  113238
Large  113214
Medium  113221

Varázsolj EGG-
ből mindentudó 
kerti konyhát

Acacia Wood EGG Mates
Akác oldalpolcok
A Big Green Egg új akác oldalpolcai tökéletes kiegészítők a Tojáshoz. 
A fenntartható gazdálkodásból származó akácból készült, hasznos 
kis kihajtható polcokon tárolhatod kedvenc kiegészítőid, a készülő 
húsokat vagy hűsítő italod. Hőálló, és ha nincs rá szükséged könny-
edén lehajthatod.

XLarge  121134 
Large  121127 
Medium  120670 

MiniMax  121844  
Small  120663  

Eucalyptus Wood Table
Akác asztal
A természet mindig a maga útját járja. Nézz csak rá erre az akácfa 
asztalra. A kézzel készített asztal tömör akácdeszkákból készült, a 
természet alkotta erezettel és egyedi színárnyalatokkal rendelkezik. 
Így aztán minden asztal más és más. Az Acacia Table a Big Green 
Egget teljes értékű kültéri konyhává varázsolja, amelyen elegendő hely 
áll rendelkezésre az eszközök és az ételek számára is. Az asztalba 
szerelt EGG-et helyezd rá a Table Nest állványra, biztosítva a szükséges 
légkeringetést. Az asztal ára nem tartalmazza a EGGet és az asztali 
állványt.

160x80x80 cm
XLarge  127631  

Görgőkészlet
 120410 

150x60x80 cm
Large  127624

Nest Utility Rack
Kiegészítő tartó állványhoz
Hova tedd a convEGGtort, amikor nem használod? A Big Green Egg 
kiegészítő tartójával biztonságosan tárolhatod! Hozzáillesztheted a 
meglévő görgős állványodhoz vagy az integgrált kézi húzós állvány-
hoz is. Elég erős ahhoz, hogy pizzaköved vagy convEGGtorod is 
megtartsa. Próbáld ki!

2XL, XLarge, Large, Medium, Small  122704 

Az árakat a weboldalon találhatod. 
Olvasd be a QR kódot vagy látogass el a 
biggreenegg.eu/hu/arlista weboldalra.



3736

EGG Frame
EGG keret
76x88x77 cm 
2XL 121837 

76x76x77 cm
XLarge  120229 
Large  120212 
Medium 122193 

XL

M

2XL

L

A görgő szett nem tartozék.

Rómát sem egy nap alatt építették, így te is nyugodtan 
használd ki az időt, hogy összerakd kerti konyhádat.  
Kezdjük a kerettel, és szépen lassan haladjunk az úton 
további modulokkal és kiegészítőkkel. Nincs olyan,  
hogy elég nagy!

Az új Big Green Egg Moduláris Fém Asztal olyan, mint egy Lego 
felnőtteknek. Úgy terveztük, hogy minden része szabadon 
kombinálható legyen, szóval mindig terjeszkedhetsz, ha időd és 
helyed engedi.

Ha szeretnél egy nagy munkafelületet, ez a moduláris rendszer 
pont olyan változatos tud lenni, mint maga az EGG. A már 
meglévő kerti konyhád stílusa vagy elrendezése is könnyedén 
figyelembe vehető, hogy illeszkedjen igényeidhez.

Expansion Frame
Bővítő keret
76x76x77 cm
120236

Stainless Steel Grid Insert
Rozsdamentes Acél Rácsbetét
120243 

Stainless Steel Insert
Rozsdamentes Acél Betét
127365

Acacia Wood Insert
Akácfa Betét 
120250

Válassz polc betéteket!

Válassz kiegészítő keretet!

Caster Kit
Görgőkészlet 
10 cm  
120410

Expansion Cabinet
Bővítő szekrény
76x76x77 cm
122247 
Akácfa betét nélkül

Distressed Acacia Wood Insert
Szürke akácfa betét
120267

Tool Hooks
Szerszámtartó
25 cm 
120281

1 Feljessz  
további 
kiegészítőkkel!

4

2

3-Piece Accessory Pack for  
Modular EGG Workspace
3 részes kiegészítő csomag a  
moduláris asztalokhoz
Hogyan lehet kiszúrni egy veterán Big 
Green Eggest? A rendezett munkakörül-
ményekről! Ezzel a 3 részes kiegészítő 
csomaggal minden kéznél lesz az EGG 
használata közben. Pakolj eszközöket 
vagy fűszereket a tárolóba, akassz egy 
guriga konyha törlőt vagy konyharuhát 
a fogasra, és ürítsd a hamut a kukába. 
Menő!

126948

Moduláris  
asztal és 
kiegészítői

3

Az árakat a weboldalon 
találhatod. Olvasd be a QR 
kódot vagy látogass el a 
biggreenegg.eu/hu/arlista 
weboldalra.
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Big Green Egg faszén:
a saját ízeid

Charcoal Starters
Gyújtókocka
A Charcoal Starters gyú-
jtókockával jól feltüzelheted 
magad (és persze az EGG-et 
is) a sütögetéshez. A faszén 
biztonságosan begyújtható 
a Big Green Eggben, gyújtó-
folyadék vagy egyéb kémiai 
adalékanyagok nélkül. A gyúj-
tókockák préselt farostból 
készültek, így nem keletkezik 
(fekete) füst, vagy csípős 
petróleumszag.

24 darab   120922

Charcoal EGGniter
Faszén begyújtó
Alapfelszerelés minden Egg 
tulajdonosnak. A Big Green 
Egg újratölthető bután gázos 
begyújtója egy erőtől duzzadó 
megoldás. Begyújtasz és közben 
táplálhatod is a tüzet, mindent 
néhány perc alatt. Ez a begyújtó 
gyors, könnyű használni és  
biztonságos.

  120915

100% Natural Charcoal
100%-ban természetes faszén
Minden sütés a megfelelő tüzelőanyaggal kezdődik. A mi  
100%-ban természetes FSC minősítésű faszenünk az, amire 
szükséged van. A Big Green Egg faszén bükkfából és gyertyánból 
készül és extrém jó hőleadási értékekkel bír. Még füstösebb ízekért 
pedig használj Big Green Egg füstölőchipset vagy csonkot, ízlés 
szerint.

A Big Green Egg faszén 9 és 4,5 kg-os zsákokban érkezik.  
A 4,5 kg-s kiszerelésben kicsit kisebb szemek vannak, így  
ideális a kisebb méretű Big Green Eggekhez.

 9 kg  666298 
 4,5 kg  666397

Az ízletes étel titka és emellett minden sütés alapja a lehető 
legjobb minőségű faszén választása. Míg a végeredmény csak 
kis részben függ a használt faszéntől, egy dolog biztos:  
a faszénen sült ételek íze utánozhatatlan.

A Big Green Egg faszén FSC minősítéssel rendelkezik, 
100%-ban természetes faszén, amely bükkfából készül. Így 
biztosítani tudod azt, hogy minden sütés előtt egy semleges 
alappal kezdj és egyszerűen kialakíthasd azt az ízprofilt,  
amivel dolgozni szeretnél. Ez lehet egy kis extra füstösség, 
egy csipet hickory, cseresznye, alma vagy pekán.  
A Big Green Egg füstölő chipsek és csonkok használatával  
biztosíthatod, hogy bármit is válassz, az íz kiemelkedő lesz.

A 100%-ban természetes faszén (hozzáadott vegyi anyagoktól, 
aromáktól és ízesítéstől mentes) Európában készül fa  
maradványokból vagy speciális, fenntartható gazdálkodásban 
művelt erdőkből. Minden egyes kivágott fa után egy újat 
ültetünk. Az extra nagy darabok lassan égnek, nincs  
felesleges füst és - ellentétben sok más faszénnel - 
nagyon kevés hamu keletkezik az égés során. Ennek a 
kiemelkedően tiszta keményfának nagyon hosszú égési 
ideje van, így ideális BBQ sütéshez is.



Szükséges  
kiegészítők

Rozsdamentes Rács

Fa grilldeszka

Sütés és párolás: helyezd a beáztatott 
deszkákat a hozzávalókkal a rácsra. 
A felszálló gőz plusz ízt ad a készülő 
ételeknek.

Füstölés és pirítás: tedd a beáztatott 
deszkát a rácsra, hogy kiszáradjon, és  
csak utána helyezd rá az ételt. A deszka  
alja egy kicsit megég, így adva füstös ízt  
az ételeknek.

Fa füstölő-
deszkák: 

kétféle 
felhasználási 

mód

4140

A füstölés technikája egészen új 
dimenziókba repíti a Big Green Egget. 
Amint megcsapott a karakteres vagy 
visszafogott füstös íz, egész életre 
rajongó leszel. A megfelelő eszközök 
segítségével könnyen lehetsz a füstölés 
mestere. Használj fa füstölődeszkát és 
tedd arra a hozzávalókat. Mielőtt az EGGbe 
helyezed, áztasd be a cédrus vagy éger 
deszkát vízben. A hő és a nedvesség kom-
binációjával hozhatod elő a füstös ízeket. 
Adj még füstösebb ízeket az ételeknek a 
füstölő chipsek használatával. Keverd a 
(beáztatott) chipset a faszén közé vagy 
szórj rá egy marékkal. Attól függően, hogy 
milyen ételt készítesz használhatsz hick-
ory, pekán, alma vagy cseresznye chipset. 
Újdonság a Big Green Egg kínálatában a 
füstölő csonk. Ezek a nagyobb darab fák 
is nagy népszerűségnek örvendenek. 
Méretükből adódóan ideálisak hosszabb 
sütésekhez, alacsony hőmérsékleten. 
Elérhető alma, hickory vagy mesquite 
fákból.

Hal, bárány,  
vadhúsok, kacsa és 

marha.

Cseresznye
Füstölés az 

EGGben? 
Függőséget 

okoz…

Wood Chips 
Fa füstölőchips
Mindegyik Big Green Egg mesterszakácsnak megvan a maga
stílusa. Az eredeti Wood Chips termékkel jellegzetes, füstös ízt
kölcsönözhetsz ételeidnek. Keverd a (beáztatott) faaprítékot a
faszénhez, vagy szórj szét egy marék Wood Chipset a faszénen.
Akár mindkettőt is teheted egyszerre: ez csupán ízlés kérdése. A 
Wood Chips típusát is ízlésed szerint választhatod: Hickory, pekándió, 
alma vagy cseresznye. A fa füstölőchips rövid sütésekhez ajánlott.

Tartalma- 2,9 L
Hickory 113986
Pekán 113993 
Alma  113962 
Cseresznye 113979 
Tölgy 127372

Wooden Grilling Planks 
Fa grilldeszka
A Wooden Grilling Planks 
fa grilldeszkák téged is a 
mesterszakácsok szintjére 
emelhetnek. Helyezd az 
összetevőket a (vízben áztatott)
grilldeszkán a Big Green Egg 
rácsára, így a nedvesség füstös ízt
kölcsönöz nekik. Cédrusfából vagy 
égerfából készült grilldeszkák
közül választhatsz, mindkettő 
sajátos ízvilággal rendelkezik. A 
fa füstölődeszkákat többször is 
használhatod.

Cédrus - 2x
28 cm  116307 
Éger - 2x 
28 cm 116291

Wood Chunks
Fa füstölőcsonk
Big Green Egg mesterszakácsok által alaposan tesztelve. Ez a
100%-ban természetes facsonkokat tartalmazó prémium sorozat
tökéletes füstöléshez, és különösen hosszú ideig biztosít kellemes
aromát és gazdag ízvilágot. Válassz az alma, hikori (dió) vagy
mesquite típusok közül, és fedezz fel egy új ízvilágot, amellyel
kiegészítheted a Big Green Egg-ben készített fi nomságokat. A csonk 
füstölőfa hosszabb sütésekhez ajánlott.

Tartalma- 9 L
Alma  114617
Hickory 114624 
Mesquite 114631 
Tölgy 127389

TIPP: használd a 100%-ban természetes Big Green Egg 
faszenet füstölő chipsekkel vagy csonkokkal kombinálva. 
A semleges bükk alap segítségével mindig olyan ízprofilt 
hozhatsz létre, amilyet szeretnél.

Tölgy

Minden húshoz  
használható, de főként  

marhához ajánlott. Tökéletes 
a marhaszegyhez.

Gyümölcsök, magvak, 
marha és vadhúsok.

Hickory

Fűszeres füstölt  
ételek, például a  

klasszikus amerikai 
BBQ ételek.

Pekán

Hal, sertés, fehér hús és 
szárnyas, például csirke 

és pulyka.

Alma

Mesquite

Marha, fűszeres sertés 
és vadhúsok. Gyakran 
használják pulled pork 
vagy szegy sütéshez.
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convEGGtor®

Indirekt sütőkő
A convEGGtor indirekt sütőkő természetes pajzsként védi az ételeket
a Big Green Egg nyílt tüzétől. A convEGGtor speciális kialakítása
megfelelő légáramlást és kiváló hővezetést biztosít. A kerámia
hőpajzs által átengedett közvetett hő teljes értékű kültéri kemencévé
varázsolja az EGG-et. Ideális low & slow sütéshez, ahol a hozzávalók
lassan, alacsony hőmérsékleten készülnek. 

XLarge  401052
Large  401021
Medium  401038

MiniMax  116604
Small  401045
Mini  114341

Baking Stone 
Sütőkő/pizzakő
Pizza, tönkölybúza kenyér, focaccia, vagy éppen egy finom almatorta:
a Baking Stone sütőkővel megnyithatod saját házi pékségedet!
Helyezd a követ a Big Green Egg rácsára, és a segítségével friss,
roppanós kenyérhéjat és ropogós pizzaalapot varázsolhatsz az
asztalodra.

XLarge 401274
Large 401014 

Medium, MiniMax, Small 
401007

Cast Iron Grid 
Öntöttvas Rács 
Grillezni fogsz a Big Green Eggen? Az öntöttvas rács nélkülözhetetlen! 
Csak az öntöttvas rács használatával érheted el a tökéletes grill 
mintázatot. Nem csak gyönyörű lesz, hanem sokkal több ízt, színt és 
illatot ad a készülő ételhez. Az öntöttvas gyorsabban és könnyebben 
nyeli el a hőt, tovább tartja meg és egyenletesebben adja át a rajta 
piruló ételnek. Strapabíró anyag, ami élethosszig tart és könnyen 
tisztítható, karbantartható.

Large  122957 
Medium 126405

MiniMax 
122971    

Small      
Mini 128195

convEGGtor Basket
convEGGtor kosár
Belsős infó: a convEGGtor kosár egy kiemelő. Használd arra, hogy 
EGGedbe helyezd vagy kiemeld az indirekt sütőkövet. Egyszerűen, 
gyorsan, biztonságosan. A convEGGtor kosár az EGGspander rendszer 
része. További információkért lapozz a 44. oldalra.

2XL 119735
XLarge  121196
Large  120724
Medium 127242

Half Perforated Grid
Félhold lyukacsos rács
Szeretsz az EGGen tengeri herkentyűket vagy halat készíteni?  
A lyukacsos aluminium félholddal most sokkal egyszerűbb lesz. 
Ideális darabolt zöldségekhez vagy például spárgához is.

XLarge  121240 Large 120717

Half Cast Iron Grid
Félhold öntöttvas rács
Komolyan veszed a grillezést? Használd az öntöttvas félhold rácsot, 
hogy a legjobb lazac vagy marha steaket, zöldségeket grillezd a leg-
szebb rácsmintával. Tökéletesen pirult kívül, szuper omlós belül.  
Igaz, hogy csak fél sütési felület, de ugyanaz az íz.
 
XLarge 121233
Large 120786

Medium 128058

Half convEGGtor Stone
Félhold sütőkő - convEGGtor
Nagyon változatosan használható kiegészítő, és akkor még keveset 
mondtunk. Használd ha sütni szeretnél saját készítésű kenyeret, 
calzone pizzát vagy kekszet, de közbenső szintként is használhatod, 
ha indirekt módon sütnél. Ha egy felet használsz csak, biztos lehetsz 
benne hogy ezen az oldalon nem ég meg az étel, a másik felén még 
mindig direktben grillezhetsz.

2XL 120960
XLarge 121820

Large 121035    
Medium 127273

Half Cast Iron Plancha
Félhold öntöttvas plancha
Ez a félhold alakú öntöttvas sütőlap nagyon praktikus kiegészítője a  
Big Green Eggnek. Egyik oldala bordázott, másik oldala sima, így igazán 
sokoldalúan használható. A sima oldalon süthetünk például tojást és 
különböző palacsintaféléket, míg a bordázott felületet ízletes halfilé 
vagy grillezett szendvicsek készítésére használhatjuk. Mi más kellene?

XLarge  122995 Large 122988

Half Stainless Steel Grid
Félhold rozsdamentes acél rács
Ismerd meg, hogyan hozhatsz ki többet Big Green Eggből néhány új 
sütési technikával! A lehetőségek végtelenek a Big Green Egg félhold 
kiegészítőivel. Használhatod a félhold rozsdamentes acél rácsot a 
convEGGtor kosárral együtt. Két szinten készíthetsz ételt és  
kombinálhatod a direkt és indirekt hőt a Big Green Eggben a félhold 
convEGGtorok segítségével.
 
XLarge  121202
Large  120731

Medium 128065
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Az 5 részes EGGspander csomaggal szabadjára 
engedheted a fantáziád. Ez az okos rendszer rengeteg 
sütési beállítást és variációt tesz lehetővé, hogy 
a legjobbat hozd ki a Big Green Egg-edből. Ez a 
jól átgondolt rendszer egy kétrészes többszintes 
rácsból, egy convEGGtor keretből és 2 rozsdamentes 
acél félhold rácsból áll – így az EGGspander csomag 
egy tökéletes alap kiegészítő minden EGG rajongó 
számára.

Ha ez a rengeteg variációs lehetőség még nem győzött 
meg, számos kiegészítőből választhatsz az EGGspander 
mellé. Írd össze kedvenc ételeid, és biztosak vagyunk 
benne, hogy mindenre találunk egy kiegészítőt!

XLL

2-Piece Multi Level Rack
2 Darabos Többszintes 
Állvány
XLarge  121219 
Large 120755 

1-Piece convEGGtor Basket
1 Darabos Conveggtor 
Tartó Keret
XLarge  121196
Large  120724

Half Stainless Steel Grid
Rozsdamentes Acél  
Félhold Rács
XLarge  121202
Large  120731

XLarge  121226 
Large  120762 

L

XL

EGGspander 
készlet 
 Végtelen kulináris lehetőségek.

5-Piece EGGspander Kit
5 Darabos Eggspander 
Készlet

Változatos sütési technikák.

convEGGtor kosár
Könnyen és kényelmesen  
be/ki helyezheted segítségével  
a convEGGtort. Szénacél  
wokkal együtt is használhatod.

Többzónás (direkt és  
indirekt) sütés
Az EGGspander segítségével 
egyszerre süthetsz direkt és 
indirekt módon.

Többszintes sütés
Több szinten süthetsz egyszerre, 
így még több helyed van, ha 
nagyobb csoport számára  
készítesz ételt. A felső rács 
hátrahúzható, így könnyen  
hozzáférhetsz az ételhez.

Low & Slow 
Használd az 5 részes EGGspander 
készletet két félhold convEGG-
torral a tökéletes low & slow 
sütéshez. Hosszú órák alacsony 
hőmérsékleten: így lesz tökéletes 
a végeredmény.

Pizza és kenyér
Változtasd pizzakemencévé  
az EGGet a convEGGtor és a  
pizzakő segítéségével. Használd 
az emelet rácsot hogy több  
szinten is süthess.

Az árakat a weboldalon találhatod. 
Olvasd be a QR kódot vagy látogass 
el a greenegg.hu weboldalra.
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Cast Iron Grill Press
Öntöttvas grillprés 
A Smash burger igazi amerikai klasszikus. Kíváncsi vagy rá?  
A Big Green Egg új öntöttvas grillprés tartozéka megkönnyíti a  
hamburger elkészítését a saját kamadódban. A grillprés segítségével 
a hamburger kívülről szép és ropogós lesz, miközben belül kellemesen 
lédús marad.

127648

Cast Iron Plancha
Öntöttvas plancha
Nálad is előfordul néha, hogy a Big Green Egg rácsai közé esik
egy-két hozzávaló? Ezt akadályozza meg a Cast Iron Plancha Griddle.
Az öntöttvas lemez bordázott oldalán óvatos bánásmódot igénylő és
kisméretű ételeket készíthetsz, a sima oldalán pedig palacsintát vagy
tojást süthetsz. Használhatod fedőként is a megfelelő méretű 
öntöttvas serpenyőhöz.

2XL, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 127860
Elérhető a MiniMax mérettől felfelé
Ø26 cm 127853

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Öntöttvas szószos edény ecsettel
Felmelegíthetsz vagy elkészíthetsz benne szószokat, önteteket 
egyszerűen a Big Green Egg rácsára helyezve az edényt. A szilikonból 
készült Basting Brush kenőecset pontosan beleillik a fogantyúba, így 
nem piszkolódik össze az asztalterítő. Szeretnéd az EGG-be helyezni 
a Cast Iron Sauce Potot? Akkor vedd ki belőle a Basting Brusht.

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

Cast Iron Skillet
Öntöttvas serpenyő
Mindegy, hogy van-e elég szabadidőd: a Cast Iron Skillettel az
idő nem tényező. Ebben a sokoldalúan alkalmazható öntöttvas
serpenyőben villámgyorsan kérgesre sütheted, vagy éppen
órákon át dinsztelheted vagy párolhatod a húst. Készíthetsz például
hátszín steaket, indonéz rendangot, burgonyagratint vagy ragut.
Maradt még időd? A Cast Iron Skilletben finom desszerteket is
készíthetsz, például gyümölcspitét vagy gyümölcstortát. Az öntöttvas 
serpenyő és az öntöttvas plancha tökéletesen kiegészítik egymást. 
Használat a planchát fedőként az öntöttvas serpenyődhöz.

2XL, XLarge, Large
Ø36 cm  127846
        

Elérhető a MiniMax mérettől felfelé
Ø27 cm  127839

Séfek kedvence Green Dutch Oven
Zöld öntöttvas lábas
A Big Green Egghez kifejlesztett Green Dutch Oven igazi „nehézfiú”.
A zománcozott öntöttvas sütőedényben tudsz párolni, forralni,
főzni és sütni is. Ez egy igazi mindenes! A Green Dutch Oven fedője
külön is használható akár lapos serpenyőként, akár torta- és
desszertformaként. A Green Dutch Oven kerek és ovális alakban
kapható.

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

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

Cast Iron Dutch Oven
Öntöttvas lábas
Ez az öntöttvas lábas sokoldalúan alkalmazható. A Big Green Egg
Cast Iron Dutch Oven ideális választás pörköltek, raguk, levesek és
egytálételek készítéséhez. Az öntöttvas egyenletesen elosztja a hőt
az edényben, a nehéz fedő pedig a Cast Iron Dutch Ovenben tartja
a nedvességet. Fedő nélkül is használhatod, így minden összetevő
átveszi az egyedülálló Big Green Egg-ízt. A párolt hús mindkét
esetben fi nom szaftos és puha marad. Kíváncsi vagy? Meglátod
4 óra múlva...

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

Carbon Steel Grill Wok  
Szénacél wok  
A Big Green Egg szénacél wokjával piríthatsz húsokat, tengeri her-
kentyűket és természetesen zöldségeket is. A hagyományos dupla 
fogantyús design remek tartást biztosít, a nagy teherbírású szénacél-
nak köszönhetően pedig egyenletesen és gyorsan oszlik el a hő, hogy 
tökéleteset süthess. Sima alsó részének hála minden sütőfelületen 
használhatod. Használata EGGspander rendszerrel ajánlott.
 
XLarge, Large Ø40 cm 120779

Fire Bowl
Faszéntartó kosár
Hogyan távolítsd el a hamut a kihűlt Tojásból szenvedés és a 
kezed összekoszolása nélkül? A Big Green Egg rozsdamentes 
faszéntartó kosara segítségével. Lógasd egy szemetes fölé és rázd 
ki belőle a hamut. Így tökéletes hőáramlást biztosíthasz és sokkal 
gyorsabban be tudod gyújtani az EGGet. Felemelő érzés! A 2XL és XL 
faszéntartó kosarakat elválasztóval láttuk el, így kétzónás sütéshez is 
használhatók az EGGben.

2XL 122698
XLarge  122681 
Large 122674

Medium 122667
MiniMax  122650 
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Kéznél  
van a 

segítség. 
Minden hasát szerető ember számára a  

Big Green Egg a sütők Szent Grálja. Minél 
gyakrabban használod, annál boldogabb leszel  

a végtelen kulináris lehetőségek, az elért  
eredmények és reakciók miatt. Szeretnéd 

még magasabbra tenni a lécet, még nagyobb 
sütőfelületet és még kényelmesebb  

munkafelületet? Nézz körül kiegészítőink között, 
és találd meg a számodra megfelelőt!

4. EGGmitt
4. Hőálló kesztyű
Az EGGmitt kesztyűért tűzbe tesszük a kezünket. Ez az extra
hosszú grillező kesztyű 246 °C hőmérsékletig védi a bal és jobb
kezet egyaránt. Belül puha pamut, kívül tűzálló rost, amilyet az
űrhajóknál is használnak. A szilikon minta tökéletes fogást biztosít.

Egy méret  117090

5. Silicone Grilling Mitt
5. Szilikonos hőálló kesztyű
A Silicone Grilling Mitt egy teljesen vízálló grillkesztyű, amelynek
tenyérrésze a szilikon mintának köszönhetően teljesen csúszásgátló.
A kézelő rész és a bélés puha pamut-poliészterből készült. A Silicone
Grilling Mitt 232 °C hőmérsékletig hőálló.

Egy méret  117083

3. Grid Gripper
3. Rácsemelő
A Grid Gripper segítségével biztos kézzel megragadhatod a
Big Green Egg rácsát. Így könnyedén megemelheted a rácsot,
például a convEGGtor behelyezéséhez/eltávolításához, vagy a rács
áthelyezéséhez és tisztításához. Ez az ideális eszköz a tűzforró
Drip Pan megemeléséhez, le és visszahelyezéséhez is. Miközben
kezed is tiszta marad.

 118370

2. Cast Iron Grid Lifter
2. Öntöttvas rács emelő
Leengedheted, negyed fordulattal elforgathatod, megszoríthatod és
megemelheted. A Big Green Egg tűzforró és nehéz Cast Iron Gridjének
megemelése, például a convEGGtor behelyezése/eltávolítása céljából,
nem könnyű feladat. A praktikus Cast Iron Grid Lifter segítségével
azonban könnyedén teljesíthető. A Cast Iron Grid Lifter fogantyúja 
alatti lemez megvédi a kezet az esetlegesen felszálló meleg levegőtől.

 127341

Silicone Tipped Tongs
Szilikonos csipesz
40 cm       116864
30 cm       116857

Bamboo Skewers
Bambusz nyársak
25 cm - 25x 117465

Knife Set
Kés szett
 117687

Stainless Steel Tool Set
Rozsdamentes grill szett
Készlet  127655
Csipesz   127426 
Széles spatula  127662
Ecset   127679

Measuring Cups
Mérőedény készlet
4x  119551

Kitchen Shears
Konyhai olló
 120106

2

3

4

1. Butcher Paper
1. Hentespapír
Szeretsz nagy húsdarabokat készíteni a Big Green Eggben? Akkor ez a 
kiegészítő valóban kötelező neked. A húst hentespapírba csomagolva 
megakadályozhatod a nedvesség elvesztését, és a sertés- vagy 
marhanyak ízletes, lédús és puha marad. A hentespapír segítségével 
könnyedén állandó hőmérsékletet tarthatsz fenn az EGG-ben, mert 
nem veri vissza a hőt, mint az alufólia. A papír természetes rostjai 
lehetővé teszik a hús lélegzését, füstös ízt és ropogós „kérget” adnak 
hozzá.

 127471

A leghasznosabb  
konyhai eszközök

Az árakat a weboldalon találhatod.  
Olvasd be a QR kódot vagy látogass  
el a biggreenegg.eu/hu/arlista weboldalra.

1

5
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3. Quick-Read Thermometer
3. Digitális zsebhőmérő
Néhány másodperc alatt leolvashatod a készülő étel pontos 
maghőmérsékletét, legyen az töltött csirke, báránycomb vagy steak.  
Kis méretű, és tokba épített. Egy jó maghőmérőre mindenkinek  
szüksége van! 

120793

4. Dual Probe Remote Thermometer
4. Távhőmérő
A tudás hatalom. A vezeték nélküli Dual Probe Remote Thermometer
hőmérővel pontosan megmérhető a hozzávaló(i)d maghőmérséklete,
valamint a Big Green Egg belső hőmérséklete. A Dual Probe 2
szondával és egy vevőegységgel működik: az utóbbit magadnál
kell tartanod. Amint a készülék elérte a kívánt hőmérsékletet, a
vevőegység automatikusan jelez (91 méterig). 

116383

1. Instant Read Thermometer 
1. Instant maghőmérő
Rare vagy medium steaket szeretnét? A Big Green Egg 
maghőmérőjével tökéletesre sütheted, így a medium rare fokozat  
sem lesz többé találgatás tárgya. Pár másodperc alatt leolvashatod  
a hőmérsékletet, 232°C-ig, így nem kell sokáig nyitva tartani az  
EGGet. Tokkal együtt érkezik.

119575

2. Instant Read Thermometer with Bottle Opener
2. Digitális maghőmérő sörnyitóval
Egy sütésnél az időzítés a legfontosabb! Így lesz a Big Green Egg 
digitális maghőmérője a (titkos) fegyvered az alul- vagy túlsült ételek 
ellen. Négy másodpercen belül tudni fogod a húsok, halak vagy 
szárnyasok maghőmérsékletét. Meddig süssem a báránycombot? 
Nézd meg a hátoldalon található táblázatot! A tökéletesség 
megérkezett! Kérsz egy sört? Ezt a digitális maghőmérőt  
sörnyitóval is felszereltük!

127150

EGG Genius
Az EGG Genius ellenőrzi és figyeli 
a Big Green Egged hőmérsékletét, 
amit telefonodon vagy tableten is 
követhetsz. Így nyugodtan magára 
hagyhatod az EGGet hideg téli 
napokon is, és kinyithatsz egy sört 
a szobában. Az EGG Genius 
automatikusan szabályozza a Big 
Green Egg legáramlását, így 
mindig a beállított hőmérsékleten 
süthetsz. Jelez, amikor a  
hőmérséklet változik az EGGben 
és akkor is, amikor az étel 
elkészült. Követheted az előző 
sütések statisztikáit is. Angol 
nyelvű applikációval.

121059 

Fejleszd tovább két extrával 
az EGG Geniusod:
Mérd egyszerre több étel hő-
mérsékletét az EGG Genius 
segítségével. Használj több húshő-
mérő szondát! Kiegészítő szondák 
és Y-kábel külön extraként 
vásárolható.

Kiegészítő hőmérő szonda 
121363

Kiegészítő Y-kábel  
121387 

medium marha 52/54 °C

medium bárány 54/57 °C

medium szarvas 54/56 °C

sertés 70 °C

szárnyas 72/75 °C

fehér hal 62/65 °C

lazac 45/50 °C

Kell egy kis segítség?      
Íme néhány fontos  
maghőmérséklet.

1

2

3
4

Tippek:
•  Mindig a hús legvastagabb végén mérd a maghőmérsékletet
•  Figyelj arra, hogy ne a csontba szúrd, mert más lehet a hőmérséklet
• Ha pihenteted a húst, számolj 2-3 °C emelkedéssel a pihentetés alatt

Bluetooth Dome 
Thermometer
Bluetooth hőmérő
Használnád az EGGet sötétben és 
egyszerre szabályoznád a 
hőmérsékletet? Megteheted ezt az 
új újratölthető Bluetooth hőmérővel. 
Megvilágított kijelzőjének hála 
sötétben is leolvasható és emellett a 
telefonodon elérhető ingyenes 
alkalmazással is használhatod. A 
hőmérő 0 és 450 ºC közötti 
tartományban mér, és beállíthatsz 
rajta hőmérsékleti riasztásokat vagy 
időzítőt is.

127358

Az árakat a weboldalon találhatod.  
Olvasd be a QR kódot vagy látogass  
el a biggreenegg.eu/hu/arlista weboldalra.
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Flexible Grill Light 
Hajlítható grill lámpa
Egy enyhe téli estén vagy késő éjszakába nyúló sütögetésen a 
Mágneses flexibilis LED grill lámpa fényt hoz a sötétségbe. A flexibilis 
grill lámpa ideális segítség! Ott és akkor világít, ahol és amikor csak 
szeretnéd! Csiptesd fel egyszerűen a zsanérra vagy az oldalpolcokra. 
Fényeket fel! Indulhat a sütés!

122940

Chef’s Flavor Injector
Pácoló fecskendő
Az egyedülálló Big Green Egg Pácoló fecskendővel a szárnyasés
más húsok belsejébe fecskendezheted az ízesítőket. A pácoló
fecskendővel a marinád egészen a hús közepéig eljuttatható, így az
még szaftosabbá és puhábbá válik. A beavatkozás sikerült! 

119537

Compact Pizza Cutter 
Kompakt pizzavágó kés
Mindent igazságosan kell elosztanunk. Még a pizzát is. De hogyan
vágjunk fel igazságosan egy pizzát szépen és biztonságos módon?
A Big Green Egg kompakt pizzavágó pengéjének segítségével.  
Ez a professzionális pizzaszeletelő műanyag borítással rendelkezik,
amely kényelmesen illeszkedik a kézbe, és védi a tenyeret.
A rozsdamentes acél vágókoronggal könnyedén egyenlő
szeletekre vághatod a pizzát. Prego. 

118974

Stainless Steel Pizza Peel
Rozsdamentes acél pizzalapát
Az igazi pizzasütő péket magabiztos fellépéséről és professzionális
eszközeiről ismerheted meg. Te is használj rozsdamentes acél 
pizzalapátot, amellyel a saját készítésű pizzákat rendkívül fi noman
rácsúsztathatod a Big Green Eggben elhelyezett, forró sütőkőre.  
Ezt biztosan bókokkal fogják díjazni!

127761

Meat Claws
Hústépő karom
Mélyeszd a karmaidat - pardon, a Meat Claws hústépő karmokat - a
lassan sült sertéshúsba, így könnyen darabokra szedheted. A pulled
pork (húzott hús) sertéssült évek óta a Big Green Eggben készített
fogások egyik favoritja. A hústépő karmok segítségével egy pillanat
alatt elvégezheted a munka oroszlánrészét. A hústépő karom segít
elboldogulni a nagyobb darab húsokkal is.

Set  114099

Pigtail Meat Flipper
Húsfordító kampó
A Pigtail Meat Flipperért tűzbe tennénk a kezünket. Ezzel az ügyes
húsfordító kampóval gyorsan és egyszerűen megfordíthatod a
szárnyas és egyéb húsokat (például steaket, karajt és csirkemellet).
A hosszú, rozsdamentes acél kampóval akár rendkívül nagy
hőmérséklet esetén is megfordíthatod a húsokat anélkül, hogy
túl közel kellene kerülnöd a tűzhöz, vagy kárt okoznál az ételben. 

48 cm 201515

Flexible Skewers
Hajlítható nyárs
A Hajlítható nyársak gyerekjáték a szaté és más összetevők felfűzése. 
A rugalmas grillnyársakra könnyedén feltűzheted a húsokat, halat, 
szárnyast és zöldségeket anélkül, hogy a darabok a másik oldalon 
lecsúsznának. Kész? Akkor a nyársakat az extra íz kedvéért még egy 
kis időre marinádba is márthatod.

68 cm - 2x 201348

Deep Dish Baking Stone  
Mélyített sütőkő/pizzakő 
A Deep Dish Baking Stone mélyített sütőkő tökéletes hőeloszlást
biztosít, így garantálva a mesteri lepényeket, tortákat, lasagnékat és
akár pizzákat is. A magasított peremmel ellátott kerámia kő biztosítja,
hogy a tészták egyenletesen süljenek, és irigylésre méltó aranybarna
színt kapjanak. Az eredmény belül lágy, kívül ropogós.

2XL, XLarge, Large 
Ø 36 cm 112750

Végtelen  
családi  

élményekhez 
tervezve.
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Vertical Poultry Roaster
Függőleges szárnyas sütőállvány
A poulet noir vagy bresse-i csirkét az őt megillető helyre helyezd a
Big Green Eggben, a Vertical Poultry Roasterre. A rozsdamentes acél
Vertical Poultry Roasterrel a csirke vagy a pulyka függőlegesen áll
a tartón, tehát saját zsírjában sül. Így belülről hihetetlenül szaftos lesz,
miközben kívül finom, ropogós kéreg alakul ki rajta. Minél szaftosabb,
annál finomabb. 

Csirke 117458
Pulyka 117441

Ceramic Poultry Roaster
Kerámia szárnyas sütőállvány
Több mint finom: fenséges! Helyezz egy egész csirkét vagy pulykát a
Ceramic Poultry Roasterre, így a hús kívül ropogós, aranybarna külsőt
kap, míg belül finom szaftos marad. Még egy kis extra ízt szeretnél
adni neki? Akkor tölts a kerámia tartóba némi sört, bort, almabort és/
vagy zöldfűszereket. A szárnyashús így különösebb fáradság nélkül
tökéletes lesz.

Csirke 119766
Pulyka 119773

Ribs and Roasting Rack
V-rács
A többfunkciós Ribs and Roasting Rack pecsenyesütéshez ideális.
Álló helyzetben V-rács, amely alkalmas nagyobb húsok vagy (töltött)
szárnyasok lassú sütésére. A rács elforgatva sült oldalas készítéséhez
ideális. A Ribs and Roasting Rack körüli folyamatos légáram
fantasztikus eredményt biztosít. Húsevőknek kötelező! 

2XL, XLarge, Large  
 117564 

Medium, Small   
 117557

Drip Pan
Csepegtetőtálca
A Big Green Egg Round Drip Pan segítségével felfoghatod a kifolyó 
zsírt, nedvességet és ételdarabokat, így nem potyognak le a faszénre 
vagy a convEGGtorra. Ha a kerek, alumínium csepegtetőtálcára egy 
kis vizet töltesz, akkor az EGG-ben nagyobb lesz a páratartalom, és 
így még szaftosabbá válnak az ételeid.

Kerek  
Ø 27 cm  117403 

Négyszögletes 
35 x 26 cm 117397

Disposable Drip Pans 
Eldobható csepegtetőtálca
Egy igazi séf nem ijed meg egy kis zsírtók. Végülis, ez adja az ízeket. 
Az eldobható csepegtetőtálcát használhatod a zsírok összegyűj-
tésére. A convEGGtor méretéhez igazítottuk, hogy tisztábban süthess.

XLarge - 5x 120892 
Large - 5x 120885 

Medium, MiniMax, 
Small - 5x 120878

Grill Rings 
Grill gyűrű
A Grill Rings gyűrűkkel a (töltött) paprika, paradicsom és hagyma
soha többé nem potyog le grillezés közben. A rozsdamentes acél
gyűrűkön ugyanis található egy-egy tüske, amely szilárdan rögzíti a
zöldséget és a gyümölcsöt. A Grill Rings közepén található hővezető
spirál biztosítja, hogy az ételed gyorsan elkészülhessen. 

3x 002280

Beer Can Chicken Roaster
Sörösdobozos csirkesütő állvány
A Beer Can Chicken egy amerikai klasszikus, ahol a csirkét egy 
kinyitott, félig teli sörösdoboz fölé helyezzük. Amíg a csirke sül, a 
dobozban lévő sör gőzt bocsát ki, így a csirke különösen puha és 
lédús marad. Nehéznek hangzik? A sörösdobozos csirke sütővel 
biztosan nem! Rögzíti a sörösdobozt az erős fémhuzal tartóban, és 
megakadályozza, hogy a doboz felboruljon.

2XL, XLarge, Large, Medium, Small 
 127754

N
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Ash Tool
Hamukaparó
A hamukaparó két dolog miatt is kötelező kiegészítő: ezzel 
távolíthatod el a hamut egyszerűen a Big Green Eggből, és az EGG 
begyújtása előtt ezzel egyengetheted el a faszenet. Ez a praktikus 
szerszám remekül együttműködik az Ash Removal Pan hamuzó 
lapáttal.

2XL 
119490

  

XLarge

Large 
119506 

Medium

MiniMax
Small 119513
Mini

Ash Removal Pan
Hamuzó lapát
Az elégett faszén után hamu marad hátra. A levegő könnyebben
áramlik keresztül a Big Green Eggen, ha az Ash Toollal eltávolítjuk,
az Ash Removal Pannel pedig begyűjtjük a hamut. Az EGG megfelelő
hőmérsékletének gyors eléréséhez és megtartásához oxigén és
légáramlás szükséges. A hamuzó lapát tökéletesen illeszkedik a
levegőszabályozó nyílásához, így elkerülhető a hamu leszóródása. 

2XL, XLarge, Large, Medium 
 106049

Generációnknak  
és az utána  
következőnek. 
Tartsd tökéletes 
formában az EGGed. 
 
Egy EGG életre szól. És ha karban tartod, a következő generációnak is 
felejthetetlen élményeket szerez majd. Apropó, az ételeid is finom-
abbak lesznek és az EGG is jobban néz majd ki. Érted már? A soron 
következő termékek segítenek abban, hogy megőrizd az EGG top 
formáját és adunk néhány tanácsot is a weboldalunkon, hogyan tartsd 
megfelelően karban! Vigyázzatok egymásra!

Grid Cleaner
Rácstisztító
A sütés az EGG-en jó móka, de azzal is együtt jár, hogy a Big Green
Egg rácsára ráégnek a zsírok és az ételdarabok. A Cooking Grid
Cleaner segítségével azonban gyorsan és könnyedén megtisztíthatod
a rácsot. A Cooking Grid Cleaner meghosszabbított szárának
köszönhetően nem kell megvárnod, amíg lehűl az EGG és a grillrács.

 201324

SpeediClean™ Long handle Scrubber
SpeediClean™ hosszú nyelű rácstisztító
Ez az extra erős rácstisztító természetes fa rostokból készült, így 
a tisztítás közben leeső fém darabok innentől már a múlt. Ez egy 
környezetbarát, hőálló rácstisztító hosszú nyéllel, így nem kell  
megvárnod sem, amíg az EGG kihűl.

  127129
Pótfej
rácstisztítóhoz - 2x 127143

SpeediClean™ Dual Brush Scrubber
SpeediClean™ dupla fejű rácstisztító
Egy felejthetetlen Big Green Egg este emlékei: egy zsíros grillrács és 
egy darab égett mozzarella a pizzakövön. A dupla fejű rácstisztítóval 
gyorsan rendet tehetsz! Ráadásul a rácstisztító már környezetbarát, 
hiszen természetes fa rostokból készül.

  127136
Pótfej
rácstisztítóhoz - 2x  127143

Diamond-Coated Nylon Bristle Grid Scrubber
Gyémánt bevonatú rácstisztító kefe
A Big Green Egg optimális élvezete kéz a kézben jár a megfelelő 
karbantartással és a tiszta sütőráccsal. Így biztos lehetsz benne, 
hogy minden főzés során a legjobb eredményt érheted el. A megfelelő 
tisztítókefével pedig olyan egyszerű ez, mint a pite! A Big Green Egg 
gyémántbevonatú fém sörtéjű rács súrolója hosszú nyéllel rendelkezik 
a kissé kevésbé tűzálló ujjak számára, nagy teherbírású sörtéi pedig 
gondosan válogatott anyagból készültek. Kezdjük el!

  127310

Charcoal Storage Bag
faszéntároló táska
Szépen és szárazon szeretnéd tartani a szenet? Tárold a faszéntároló 
zsákban, amely akár 9 kg szenet is tud tárolni. Ez a vízálló táska 
strapabíró poliészterből készült, beépített tárolórekesszel és egy 
kattintással zárható tetővel.

 128201

Az árakat a weboldalon találhatod.  
Olvasd be a QR kódot vagy látogass  
el a biggreenegg.eu/hu/arlista weboldalra.
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A Big Green Egg egy életre szól, ha megfelelően használod és  
gondozod. Szeretnéd tudni, hogyan kell karbantartani Big Green Egget? 
Íme néhány hasznos tipp és trükk:

9 karbantartási tipp a 
Big Green Egghez.

1 Mielőtt begyújtod az EGGet egy új 
sütésre mindig használd a hamukaparót 
a korábban használt faszénből 
visszamaradt felesleges hamu 
eltávolítására.

2 Mindig hagyj egy vékony réteg 
hamut a Big Green Egg alján. Ez kissé 
blokkolja a levegő áramlását, így a 
hőmérséklet lassabban emelkedik. Ez 
megakadályozza a kerámia túl gyors 
felmelegedését.

3 Szükség esetén cseréld ki 
a filctömítést. Ez biztosítja a 
kerámiák megfelelő védelmét 
és megakadályozza a kívülről 
beáramló felesleges levegő 
bejutását.

4 Használj olyan tartozékokat 
mint a convEGGtor kosár és a 
rácsemelő, hogy óvatosan tudd 
behelyezni az alkatrészeket a 
Big Green Eggbe. Ez meg  - 
a kadályozza, hogy a convEGGtort 
és a rácsokat adott esetben a 
forró Big Green Eggbe kelljen 
„ejteni”, ami kárt okozhat.

6 A Big Green Egg magas hőmérsékleten történő tisztára égetése 
soha nem szükséges, és határozottan nem is  tanácsoljuk! Az 
EGG zsírosodott, és szeretnéd felfrissíteni vagy eltávolítani a 
foltokat a convEGGtorról? Fűtsd fel a Big Green Egget 250 C-ra, 
fordítsd meg a convEGGtort a piszkos részével a faszén felé, 
csukd le a kupolát és hagy az EGGben körülbelül 30 percig. Ezzel 
biztonságosan égetheted le a felesleges zsírt. A kerámia nem fog 
újra fehéredni; ez nem is szükséges.

5 Minden 300°C feletti hőmérséklet szükségtelen sütéskor 
(még a legtöbb pizza esetén is), és növeli a kerámia sérülésének 
kockázatát.

7 A Big Green Egg egy ideje nem volt már használva, vagy az 
esőben állt? Gyengéden fűtsd  fel, és hagyd 100 °C-on 60 percig. 
Fontos, hogy a kerámiába esetleg beszívott nedvesség lassan 
elpárologjon. Ha ezt közvetlenül magas hőmérsékleten teszed, a 
kerámia megrepedhet.

8 Az izzó faszenet egy sütés után ki lehet oltani, és a következő 
alkalommal újra felhasználhatod. Ha egy ideje nem használtad 
az EGGet jobb ha új szénnel töltöd meg, mert a faszén is 
megtartja a nedvességet. 

9 Ügyelj arra, hogy a Big Green Egg mindig lábakra legyen 
helyezve, például egy asztali fészekre vagy egy hordozó keretre. 
Soha ne helyezd közvetlenül zárt felületre, még hőálló kőre 
sem. Fontos, hogy hagyj helyet a kerámia alap alja és az alatta 
lévő felület között, hogy jó levegő keringést biztosíts és az EGG 
megfelelően el tudja vezetni a hőt az alapról.

Tartsuk  
égve  
a tüzet!
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A legmenőbb kültéri  
sütőeszköz.

616060

EGG 
védőhuzatok.

VÉDŐHUZAT Mini Small Medium MiniMax Large XLarge 2XL

intEGGrált kézi húzós állvány vagy  
görgős állvány

126528 126528 126467 126467 126535

EGG Carrier - hordozókeret 126511 126511

Minimax Hordozható Állvány 126528

EGG Váz 126467 126450 126450 126450

EGG Váz + Bővítőváz 126474 126474 126474

Eukaliptusz Fa Asztal 126498 126474

Kupola védőhuzat asztalban tárolt 
EGGekhez

126504 126504

Forróság vagy fagy? Őrizd meg Big Green Egged 
újszerű állapotát védőhuzat használatával. Ez a kiváló 

minőségű szellőző védőhuzat ellenáll az időjárás 
viszontagságainak. Könnyen feltehető, leszedhető és 
köszönhetően a Velcro illesztésnek pontosan az EGG 

alakjához simíthatod. A stílusos fekete design Big Green 
Egg logóval minden EGGen jól mutat.

EGGmat
Eggmat Szőnyeg
Az EGG-et nem építetted munkaasztalba vagy a kerti konyhába, 
hanem a kertben vagy az erkélyen áll? Akkor az EGGmat szőnyeg védi 
a környezetét a hőtől, a foltoktól és a penésztől. Egy szívmelengető 
adalék: az EGGmat teljesen újrahasznosított anyagokból áll, így 
nagyon környezetbarát. 

76x107 cm  117502

1

2

3
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761 2 43
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Pótalkatrészek

Gasket Kit
Hőálló tömítő készlet
A Big Green Egg hosszú ideig tartó, intenzív használata során a 
kerámia alap felső szegélyén, illetve a kéményes kerámia tető alsó 
peremén található filc betétek egy bizonyos igénybevétel után 
elhasználódnak. Mivel ez a szegély védi a kerámiát, és biztosítja a 
levegő tökéletes cirkulációját, ezért időnként ajánlatos lecserélni. 
A csere egyszerűen megoldható a Gasket Kit hőálló tömítő készlet 
segítségével. A filctekercs öntapadós, a felragasztás módja pedig 
magától értetődő.

2XL*, XLarge, Large 
113726
 

Medium, MiniMax, Small, Mini 
113733

Cast Iron Grate
Öntöttvas rostély
A fire box alján helyezkedik el. Biztosítja a légáramlást az EGGben és a 
hamu ezen keresztül hullik le, hogy könnyen eltávolíthasd.

XXL  114716
2XL 
XLarge  

112644

Large  103055

Medium  103062
MiniMax 103055 
Small  
Mini 

103079 

* a 2XL mérethez 2 készlet szükséges

Tel-Tru Temperature Gauge
Tel-Tru kupola hőmérő
Mindegyik Big Green Egget alapkivitelben hőmérővel szállítjuk. 
Elromlott a sok évnyi használat után? Akkor csak meg kell rendelned 
a Tel-Tru Temperature Gauge precíziós hőmérőt. Helyezd a kupolába 
való hőmérőt az EGG fedelébe, és máris megtudhatod, hogy mekkora 
a hőmérséklet a készülék belsejében, anélkül, hogy ehhez fel kellene 
nyitnod a tetőt, és ezzel hőt veszítenél. A Tel-Tru hőmérő kétféle 
méretben kapható, 50 °C és 400 °C közötti hőmérsékletet mér.

Ø8 cm   117250
Ø5 cm   117236

Base
Alap
Nagy teherbírású szigetelt kerámia. A bevonat védi lepattogzás és halványulás ellen.

2XL  120946
XXL 114426
XLarge  112620
Large  401076

Medium  401083
MiniMax  115577
Small 401090
Mini 401106

Fire box
Tűztér
A tűztér a kerámia alapban helyezkedik el és ezt töltjük fel faszénnel. Mivel a tűztér 
lyukakkal rendelkezik és nyílása kapcsolatban van az alsó szellőzővel, ezért a 
légáramlás egyenletes és optimális, ha a rEGGulator és az alsó szellőző nyitva vannak.

2XL  120984
XXL 114440
XLarge  112637
Large  401175

Medium  401182
MiniMax  115591
Small 401199
Mini 112187

Dome
Kupola
Kerámia kupola, ami a rugós zsanérnak köszönhetően könnyen nyitható és zárható. 
A kerámia anyagát dupla bevonattal láttuk el a tökéletes védelem miatt. A hőtartó, 
hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően az EGG belsejében megfelelő hőáramlás 
alakul ki, így biztosítva, hogy az ételek egyenletesen ízletesre sülnek.

2XL  114433
XLarge  112668
Large  401120
Medium  401137

MiniMax  
401144

 
Small  

Mini 112224

Fire ring
Tűzgyűrű
A tűztér tetején helyezkedik el, választóelemként az izzó faszén és a rácsok között.

2XL  120977
XXL 114457
XLarge  401212
Large  401229

Medium  401243
MiniMax  115607
Small 401250
Mini 112194
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rEGGulator
rEGGulator
A robosztus rEGGulator nagyon könnyen és pontosan szabályozható. 
Tartós, erős öntöttvasból készült szilikon fogantyúval, így akkor is 
tudsz hőmérsékletet állítani, amikor átforrósodott a vas. Korrózió elleni 
védelemmel is elláttuk, így nyugodtan az EGGen hagyhatod.

2XL, XLarge, Large, Medium
117847

MiniMax, Small
117854

Mini  103017

Rain Cap
Esernyő
Minden van esély arra, hogy esni fog. Egy szenvedélyes Big Green 
Eggest viszont ez sem állíthat meg. Ha nem akarod, hogy esőcseppek 
áztassák az EGGben készülő ételt, szerezz be egy esernyőt! Csak 
rEGGulatorral együtt használható. 

2XL, XLarge, Large, Medium
120748

MiniMax, Small
121042

Band Assembly Kit
Zsanér összeszerelő készlet
Szabadalmaztatott “könnyű nyitás” rendszer. A zsanérral minimális 
erőbefektetés mellett nyithatod és zárhatod az EGG kupoláját.

2XL  121271
XLarge  117908
Large  117984 
Medium  120021

MiniMax  
126870 Small 

Mini 117922

Fejleszd az EGGed
Olyan, mint újkorában

REGGULATOR
A szabadalmaztatott rEGGulator nagyon pon-
tos, használata pedig könnyű és kényelmes 
köszönhetően a hőszigetelt fogantyúnak.

HŐMÉRŐ A KUPOLÁHOZ
XL méretű hőmérő, hogy jobban lásd a pontos 
értékeket, ütésálló üveggel.

ZSANÉR ÖSSZESZERELŐ KÉSZLET
A szabadalmaztatott “easy to lift” rendszerrel 
minimális erőbefektetés mellett nyithatod és 
zárhatod az EGG kupoláját.

HŐÁLLÓ TÖMÍTÉS
Új, kiváló minőségű tömítőszalag, ellenáll a  
legmagasabb hőmérsékletnek is.

Csak a Large mérethez 
elérhető 126931

A Big Green Egg a minőséget jelenti. Gyártási folyamatunkat az idők során tökéletesítettük, és minden 
Big Green Egget alaposan megvizsgálunk mielőtt elhagyja gyárunkat, így garantálni tudjuk, hogy a maga 
nemében a legjobb. A Big Green Egg márkával járó kiváló minőség szintén a garancia egyik alappillére. 
Élethosszig tartó garanciát kapsz a legtöbb kerámia alkatrész anyagára és felépítésére, valamint kiterjesztett 
garanciát az összes többi alkatrészre. Így mindig süthetsz a Big Green Eggben.

Örökké  
Big Green Egg.

Big Green Egg garancia

Mikor kell aggódni | teljesítmény károsodás Mikor nem kell aggódni | kozmetikai károsodás

Generációnknak és az utánunk következőnek.  
Örökké zöldek vagyunk.
A kerámia felmelegedéskor kitágul, lehűléskor összehúzódik, 
ami károkat okozhat. Bár egy sérülés legtöbbször hibának 
tűnhet, bizonyos esetekben ártalmatlan. Ezekben az 
esetekben a csere szükségtelen, és ezért egy kicsit pazarló 
is. A fenntarthatóság fontos elv és egy életen át élvezheted a 
Big Green Egget. Természetesen ügyelj arra, hogy EGGed jól 
karbantartott legyen, hogy mindig kiváló állapotban maradjon! 
Mert jobb megelőzni, mint pótolni. A karbantartási tippeket a 
58. oldalon találod.

Aggódni vagy nem aggódni
Szerencsére nem mindig szükséges a sérüléseket javítani vagy 
alkatrészt cserélni. Egyes sérülés nyomok tisztán kozmetikai 
jellegűek és nem befolyásolják a Big Green Egg teljesítményét. 
Bizonyos típusú sérülések azonban befolyásolják az EGG 
teljesítményét. Cselekedj azonnal és feltétlenül fedezd fel 
ezeket a sérüléseket időben, hogy a kereskedőddel együtt 
a lehető leggyorsabban hatékony megoldást találhassatok. 
Tudd meg, hogy szükséges-e a sérülés javítása vagy alkatrész 
cseréje.

 * a mini kupakjának hőmérséklet állítása eltérő a képen szereplőtől



Timo
Fritsche 

2021 nyarán megnyílt a Restaurant Oz, Andreas Caminada egyik étterme a Schloss Schauenstein Estate-ben, 
a svájci Fürstenau városában. Timo Fritsche séf feltette a térképre ezt az egyedülálló “séfasztalos” éttermet. 
És mindez az ő vízióján, képességén és azon az egyedi koncepción múlik, amely az ízt helyezi előtérbe.

„A kerttől az asztalig” – az Oz étterem szlogenje rávilágít arra, hogy miért olyan központi elem az íz. Ez a 
vegetáriánus étterem ritkaság, mivel a legtöbb alapanyagot, amit Timo a konyhájában használ, az étterem 
kertjében termesztik. „A mögöttes ötlet az, hogy az inspirál bennünket, amit ma lehet betakarítani” – 
magyarázza Timo. „Kollégám és kertészünk, Thomas Monn felel a kert napi gazdálkodásáért, és ő közli velünk 
nap mint nap, hogy milyen termékekre számíthatunk. Ezek köré álmodjuk meg a menüt.”

A kerttől  
az asztalig.

Fordítás Inge van der Helm  |  Fényképezés Sven ter Heide

6766



700 különböző termény
„Az étterem pénteken, szombaton és 
vasárnap tart nyitva. Szerdánként a növények 
betakarításával és a különféle termések 
tartósításával kezdjük a felkészülést. Azokon 
a napokon, amikor az étterem nyitva van a 
vendégek előtt, minden nap egy-két órát 
töltünk a kertben friss zöldségek, gyümöl-
csök, fűszernövények és virágok gyűjtésével” 
– mondja Timo. Összesen 700 növényt 
termesztenek a Schloss Schauenstein Estate 
kertjében, beleértve a különféle paradicsom- 
és paprikafajtákat, az ízekben pompázó 
babot, az egrest és a Mirabella szilvát, 
amelyek mind-mind inspirációként szolgál-
hatnak a séf számára. A felkészülés során 
megvizsgálja a növények ízprofilját, és eldönti, 
hogyan készítse el azokat a legjobban annak 
érdekében, hogy a legtöbb természetes ízt 
kihozza belőlük. Az étterem kertjéből és a 
helyi gazdaságokból betakarított alapanya-
gokon kívül olyan ízesítőket is használ, mint a 
szójaszósz, a kombu és a fűszerek kombinál-
va a világ minden tájáról származó főzési 
technikákkal.

Lendületben
„A konyhánkban nem csak szabványos 
technikákat használunk, mint például a főzés 
és a gőzölés” – mondja Timo. „Szeretnénk 
kihozni a zöldségekből a mély ízeket, ezért 
sokat erjesztünk és szárítunk is, ami intenzí-
vebb ízt eredményez. Ebben szerepe van a 
Big Green Eggnek, hiszen minden nap 
használjuk zöldségek, gyümölcsök füstölésé-
re, grillezésére. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy olyan ízeket alkossunk, amelyeket az 
egész világon szeretnek. Valamikor régen az 
emberek nyílt tűzön főztek, és úgy gondolom, 
hogy innen ered a grill ízek iránti szeretetünk. 
Ez egy elsődleges íz. Teljesen mindegy, hogy 
húsról, halról, zöldségről vagy gyümölcsről 
van szó, minden összetevőhöz remek pluszt 
ad. Amióta tizenhárom évvel ezelőtt először 
találkoztam a Big Green Egg-el a németor-
szági Langen városában található Amador 
étteremben, minden más konyhában 
használtam, ahol dolgoztam. Az ízen kívül a 
készülék állandó hőmérséklete és a minimális 
szénhasználat fantasztikus tulajdonságok!

A természet ihlette
Timó számára a vegetáriánus koncepcióra 
való átállás nem okozott gondot: „Mielőtt itt 
dolgoztam, két évig a Schloss Schauenstein-
ben voltam séf. Amikor elmondtam Andre-
asnak, hogy új kihívást keresek és szeretném 
látni a saját alkotásaimat a tányérokon, azt 
javasolta, hogy állítsunk össze valami újat. Az 
épület, ahol jelenleg az Oz étterem található, 
korábban könyvfotózásaink helyszínéül 
szolgált. Mindig azt gondoltam, hogy van 
valami varázslatos az épületben. Gyorsan 
kidolgoztuk az ötletet, hogy kertkoncepcióval 
nyissunk egy séfasztalos éttermet, így lett 
aztán belőle vegetáriánus étterem. Ez nem 
jelentett problémát számomra, mert szere-
tem. Szakácsként serkenti kreativitást. Ha 
egy adott zöldség szezonja véget ért, új ételt 
kell kitalálnunk. Van egy fix menü, és mindig 
cserélünk benne ételeket vagy a teljes menüt. 
A természetből és az évszakból merítek 
ihletet.”

Mélyebb ízek
Timo szerint a jó vegetáriánus szakács titka a 
víziója. Minden étel kiindulópontja az, hogy 
milyen ízeket szeretne létrehozni. Timo: „Nem 
arról van szó, hogy egyszerűen kihagyjuk a 
húst vagy a halat, és például szárított céklával 
pótoljuk, mert így úgy érezhetjük, valami 
hiányzik. Mindig a fő összetevővel és az ízzel 
kezdjük, amit adni szeretnénk, majd meg-
határozzuk, hogy milyen főzési technikákkal 
érhetjük el ezt. Ételeinkhez nagyon kevés 
tejszínt és vajat használunk, csak alkal-
manként egy kis joghurt ad némi frissessé-
get. A zsír ízt ad, és mindenki szereti a krémes 
burgonyát, de mi mélyebb ízeket keresünk, 
mint például amilyeneket az ázsiai konyhában 
találunk. Sokkal elegánsabb. Vendégeink 
nagyon értékelik ezt, az ételek mögött 
meghúzódó történettel együtt.

Tények
Séfasztalos étterem

Az Oz étterem egy séfasztalos étterem, és 
mindössze tizenkét fő befogadására alkalmas. 

Az asztal a konyha mellett található, így a 
vendégek a folyamat részének érezhetik 

magukat, és figyelemmel kísérhetik az egyes 
ételek elkészítését.

Az ételek filozófiája
A Timo a konyhájában használt fő összetevők 

összhangban vannak az ő filozófiájával, 
miszerint friss helyi termékeket használ, 

nagyrészt az étterem kertjéből. Nagyon fontos 
a termelő jövőképe és az előállítás módja.

Házon belüli kávépörkölő
A Schloss Schauenstein Estate ad otthont az 

Oz étteremnek, a szálloda éttermének, a Casa 
Caminada-nak, amely egy étteremből, 

apartmanokból és egy pékségből áll, ezek 
mellett található itt egy kávépörkölő is. Azért 

jött létre, mert a kávé általában túlpörkölt, ami 
azt jelenti, hogy elvesznek az olyan kellemes 

ízek, mint a gyümölcsösség. A kávébab 
könnyedebb pörkölésével a bab valódi ízei 

jobban kirajzolódnak.

Kedvenc összetevő
Timo egyik kedvenc alapanyaga a kerti 
sarkantyúka. Miért? Meret az édes és a 
gyógynövényes ízek közötti egyensúly 

lenyűgöző.
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Big Green Egg csomagok
1

3

2

5

4

Alap csomag
Az ALAP csomagok tartalmaznak 
minden olyan kötelező 
kiegészítőt, amivel bátran 
elkezdheted az ismerkedést 
Big Green Eggeddel. 80-tól 
400 C fokig süss bármit, csak 
a képzeleted szabhat határt. 
Az indirekt sütőkő és egy 
LooftLighter grillgyújtó is a szett 
része.
 

Big Green Egg
Görgős állvány (MX esetén 
hordozó keret, S, M esetén görgős 
állvány, L, XL esetén intEGGrált kézi 
húzós állvány)
Big Green Egg faszén
Looftlighter
Hamukaparó
Rácsemelő (GRILL csomagtól 
öntöttvas rácsemelő)
Indirekt sütőkő

Grill csomag  
(része az alap csomag)
A GRILL csomagokban az alap 
csomag kiegészítőin felül találsz 
védőhuzatot, hogy le tudd takarni 
a tojást amikor nem használod 
és öntöttvas rácsot is, hogy a 
legjobb steaket süthesd. A GRILL 
csomagtól kezdve öntöttvas 
rácsemelőt találsz a kiegészítők 
között.
 
Védőhuzat
Öntöttvas rács  
(XL esetén két db félhold rács)

BBQ csomag  
(része az alap és 
grill csomag)
A BBQ csomagokban a GRILL 
csomagon felül füstöléshez, 
pizzasütéshez és nagyobb 
húsok egyben sütéséhez találsz 
hasznos kiegészítőket. Süss 
egyszerűen oldalast, trónra 
ültetett csirkét, igazi nápolyi 
stílusú pizzát vagy füstölj 
omlós, szaftos marhaszegyet!
 

Rozsdamentes acél pizzahéj
Pizzakő
Kerámia csirketrón (kivéve MX)
Rozsdamentes V-rács  
(kivéve MX)
Fa füstölőchips és fa 
füstölődeszka

All-in csomag (része az 
alap, grill és bbq csomag)
Az ALL-IN csomagokban találsz 
még praktikus oldalpolcokat, 
hogy le tudd tenni az italod a 
grill mellé, pácoló fecskendőt a 
mélyebb ízekért, egy mérőedény 
készletet, hogy ne legyen gond 
a mennyiségekkel és egy 
rácstisztító kefét, hogy mindig 
tiszta lappal indulhass.

Oldalpolcok
Mérőedény készlet
Pácoló fecskendő
Rácstisztító kefe

All-in plus + csomag  
(része az alap, grill, bbq  

és all-in csomag)
Az ALL-IN + csomagban egy 
profi maghőmérőt, szilikonos 

hőálló kesztyűt, tisztítást 
könnyítő faszéntartó kosarat 

és egy praktikus kiegészítő 
tartót találsz pluszban az 

eddigieken felül. Vigyél mindent 
egy csomagban, és élvezd ki 

a Big Green Egg határtalan 
lehetőségeit!

Kiegészítő tartó állványhoz 
(kivéve MX)

Digitális instant maghőmérő, 
kihajtható

Ötujjas szilikonos kesztyű (1db)
Fire Bowl - faszéntartó kosár 

(kivéve S)

A kép illusztráció.

A kép illusztráció.
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Végtelen családi  
élményekhez tervezve.
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904
OLDAL

TÖBB, MINT   

       

 

RECEPT
300 4,6

KG

Big Green Egg Modus Operandi könyv
A Modus Operandi egy olyan látványos könyv, amelyhez hasonló 
nincs a világon. Kötelező darab a Big Green Egg igazi rajongóinak. Ez 
egy kézikönyv, ihletforrás, felfedezőút minden elképzelhető étellel és 
hozzávalóval, minden főzési technikával és olyan praktikus tippekkel 
és trükkökkel, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a legjobbat hozza ki 
Big Green Eggjéből. A Modus Operandihoz tartozik egy munkafüzet és 
egy gyönyörű tárolódoboz is. Ez egy olyan kiadvány, amelyet biztosan 
szeretne otthonában tartani.

904 oldal 818177

Modus 
Operandi 

vélemények
“FANTASZTIKUS, egyszerűen FAN-TASZ-TI-KUS”

“Ez egy szerethető könyv. Egy dolog biztos - sok 
ételt el fogok készíteni belőle!”

“Nagyon vonzó könyv sok-sok jó recepttel és 
fotókkal. Egyszóval: nagyszerű!”

“Fantasztikus referenciakönyv, már nagyon 
sokat tanultam belőle”

“Szuper! Minden más könyvet egyedül  
helyettesít”

Modus Operandi

A receptek
66x Hús
65x Hal, tengeri herkenytű és kagyló
45x Zöldség
33x Alaprecept
30x Szárnyas
24x Sütemény
22x Kenyér és tészta
13x Vad
13x Gyümölcs
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EGG rajongók  
egyesüljetek. Lépj be  
az EGG világába. Látogasd 
meg Fan Shopunkat.
Az igazi EGG rajongó mindig ki fog tűnni a tömegből az ételek 
iránti szenvedélyével és mert szeret időt tölteni Big Green Eggje 
mellett. Na és azért is, mert pulcsija és zoknijai is elárulják. 
Nézz körül weboldalunkon és keresd a Fan Shop termékeit a 
greenegg.hu weboldalon. 

Big Green Egg könyv.

Big Green Egg Modus Operandi
Modus Operandi könyv
A Modus Operandi egy olyan látványos 
könyv, amelyhez hasonló nincs a világon. 
Kötelező darab a Big Green Egg igazi 
rajongóinak. Ez egy kézikönyv, ihletforrás, 
felfedezőút minden elképzelhető étellel és 
hozzávalóval, minden főzési technikával 
és olyan praktikus tippekkel és trükkökkel, 
amelyre szüksége van ahhoz, hogy a 
legjobbat hozza ki Big Green Eggjéből. 
A Modus Operandihoz tartozik egy 
munkafüzet és egy gyönyörű tárolódoboz 
is. Ez egy olyan kiadvány, amelyet biztosan 
szeretne otthonában tartani.

904 oldal 818177

The Big Green Egg Book
Big Green Egg Könyv 
A Big Green Egg Book minden Big Green 
Egg-foodie bibliája. Ebben a Jonnie 
Boer, holland mesterszakács előszavát 
tartalmazó, ízléses könyvben valamennyi 
főzési technika megtalálható, amelyet az 
EGG-en alkalmazhatsz: sütés, pörkölés, 
párolás, grillezés, füstölés és slow cooking. 
Mind az alapételek, mind a nagyobb 
kihívást jelentő receptek arra ösztönöznek, 
hogy eljussál konyhaművészeti 
teljesítményed csúcsára.

Angol    116680

1. Pulcsi - Since ‘74
2. Big Green Egg Vágódeszka
3. Hógömb
4. Póló - Good Taste
5. Pulcsi - Let’s Create
6. Póló - Since ’74
7. Rövidnadrág
8. Melegítő
9. Sapka
10. Pulcsi - Peace, Love, EGGs
11. Golf kiegészítők
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12. Kültéri konyha tábla 
13. Póló - Evergreen
14. Boros kiegészítők 
15. Oversized pulcsi - Lobster Lovers
16. Bögre
17. Törölköző
18. Pulcsi - Peace, Love, EGGs

19. Persely
20. Retro sporttáska
21. Pulcsi - Since ‘74
22. Gyerek pizsama
23. Póló - Let’s Create
24. Póló - Let’s Create
25. Pulcsi - Let’s Create

Felöltöztél az 
EGGezéshez?

greenegg.hu
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Azoknak, akik a 
minőséget keresik.

Inspiráló videók nagyszerű forrása EGG-rajongóink 
számára a Big Green Egg youtube csatornája.  
A legfinomabb receptekből készült videók mellett 
hangulatos after movie filmeket és praktikus 
Hogyan? videókat találsz. Megnézhetsz mindent, 
amit tudnod kell a Big Green Eggről. Dőlj hátra, lazíts 
és nézz néhány EGG videót!

Nem akarsz lemaradni semmiről?
Lépj be Big Green Egg csatornánkra és iratkozz  
fel ingyen! Így értesítést fogsz kapni minden  
alkalommal, amikor új videó érhető el.

@Big Green Egg Magyarország

A sütés 
sava-borsa.
Sertésoldalas      
Sörösdobozos csirke 
Tépett sertés
Sütőtök leves
Bárányborda  
Pizza
Füstölt lazacbonbon 
Hasselback burgonya

& még sok minden más...
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Copyright © 2023 Big Green Egg Europe. Minden jog 
fenntartva. Külön rendelkezés hiányában, minden anyag a 
következő oldalakon a Big Green Egg Europe B.V. tulajdona. 
Minden jog fenntartva. Ezen kiadvány részei, úgy mint a 
szövegek és képek, nem használható fel más célra, mint 
amit a jogtulajdonos Big Green Egg Europe B.V. megjelölt. 
Másolás, módosítás, az anyagok tárolása vagy újra kiadás 
semmilyen formában, legyen az elektronikus, mechanikus 
vagy egyéb, kivéve a magáncélra történő felhasználást, 
kifejezetten tilos a jogtulajdonos előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül. 

Bár a katalógust a legjobb tudásunk szerint állítottuk 
össze és fordítottuk, a Big Green Egg Europe B.V. 
semmilyen formában nem garantálja az információk 
helytállóságát vagy teljességét. A megadott információk 
nem jogosítanak fel reklamációra vagy egyéb jogokra,  
és a Big Green Egg Europe B.V. semmilyen formában  
nem felelős a megjelent információk felhasználása  
miatt.  HUv1.2023

A Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest™, 
EGGmitt™ és convEGGtor® a Big Green Egg Inc. bejegyzett 
védjegyei.
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LÉPJ BE AZ ONLINE 
BIG GREEN EGG KÖZÖSSÉGBE!

#BigGreenEgg   #TheEvergreen
Kezdő vagy profi EGGes vagy? Légy tagja közösségünknek és maradj naprakész 

a legfrissebb hírekkel és inspiráló blog bejegyzésekkel. Találd meg a legjobb 
recepteket a könnyűtől a nehezebbekig és találj új EGG barátokat! Lehetsz 

húsimádó, hal rajongó, vegán vagy vegetáriánus... és természetesen ne 
feledkezzünk meg a család legkisebb tagjairól sem. Itt vagyunk nektek! Kövess 

minket social media felületeinken, hogy biztosan ne maradj le semmiről!

520 350

180     75

Biggreenegghu

Big Green Egg Magyarország

Big Green Egg Magyarország

carbon neutral
natureOffice.com | DE-842-221LEP1

print production



Ez a Big Green Egg
A Big Green Egg a világ legnépszerűbb kamadoja, amely  

a legjobb kerámiákból készül. 1974 óta alkotunk közösen 

csodás emlékeket, és a jövőben is melletted állunk.  

A Big Green Egg az eredeti. Az örökzöld.

BIGGREENEGG.HU


