
Välkommen till 

Big Green Egg 
Official Experience 
Center
Satsa på en utbildningsdag i Bräcke. Tillsammans 
med mästarna på Holy Smoke BBQ lär du dig allt 
om hur du bäst utnyttjar ditt Big Green Egg.



Med ett Big Green Egg har du en kamado av 
högsta kvalitet i ditt hem! Förutom att användas 
som en  vanlig grill, är Big Green Egg perfekt för 
(ugns)bakning, rökning, ångkokning och lång-
kok. För ett EGG är mer än bara en grill, det är 
ett komplett utekök där du kan baka pizzor, röka 
fisk, laga grytor och alla möjliga saker som du 
även kan göra i en vanlig ugn. De kulinariska 
möjligheterna med Big Green Egg är oändliga.

I samarbete med Holy Smoke BBQ i Bräcke 
har vi skapat Big Green Egg Official Experience 
Center dit vi nu bjuder in dig som ny medlem i 
familjen. Vi delar med oss av vår passion för eld 
och rök. Du blir en bättre matlagare som våg-
ar ta klivet ur komfortzonen. Välkommen till 
Bräcke på Kullahalvön så ska vi ge ditt självför-
troende som matlagare en ordentlig boost! 
Dina gäster kommer att tacka dig.

Big Green Egg Cooking Classes...
Det finns fyra kurser att välja på.

GET GOING – En introduktionskurs för dig som vill lära dig grunderna och de mest användbara 
tillagningsteknikerna. Ditt självförtroende som matlagare kommer att få sig en rejäl boost.

LOW & SLOW – En djupdykning i barbecuens rökiga värld. Lär dig allt om balansen mellan de 
fyra grundpelarna eld, rök, kött och tid. Olika tekniker, tips och tricks.

MINGLE PARTY – Mer ett party än en utbildning. Vi lagar en massa härliga smårätter, umgås 
och leker med allt från grillad frukt till de bästa drinkarna, med eller utan alkohol.

GAME – En kurs för dig som vill lära dig att laga vilt. Carl Philip Dreyer tar oss direkt från skogs-
brynet till grytorna. Naturligtvis får vi även lära oss vilka sides och drinkar som passar till viltet. 

Visste du att

Kamado betyder ugn på japanska. Den ostasiatiska metoden att laga mat i runda vedeldade 
lerugnar är 3000 år gammal. Big Green Egg föddes i USA 1974 och bygger på samma idé. Keramiken 
är delvis utvecklad av NASA och har extrema isolerande egenskaper. Detta gör att den klarar att 
hettas upp minst 100 000 gånger. Rätt omhändertagen har du en kompis för livet.

Mathin Lundgren är en av Sveriges främsta 
bartenders som lär dig matcha maten med 
cocktails (med eller utan alkohol). 
Instagram@mathinlundgren

Carl Philip Dreyer är krögaren och kocken som 
har en brinnande passion för jakt. Han lär dig 
allt om hur du tillreder vilt på ditt Big Green Egg.
Instagram@carlcooking

Våra inspiratörer...

Exklusiva kurser för dig 
Som köpt ett Big Green Egg!

FLER SOM VILL GÅ? 
När du bokar din Big Green Egg Cooking Class kan du köpa till extra biljetter till kursen 
och ta med dig en kompis. Anmälan, priser samt mer information hittar du på: 
www.holysmokebbq.se/biggreenegg
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