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Mi vagyunk a
Big Green Egg
Hívj minket foodie-nak, megszállottnak vagy hedonistának.
Mi abban hiszünk, hogy az életet ki kell élvezni, és érzékeink
a legnagyobb ajándékok ahhoz, hogy ezt teljes mértékben
megtehessük.
Az hajt minket, hogy inspiráljunk és boldoggá tegyünk
azáltal, hogy a természet legfinomabb és legőszintébb ízeit
tárjuk eléd, bárhol is élj a világban.
Ősi japán kamadó hagyományokra alapozva
ifejlesztettünk egy modern sütőt, hogy elővarázsoljuk a
természet kifinomult ízeit. Egészséges és fenntartható
módon. És elneveztük annak, aminek látszik: ez egy
Nagy Zöld Tojás!
A NASA által kifejlesztett kerámia technológiát használva
egy olyan egyedi sütőt hoztunk létre, amely előhozza
a természet utánozhatatlanul finom ízeit kedvenc
receptjeidből, legyen az főzés, sütés, grillezés, füstölés
vagy lassú tűzön sütés.
Ismerd meg a Big Green Egg varázslatot és nyiss a
végtelen kulináris lehetőségek világára! Engedd szabadon
a fantáziád, de mindenek előtt élvezd az élet ízeit!
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Copyright © 2018 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,
nyomtatott vagy egyéb, kivéve a magáncélra történő
felhasználást, kifejezetten tilos a jogtulajdonos előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül.
Bár a katalógust a legjobb tudásunk szerint állítottuk
össze, 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.
HUV1.0118
A Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®,
EGGmitt™ és convEGGtor® a Big Green Egg Inc. bejegyzett
védjegyei.

Kérj tanácsot a Big Green Egg forgalmazóitól!

Kérdésed van, vagy szeretnél többet megtudni a Big Green Egg termékekről és hatalmas
tartozék kínálatunkról? Az elismert Big Green Egg forgalmazók mindegyike kellő szakértelemmel rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő tanácsadást nyújtson számodra. A hozzád
legközelebb található forgalmazót a biggreenegg.hu weboldalon találod.
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A BIG GREEN EGG FELÉPÍTÉSE

RÉGI BÖLCSESSÉG ÉS INNOVATÍV
TECHNOLÓGIA

A Big Green Egg koncepciójának megismeréséhez több évszázadot
vissza kell utaznunk az időben. Kelet-Ázsiában már jó 3000 évvel
ezelőtt használtak hagyományos, fatüzelésű agyagkemencéket.
A japánok felfedezték maguknak, magukkal vitték, és „kamadónak”,
azaz kemencének, tűzhelynek nevezték. A kamadót később, a
múlt század elején amerikai katonák ismerték meg Japánban, és
szuvenírként hazavitték magukkal. Az idők folyamán Atlantában
(USA, Georgia állam) a mai ismeretek, gyártási technikák és innovatív
anyagok segítségével tovább tökéletesítették ezt a több évszázados
modellt. A NASA által kifejlesztett korszerű kerámia technológia
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy létrejöhetett ez a különleges
szabadtéri tűzhely: a Big Green Egg.

Megbízható minőség. Egyedülálló kerámia. A tökéletes szabadtéri sütő!

ÉLETRE SZÓLÓ MINŐSÉG
Mi 100%-ban kezeskedünk a Big Green Egg minőségéért. Ezért életre

Mindegy, hogy japán, amerikai vagy magyar: bárki, aki megkóstolja a
Big Green Egg-ben készített ételeket, rögtön beleszeret a páratlanul
finom ízekbe. Hogy mi az EGG titka? Tulajdonképpen egyszerre több
dolog kombinációja. A kerámia visszaveri a hőt, és az így keletkező
légáramlás extra ízt ad a hozzávalóknak és az ételeknek. A tökéletes légkeverésnek köszönhetően az étel a kívánt hőmérsékleten,
egyenletesen sül meg. Tény továbbá, hogy a hőmérséklet Celsius-fokra pontosan szabályozható és fenntartható a készülékben. Az
értékes hőszigetelő kerámia gondoskodik arról, hogy még a külső
hőmérséklet se befolyásolhassa az EGG-en belüli hőmérsékletet.
Végül, de nem utolsósorban: még jól is néz ki!

HŐSZABÁLYZÓ FEKETE KUPAK

Használd a zöld kupakot a sütés végén, hogy elfojtsd a

Kétféleképpen állítható, segítségével Használd a zöld

tüzet, és használhasd a megmaradt faszenet a következő

kupakot a sütés végén, hogy elfojtsd a tüzet, és használhasd

alkalommal. Hagyd a

a megmaradt faszenet a következő alkalommal. Hagy a

Tojáson, amikor nincs használatban.

Tojáson, amikor nincs használatban.

szóló, korlátozott garanciát biztosítunk a termék anyagára, valamint az
EGG valamennyi kerámia alkatrészére. A termék kivételesen jó minőségű

A BIG GREEN EGG TITKA

KERÁMIA ZÖLD KUPAK

kerámiából készült. Ez az anyag rendkívül jó szigetelő tulajdonságokkal

KERÁMIA KUPOLA KÉMÉNNYEL

Pontosan mutatja a Tojás a kerámia kupola könnyedén

A kerámia kupola könnyedén nyitható és zárható a rugós

nyitható és zárható a rugós mechanizmusnak köszönhetően.

mechanizmusnak köszönhetően. A kerámiát egy dupla

A kerámiát egy dupla mázréteg védi a környezeti hatásoktól. A

mázréteg védi a környezeti hatásoktól.

kerámia hőtartó és hővisszaverő tulajdonságai a Tojáson belül

és a hőmérséklet-ingadozásoknak. Az EGG-et számtalanszor újra és újra

A kerámia hőtartó és hővisszaverő tulajdonságai

létrehoznak egy olyan hőáramlást, ami biztosítja hogy az ételek

használhatod anélkül, hogy romlana a minősége. Ezért aztán nem is olyan őrült

a Tojáson belül létrehoznak egy olyan hőáramlást,

mindig egyenletesen ízletesre sülnek.

rendelkezik: a számos szabadalmaztatott alkatrésszel együtt éppen ezek
teszik egyedivé az EGG-et. A kerámia ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek

dolog, hogy egész vállalatunk kezességet vállal az EGG minőségéért.

ami biztosítja, hogy az ételek mindig egyenletesen ízletesre
süljenek.

ROZSDAMENTES RÁCS
A Stainless Steel Grid rozsdamentes a tűztér tetején
helyezkedik el, ez tartja az indirekt sütőkövet és a rácsokat.

TŰZGYŰRŰ
A tűztér tetején helyezkedik el, ez tartja az indirekt sütőkövet
és a rácsokat.

ÉLVEZD SZERETTEIDDEL AZ IGAZI
ZAMATOKAT

A Big Green Egg gondoskodik arról, hogy szeretteiddel együtt élvezhesd a jó élet adta örömöket. Gyűjtsd magad köré családtagjaidat,
barátaidat, szeretteidet, és élvezd velük a valaha kóstolt legfinomabb
falatokat. A Big Green Egg hőmérséklete 70 °C és 350 °C között
állítható be, így bármilyen főzési technikához használhatjuk: grillezhetünk, süthetünk, főzhetünk, párolhatunk, füstölhetünk és slow
cooking-ot is alkalmazhatunk vele. Szeretnéd még sokoldalúbbá
tenni? Valamennyi Big Green Egg modellhez praktikus kiegészítők
állnak rendelkezésre, amelyekkel még könnyebbé és kellemesebbé
válik az EGG használata, főzési tudományod pedig még tökéletesebb
lesz. A multifunkcionális EGG és a jó társaság kombinációja
felejthetetlen pillanatokat biztosít!

HŐMÉRŐ

ÖNTÖTTVAS ROSTÉLY
A tűztér alján helyezkedik el. A tűztér a kerámia alapban

KERÁMIA TŰZTÉR

KÖZVETETT SÜTÉS A CONVEGGTORRAL
A Big Green Egg a grillezés, sütés, gőzölés, wokolás és füstölés mellett slow
cooking-ra is alkalmas nagy darab húsokhoz, de különleges összetevők, azaz

helyezkedik el és ebbe tesszük a faszenet. Mivel szellőző
nyílásokkal is rendelkezik, ezért a folyamatos és tökéletes

A tűztér a kerámia alapban helyezkedik el és ebbe tesszük a

légáramlást biztosítja az alsó- felső szellőzőkkel

faszenet. Mivel szellőző nyílásokkal

összhangban.

is rendelkezik, ezért a folyamatos és tökéletes légáramlást
biztosítja az alsó- felső szellőzőkkel összhangban.

tenger gyümölcsei és halfilé lassú főzésére is használható. A Big Green Egget
a kerámiából készült, convEGGtor nevű kiegészítővel könnyedén kemencévé
alakíthatod át. A convEGGtor hőpajzsként működik, amely biztosítja, hogy

A TOJÁS ALAPJA

ALSÓ SZELLŐZŐ

Nagy teherbírású szigetelt kerámia. A bevonat

A fekete kupakkal együtt nagy teherbírású szigetelt

folyamatot eredményez. A Baking Stone (más néven pizzakő) segítségével

segít megőrizni és Tojás színét és védi a kerámiát.

kerámia. A bevonat segít megőrizni és Tojás színét és

pofonegyszerűen elkészítheted a legfinomabb kenyereket és az autentikus,

Élettartam garanciával.

védi a kerámiát. Élettartam garanciával.

a faszén ne sugározzon közvetlen hőt az ételre. Ez pedig lassú sütési

ropogós pizzaalapokat. Az EGG által kínált lehetőségek végtelenek. Próbáld
ki mindegyiket, és engedd szabadjára a kreativitásodat!
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TE ÉS A BIG GREEN EGG:
TÖKÉLETES PÁROS!

A BIG GREEN EGG ALAPKOLLEKCIÓ:
--KÖNNYŰ KEZDÉS

Kifejezetten a kezdő EGG-használók számára összeállítottunk egy kezdő
csomagot, amely tartalmazza a legalapvetőbb eszközöket. Ezt fel is
veheted a születésnapi kívánságlistádra!

Foodie-ként csak egy dolog biztos: egy Big Green Egg-el a legjobb minőségű kamado sütőt viszed
haza otthonodba (oh, bocsánat, kertedbe, teraszra vagy erkélyre). A grillezésen kívül a Big Green Egg
tökéletesen alkalmas sütésre, füstölésre, párolásra és BBQ sütésre is. De a Tojás több, mint egy BBQ
sütő. Ez egy teljes kültéri konyha, amiben süthetsz pizzát, füstölhetsz halat, alacsony hőmérsékleten,
lassan süthetsz húsokat és minden mást elkészíthetsz, amit a benti, hagyományos sütőben. A Tojás
kulináris képességei határtalanok. Tehát a kérdés nem az, hogy miért szeretnél Big Green Egget,
hanem hogy melyik felel neked meg a legjobban a 7 elérhető méret közül. Ezért minden egyes
méretű Big Green Egg-ről készítetttünk egy rövid leírást. Fedezd fel a hozzád legjobban illő
Tojást, függetlenül attól, hogy mekkora a család, a baráti kör vagy a kerted!

Ash Tool
Hamukaparó

convEGGtor
Indirekt sütőkő

Charcoal 9 kg
Faszén

EGG Nest
Görgős állvány
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Charcoal Starters
Gyújtókocka
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Mini
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, de akár egyszerűen otthon, az asztalunkon is
elhelyezhetjük. 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.

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 Small-éhoz közelít. 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 segítségével ez nem probléma!
Tartalmaz: EGG Carrier - hordozókeret

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

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

Kód
000040

Kód
119650

MiniMax
Mini

KEZDŐ CSOMAG

Tartalmaz:
• EGG - Tojás
• Hordozókeret
• convEGGtor - Indirekt sütőkő
• Faszén
• Gyújtókocka
• Hamukaparó
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Small

Medium

A szabadtéri 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 főzőfelülettel rendelkezik, a Small
rácsa alacsonyabban helyezkedik el a MiniMaxénál, így alkalmasabb
nagyobb méretű ételekhez. A Big Green Egg Small talán kis méretű,
de remekül teljesít!

A Big Green Egg Medium eléggé kompakt méretű ahhoz, hogy elférjen
egy kisvárosi 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 ízes
fogásokkal nyűgözd le. Részben ennek köszönhető, hogy ez az EGG
az egyik legnépszerűbb modellünk. A Big Green Egg Mediumot a
hozzá illő convEGGtor és Baking Stone - sütőkő/pizzakő 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 33 cm
Sütőfelület: 855 cm²
Súly: 36 kg
Magasság: 61 cm
Kód
117601

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 38 cm
Sütőfelület: 1.140 cm²
Súly: 51 kg
Magasság: 72 cm
Kód
117625

KEZDŐ CSOMAG

Tartalmaz:
• EGG - Tojás (tartalmazza az EGG Carrier - hordozókeretet)
• convEGGtor - indirekt sütőkő
• Faszén
• Gyújtókocka
• Hamukaparó

Small

KEZDŐ CSOMAG

Tartalmaz:
• EGG - Tojás
• Görgős állvány
• convEGGtor - indirekt sütőkő
• Faszén
• Gyújtókocka
• Hamukaparó

Medium

KEZDŐ CSOMAG

Tartalmaz:
• EGG - Tojás
• Görgős állvány
• convEGGtor - indirekt sütőkő
• Faszén
• Gyújtókocka
• Hamukaparó
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Large

XLarge

A Big Green Egg Large a Big Green Egg
termékcsalád legnépszerűbb tagja.
Főzőfelületén könnyedén elkészítheted
kedvenc ételeidet 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 modell tágasságának köszönhetően
akár komplett háromfogásos menüt is játszi
könnyedséggel készíthetsz. Szeretnéd a
maximumot kihozni az EGG-ből? Akkor a
Large a tökéletes választás számodra,
hiszen ez az a modell, amelyhez a legtöbb
kiegészítő áll rendelkezésre. Ezzel a
mindentudó eszközzel tehát, ahogyan a
nevében is benne van, igazán NAGYOT
lehet alkotni.

Nagy a családod és/vagy a baráti köröd? Esetleg
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
főzőfelületnek 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
kiszélesítheted az XLarge modellhez készült,
2 vagy 3 szintes ráccsal, amelyekkel
több emeleten és magas színvonalon
készítheted ételeidet.
Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 61 cm
Sütőfelület: 2.919 cm²
Súly: 99 kg
Magasság: 78 cm

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

Kód
117649

Kód
117632

Large

KEZDŐ CSOMAG

Tartalmaz:
• EGG - Tojás
• Görgős állvány
• convEGGtor - indirekt sütőkő
• Faszén
• Gyújtókocka
• Hamukaparó
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XLarge

KEZDŐ CSOMAG

Tartalmaz:
• EGG - Tojás
• Görgős állvány
• convEGGtor - indirekt sütőkő
• Faszén
• Gyújtókocka
• Hamukaparó
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XXLarge
KIEGÉSZÍTŐK

Nagy, nagyobb, legnagyobb. A Big Green
Egg XXLarge a Big Green Egg termékcsalád legnagyobb 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 XXLarge minden szempontból vonzó
külsejű használati tárgy, de ez mit sem von
le a teljesítőképességéből. Az XXLarge az
EGG Nest és Nest Handler kiegészítők
segítségével könnyen mozgatható. Az
EGG az ötletes zsanér szerkezettel pedig
pofonegyszerűen nyitható is. Forma és
kulináris lehetőségek szempontjából igazi
nagyság, sztárallűrök nélkül.

A Big Green Egg minden ételrajongó Szent Grálja. Minél gyakrabban használjuk, annál
boldogabbá tesz minket az általa nyújtott lehetőségekkel, az eredményekkel és az ételeinkre
kapott reakciókkal. Szeretnéd eggyel magasabbra tenni a mércét, még nagyobb sütőfelületet
létrehozni, vagy megkönnyíteni a dolgodat? Akkor használd ki a kiegészítőinkből álló hatalmas
kollekciót!

Tulajdonságok
Rácsátmérő: Ø 74 cm
Sütőfelület: 4.336 cm²
Súly: 192 kg
Magasság: 100 cm
Kód
114402

XXLarge
Tartalmaz:
• EGG - Tojás
• Görgős állvány
• Kézi húzó
• Indirekt sütőkő
• Faszén
• Gyújtókocka
• Hamukaparó
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Table Nest
Asztali állvány

KEZDŐ CSOMAG

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. A Table
Nest további előnye, hogy nem
perzselődik meg az asztal.
XXLarge
XLarge
Large
Medium

115638
113238
113214
113221

Nest®
Görgős állvány

Nest Handler
Kézi húzó

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.

A Nest Handlerrel játszi
könnyedséggel elmozdíthatod
a Big Green Egget. Különösen
hasznos akkor, ha például
megváltozik a szélirány, és
a vendégeidre száll a füst.
A porszórt acél fogantyúval
bárhová elguríthatod az EGG-et,
miközben az rendíthetetlenül az
EGG Nestben marad.

XXLarge
XLarge
Large
Medium
Small

XXLarge
XLarge
Large
Medium

114723
301079
301000
302007
301062

114730
302083
301086
302076

EGG Carrier Mini
Mini hordozókeret

A Big Green Egg Minit könnyű
mozgatni, és hozzá még
stílusos is. A robusztus EGG
Carrier Miniben könnyedén és
biztonságosan magaddal viheted
a Mini EGG-edet. Felviheted
magaddal a hajódra, vagy
átviheted a másik nyaralódba,
de egy könnyed piknikezésre is
alkalmas! (Az EGG Carrier nem
alapkiegészítő a Minihez.)
Mini

116451
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EGG Mates®
Oldalpolcok

Te is elveszettnek éreznéd magad az oldalpolcok nélkül? Az EGG Mates
oldalpolcok a Big Green Egg leghasznosabb „cimborái”. A lehajtható polcok
kiemelkedő minőségű, hőálló fából készültek, fém támaszokkal vannak ellátva,
és elegendő helyet biztosítanak az alapanyagok és különböző eszközök, vagy
éppen az italod tárolásához. A te cimboráid szerint is szükséged van rájuk!
XLarge
Large
Medium
Small

301048
301031
301055
114563

Acacia Table
Akác asztal
Új!

AZ EGG CSAKIS
A LEGJOBB
TÜZELŐANYAGOT
ÉRDEMLI!

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.
160x80x80 cm
XLarge
118264
150x60x80 cm
Large
118257 		

Stainless Steel Unit
Rozsdamentes asztal

A Stainless Steel Unit a Big Green Egg egyedülálló kiegészítője. Ez a Large,
XLarge vagy XXLarge modellekhez egyaránt rendelhető, mozgatható
munkaasztal minden fronton kiemelkedő teljesítményt nyújt. A munkalapba
2 praktikus különálló edény is be van süllyesztve, az EGG alatt pedig tágas
tárolóhely áll rendelkezésre a tartozékok és más konyhai eszközök számára.
Vendéglátó-ipari használathoz ideális.

Premium Organic Lump Charcoal
Prémium természetes faszén

120x80x80 cm
XLarge
990599

Küldetés teljesítve: megtaláltuk a tökéletes faszenet a Big Green Egg
számára. A Premium Organic Lump Charcoal 80%-ban tölgyfából,
és 20%-ban hickoryból áll, ami az ételek ízében is visszaköszön.
A széndarabok gyorsan magas hőmérsékletre hevülnek, amelyet
sokáig meg is tartanak.

Charcoal Starters
Gyújtókocka

110x70x80 cm
Large
990568

9 kg
4,5 kg

24 darab

146x86x80 cm
XXLarge 990575
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A Big Green Egg-ben használt faszén nagyban befolyásolja a
benne készített ételek ízét. A faszén sok mesterszakács számára
az a hozzávaló, amely titokban hozzájárul a páratlanul egyedi Big
Green Egg íz kialakításához. Ezért fejlesztettük ki saját Big Green
Egg keverékünket. A Premium Organic Lump Charcoal 80%-ban
tölgyfából és 20%-ban hickoryból áll, ami érezhető is az ételek
ízén. A (kémiai összetevők, ízesítők és aromák nélkül előállított)
100%-ban környezetbarát szén gyorsan magas égési hőmérsékletet
ér el, amelyet sokáig meg is tart. A nagyobb darabok hosszabb ideig
izzanak, égésük során más típusú faszenekkel ellentétben igen kevés
hamu keletkezik, ráadásul kellemes füstízt kölcsönöznek az ételeknek.
Egy adag faszénnel átlagosan 8–10 órán keresztül tarthatod állandó
hőmérsékleten az EGG-et. Szeretnél gyorsan munkához látni? Akkor
használj Charcoal Starters gyújtóst. A gyújtós préselt farostokból
áll, ezért tiszta, biztonságos, illatmentes és könnyen használható.

rendelésre

390011
110503

A Charcoal Starters gyújtókockával jól feltüzelheted magad (és persze
az EGG-et is) a sütögetéshez. A faszén biztonságosan begyújtható a
Big Green Eggben, gyújtófolyadék vagy egyéb kémiai adalékanyagok
nélkül. A gyújtókockák préselt farostból készültek, így nem keletkezik
(fekete) füst, vagy csípős petróleumszag.
101020
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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.
Tartalma- 2,9 L
Hickory
113986
Pekán
113993
Alma
113962
Cseresznye 113979

Wood Chunks
Fa füstölőcsonk

FÜSTÖLÉS AZ EGG-GEL? ELLENÁLLHATATLANUL FINOM.
A füstölés technikája további távlatokat nyit a Big Green Egg használata előtt. Ha megérezted az ételek jellegzetesen füstös és leheletnyi
fás ízét, többé soha nem akarsz majd lemondani róla. Néhány segédeszköz segítségével Te is könnyedén elsajátíthatod a füstölés tudományát. A hozzávalók elhelyezéséhez válaszd a Wooden Grilling Planks fa grilldeszkákat. A cédrus- vagy égerfából készült deszkákat áztasd vízbe egy kis időre, mielőtt az EGG-be helyeznéd őket. A hő a nedvességgel kombinálva biztosítja a füstös hatást. Az eredeti Wood
Chips termékkel még egy fokkal jobban megbolondíthatod ételeidet. Keverd a (beáztatott) faaprítékot a faszénbe, vagy szórj rá egy
maréknyit. A készítendő ételektől függően választhatsz diót, pekándiót, almát vagy cseresznyét is. Új elem a kínálatunkban a
100%-ban természetes Wood Chunks: a tömör fadarabokat számos mesterszakács tesztelte és használja azóta is. A formájuknak
köszönhetően különösen alkalmasak hosszabb low and slow sütésekhez. Az Alma, Hickory vagy Mesquite típust választva
biztosan magasabb szintre emelheted gasztronómiai művészetedet!

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 finomságokat.

Új!

Tartalma - 9 L
Alma
114617
Hickory
114624
Mesquite 114631

Hickory: Gyümölcs, diófélék,

Cseresznye: Hal, bárány,
mindenfajta vadhús, kacsa
és marha.

marhahús és mindenfajta
vadhús.

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.

Alma: Hal, sertés, fehér hús és
baromfi, például csirke és pulyka.
16

Pekándió: Fűszeres füstölt
ételek, főként klasszikus amerikai
grillételek.

Cédrus - 2x
28 cm
116307
Éger - 2x
28 cm
116291
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Cast Iron Grid
Öntöttvas rács

Baking Stone
Sütőkő/pizzakő

Large
Medium

100092
100085

XLarge
Large

Small
MiniMax

100078

Medium, Small, MiniMax
401007

Mini

113870

A grillrács ételen hagyott lenyomata a szakács „kézjegye”. A Cast Iron
Griddel akár a lazacfilén, a steaken és a zöldségeken is elhelyezheted.
Ez az öntöttvas rács tökéletesen zárt felületű húst biztosít, amelyben
így jobban megőrződik a szaft. „Szignóztad” már az ételedet? Ha igen,
akkor már fel is szolgálhatod.

Half Moon Cast Iron Grid
Félhold öntöttvas rács

A félhold öntöttvas rács (szó szerint) a Cast Iron Grid féltestvére. A Half
Moon Cast Iron Grid mellett elegendő helyed marad más hozzávalók
elkészítéséhez, mivel csak a felület felét foglalja el. Ez a kiegészítő csak
a Big Green Egg XLarge modellhez áll rendelkezésre. Inkább egy teljes
Cast Iron Gridet szeretnél az XLarge modellre helyezni? Akkor 2 Half
Moon Cast Iron Gridből készíts egy egész rácsot.
XLarge

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.
401274
401014

Half Moon Baking Stone
Félhold sütőkő/pizzakő

Miért kellene választanod, hogy éppen steaket vagy sajttortát
sütsz-e? Vagy miért kellene a grillezett ananász és a csokitorta között
morfondíroznod? A Half Moon Baking Stone félhold sütőkő csak
a Big Green Egg rácsának a felét fedi le, így egyidejűleg főzhetsz/
süthetsz és grillezhetsz is. Így tehát tökéletesen tudsz egyszerre
ananászt grillezni és csokitortát sütni, feltéve persze, hogy
mindkettő marad a maga térfelén.

103048
XLarge
Large

002389
002396

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.
XXLarge
XLarge
Large
Medium
Small
MiniMax
Mini
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114419
401052
401021
401038
401045
116604
114341

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.
XXLarge, XLarge, Large
112750
19

20

21

Dual Probe Remote Thermometer
Távhőmérő

2 Level Cooking Grid
Kétszintes rács

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).

Kevés a felület? Akkor a magasságot használd ki! A 2 Level Cooking
Grid pontosan ezen az alapelven működik. A krómozott acélból
készült, emelt rács megkettőzi a Big Green Egg XLarge sütési
kapacitását.
XLarge

201317

116383

Infrared Cooking Surface Thermometer
Infravörös hőmérő

Lézerharc EGG-ezés közben? A Infrared Cooking Surface Thermometer
precíziós lézert tartalmaz, amely pontosan méri a főzőfelület hőmérsékletét. A Baking Stone kőre, a Cast Iron Grid rácsra vagy a
Perforated Grid rácsra irányítva még az összetevők tűzre rakása előtt
ellenőrizheted a hőmérsékletet. A vezeték nélküli infravörös hőmérő
hőmérsékleti tartománya 0°C-tól 427°C-ig terjed.

3 Level Cooking Grid
Háromszintes rács

Így van, a szintek száma még tovább növelhető. Van egy Big Green
Egg Large modelled, de még mindig kevés a helyed? Erre a dilemmára
a háromszintes, rozsdamentes acél 3 Level Cooking Grid a megoldás.
A legalsó rács rögzítve van, felette pedig 2 forgó és állítható magasságú rács található. Egy kis térbeli rálátással tehát 3 emeletet
tölthetsz meg finomságokkal.

114839

Instant Read Digital Thermometer
Instant digitális maghőmérő

A csirkén kívülről nem láthatod, hogy már átsült-e. Az Instant Read
Digital Thermometer hőmérővel nem kell kockáztatnod: mindig készre
sült (így biztonságos) csirkehúst tálalhatsz. Más hozzávalóknál
ugyanez a helyzet: szúrd bele az Instant Read Digital Thermometer
rozsdamentes acél szondáját a húsba, halba vagy baromfiba, majd
néhány másodpercen belül leolvashatod a maghőmérsékletet a nagy
LCD-kijelzőről.
112002

Digital Pocket Thermometer
Digitális maghőmérő

A báránycombot tökéletes rozé színűre kívánod sütni? A beefsteaket
medium rare fokozatúra? A Digital Pocket Thermometer hőmérővel
mindig tökéletes sült szárnyast és egyéb húst tehetsz az asztalra.
5–6 másodpercen belül meg is jelenik a hőmérséklet a kijelzőn
(°F vagy °C mértékegységben). Elérted a kívánt hőmérsékletet?
Akkor sípol egyet a hőmérő. Ez a digitális maghőmérő elég kis
méretű ahhoz, hogy használat közben elférjen a nadrágod zsebében.
Mérés után pedig visszakerülhet a védőhuzatába.

Large

370006

A PONTOS

HŐMÉRSÉKLET A

LEGKIVÁLÓBB ÍZEK

KULCSA

Folding Grill Extender
Kihajtható grillrács

A sarkalatos kérdés: kacsamell vagy oldalas? Mivel egy ilyen kérdésre
nincs rossz vagy jó válasz, ezért a legjobb, ha mindkettőt választod.
A Big Green Egghez való, speciális Folding Grill Extenderrel elegendő
hely áll rendelkezésedre. Ezt a rozsdamentes acélból készült,
kihajtható emelt rácsot használat előtt egyszerűen az EGG
rozsdamentes acél grillrácsához kell erősíteni. Használat után
csak vissza kell hajtani.
XXLarge, XLarge, Large
201126

101044
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Half Moon Raised Grid
Félhold emelt rács

A szabad helyre szükség van. A Half Moon Raised Grid ráccsal ez
biztosítható. Ha az emelt rácsot a Big Green Egg grillrácsára helyezed,
akkor egy csapásra megnövelheted a grillező felületet. Ráadásul
megnöveli az izzó faszéntől való távolságot, így a hő kevésbé éri
közvetlenül az ételt. Helyezd a Half Moon Raised Gridhez mellékelt
csepegtető tálcát a rács alá, hogy felfogja a rácson lévő ételekről
lecsorgó levet.
XLarge
Large

Grill Wok

A Big Green Egg és a wok: mindkettő ősi főzőeszköz, mégis
mindkettő él és virul. A Big Green Egg őse a 3000 éves ázsiai
kamado, de a wokban főzésnek is több évszázados hagyománya
van Kínában. A Grill Wok a két eszköz tulajdonságait egyesíti.
Állítsd a Grill Wokot az EGG rácsára, majd nagy hőmérsékleten
kevergetve süsd készre az összetevőket és a fűszereket.
XXLarge, XLarge, Large, Medium, Small, MiniMax
Ø 28 cm 002068

101082
101051

Medium, Small
101075

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!
XXLarge, XLarge, Large
117564

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.
Kerek - 5.2 L: XXLarge, XLarge, Large
35cm
117670
Ovális - 4 L: XXLarge, XLarge, Large
Ø23 cm
117045

Medium, Small
117557

Stir-Fry & Paella Grill Pan
Paella serpenyő
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Cast Iron Dutch Oven
Öntöttvas lábas

Mindegyik országnak megvan a saját nemzeti étele. A Stir-Fry & Paella
Grill Pan serpenyő segítségével elkészítheted őket, vagy létrehozhatod
a saját változatodat például egy spanyol paellából, vagy egy magyar
gulyásból. A serpenyőben őrülten jól wokozhatsz is. Mit szólnál
egy kínai Hoisin-szószos bifsztekhez tojásos tésztával? Az eszköz
űrtartalma 3,8 liter, az átmérője 36 cm.

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 finom szaftos és puha marad. Kíváncsi vagy? Meglátod
4 óra múlva...

3.8 L: XXLarge, XLarge, Large
Ø 36 cm 002167

5.2 L: XXLarge, XLarge, Large, Medium
Ø27 cm
117052
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Cast Iron Plancha Griddle
Öntöttvas plancha

Cast Iron Skillet
Öntöttvas serpenyő

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.

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.

XXLarge, XLarge, Large
Ø35 cm
117656

XXLarge, XLarge, Large
Ø36 cm
118233

Cast Iron Plancha Griddle - Small
Öntöttvas plancha - kicsi

Új!

Egy újonc a kollekciónkban: ezt a Cast Iron Plancha Griddle-t
kifejezetten a Big Green Egg MiniMax modellhez fejlesztettük ki.
A bordázott oldalon óvatos kezelést igénylő hozzávalókat, például
fűszeres kéregben sült halfilét grillezhetsz. A másik oldala sima, így
tökéletesen alkalmas palacsinta és tojás sütésére. Van Cast Iron
Skillet serpenyőd, vagy tervezed, hogy beszerzel egyet? Akkor a
MiniMax modellhez való Cast Iron Griddle-t a Skilletben sütött,
párolt vagy főtt ételekhez fedőként is használhatod.
A MiniMaxtól felfelé
Ø26 cm
120137

Half Moon Cast Iron Plancha Griddle
Félhold öntöttvas plancha

Az éremnek mindig 2 oldala van. Igaz ez a Half Moon Cast Iron
Plancha Griddle-re is. Bordázott oldala kiválóan alkalmas halfilé
vagy melegszendvics sütésére, sima oldala pedig tojás, blini vagy
palacsinta készítésére. Mivel az öntöttvas sütőlap a Big Green Egg
rácsának csak a felét foglalja el, ezért elegendő helyed marad a
grillezéshez is.

26

XXLarge
XLarge

116406

Large

104090

Cast Iron Skillet - Small
Öntöttvas serpenyő - kicsi

Új!

Már a nagytestvérei előtt a kollekció részét képezte, de sokak
kívánságára most a Big Green Egg MiniMax modellhez is készítettünk
Cast Iron Skilletet. Ideális olyan időigényes ételek készítéséhez,
mint a pörkölt, a párolt hús vagy a rostélyos. De a húst villámgyorsan kérgesre is süthetjük benne, hogy az ízletes szaft benne
maradjon. A Cast Iron Skillet tökéletesen kombinálható a Cast Iron
Griddle-lel. A Griddle ebben az esetben fedőként szolgál a sütő- vagy
párolóedényhez.
A MiniMaxtól felfelé
Ø27 cm
120144

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush
Öntöttvas szószos edény ecsettel

A Big Green Egg rácsára helyezett Cast Iron Sauce Potban gyorsan
és egyszerűen felmelegítheted a szószokat, a marinádokat vagy az
olvasztott vajat. 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.
XXLarge, XLarge, Large, Medium, Small, MiniMax
Ø 12 cm 117663
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EGGmitt®
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

UTÁNOZHATATLAN ÍZ ÉS ÁLLAG,

IGAZI SZERELEM A

BIG GREEN EGG

WWW.BIGGREENEGG.HU

Silicone Grilling Mitt
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

Kitchen Towels
Konyharuha

Fehér Gábor
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A Big Green Egg-felhasználók perfekcionizmusa a részletekben rejlik.
Vegyük csak az eredeti Kitchen Towels konyharuhát: az EGG-re
jellemző zöld színben, Big Green Egg felirattal. De nem csupán
stílusosan néz ki, hanem páratlanul hatékony a nedvszívó képessége,
valamint 100%-ban szöszmentes. Megfelelően puha az üvegedények
törölgetéséhez, és elég erős ahhoz, hogy megtörölhesd benne a
kezedet.
3x

116840
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Pizza Dough Rolling Mat
Szilikon nyújtólap

A Pizza Dough Rolling Mat alátéttel tökéletes pizzaalapot készíthetsz.
Helyezd a csúszásmentes szilikon alátétet a konyhai munkalapra
vagy egy másik egyenes munkafelületre, majd gyúrd meg és nyújtsd
ki rajta a pizzatésztát. Könnyű, higiénikus és ötféle méretjelölés
található rajta. Csak ki kell csavarnod.
51x51 cm 114167

Calzone Press
Calzone nyomó

A pizza calzonét mindenki szereti. Ezt a félbehajtott olasz klasszikus
pizzát a hivatalos Big Green Egg Calzone Press kiegészítővel
készítheted el. Helyezd el a kedvenc töltelékedet a (saját készítésű)
pizzatésztán, hajtsd félbe a tésztát a Calzone Pressben, és hagyd,
hogy a többit az EGG elvégezze. Másféle töltött tésztákat, például
empañadast vagy húsos pitét is elkészíthetsz a segítségével.
28 cm
16 cm

NYISS PIZZÉRIÁT AZ OTTHONODBAN!
A pizza igazi olasz mesterművé válik, ha a Big Green Eggben készíted. Különösen akkor, ha
igénybe veszel néhány professzionális eszközt, amelyekre a profi pizzasütő szakácsok is féltékenyek
lennének! Saját készítésű pizzatésztádat a nyújtólapon kinyújtva tökéletes alapot készíthetsz,
majd a pizzakövön sütve a legfinomabb eredményt érheted el (a ropogós pizzaalappal együtt!).
Szereted a calzonét? A Calzone Press segítségével megtöltheted kedvenc töltelékeddel, és egyetlen
mozdulattal kettéhajthatod a (saját készítésű) pizzatésztát. A tálaláshoz is hasznos kiegészítők
állnak rendelkezésedre. Például ahhoz, hogy a ropogósra sült, vastagon megrakott tésztát
könnyedén fel tudd vágni, majd a szeleteket ügyesen a tányérokra tudd helyezni. Mangiare!
30

114181
114174

Aluminum Pizza Peel
Alumínium pizzalapát

Az igazi pizzasütő péket magabiztos fellépéséről és professzionális
eszközeiről ismerheted meg. Te is használj Alumínium Pizza Peel
lapátot, amellyel a saját készítésű pizzákat rendkívül finoman
rácsúsztathatod a Big Green Eggben elhelyezett, forró Flat Baking
Stone kőre. Ezt biztosan bókokkal fogják díjazni!
118967
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Compact Pizza Cutter
Kompakt pizzavágó kés

Új!

Mindent igazságosan kell elosztanunk. Még a pizzát is. De hogyan
vágjunk fel igazságosan egy pizzát szépen és biztonságos módon?
Az új Big Green Egg Compact Pizza Cutter szeletelővel! 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

Pizza Server
Pizza tálaló

A tálalás megtanulható. Vagy az egyszerűbb megoldást választod
ezzel a praktikus Big Green Egg Pizza Server lapáttal. A lapát
segítségével könnyedén helyezhetsz pizzaszeleteket, bor- és
sörkorcsolyákat és tortaszeleteket a tányérokra anélkül, hogy mindent
összekennél. A lapát elég széles a nagyobb darabokhoz és elég
vékony ahhoz, hogy könnyedén rácsúsztathasd az ételt.
114143

Olive Oil
Olívaolaj

Big Green Egg-szakácsként válaszd a legjobb minőségű összetevőket.
Ez természetesen az olívaolajra 1 liter is vonatkozik. A francia Château
d’Estoublon prémium olívaolaja a Big Green Egg-rajongók féltve
őrzött titka. Hidegen préselt (extra szűz) és nagyon közvetlen, lágy
íze van. Saját készítésű kenyeredet is bele mártogathatod.

Új!
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703451

RECEPTEK
ÉRKEZTEK A
POSTAFIÓKODBA!

Ismét egy finom oldalast sütnél? Egy tarte tatint is készítenél hozzá? Ha gyakran használod
a Big Green Egget, akkor gyorsan összeállíthatsz egy klasszikus fogásokból álló menüsort,
amely mindenkinek ínyére lehet. Ugyanakkor biztosan feszegetnéd a határaidat is, és
szeretnél másoknak meglepetést okozni. Ehhez bőségesen találsz inspiráló recepteket a
biggreenegg.hu honlapon: sós tésztában főzött fogolyt, rákot nyárson korianderes pestóval,
osztrigát pancettával, vagy éppen levest puffasztott répával, banánkenyeret kókusszal,
vagy akár teljes szezonális menüket. Praktikus kiegészítő továbbá a menükhöz mellékelt
ütemterv, amellyel mindig tökéletesen időzítheted az ételek készítését. Szeretnéd, ha
a legújabb receptek rendszeresen a postaládádban landolnának? Akkor iratkozz fel az
Inspiration Today című kulináris hírlevelünkre a biggreenegg.hu honlapon.
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Perforated Cooking Grid
Lyukacsos sütőlapok

A Perforated Cooking Grid sütőlap segítségével megakadályozhatod, hogy a kis méretű
vagy darabokra vágott zöldség, gomba vagy tenger gyümölcsei a Big Green Egg rácsai közé
potyogjanak. A sütőlapot egyszerűen helyezd a rácsra. A kis lyukaknak köszönhetően az
összetevők biztosan átveszik az EGG-ben készült ételek hamisítatlan zamatát.
Félhold:
XXLarge / XLarge
Félhold:
XXLarge / XLarge / Large
Kerek:
XXLarge / XLarge / Large
Kerek:
A MiniMaxtól felfelé
Négyszögletes:
A MiniMaxtól felfelé

Ø 58 cm

116390

Ø 41 cm

106056

Ø 41 cm

201287

Ø 33 cm

102010

28x18 cm

102027

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.
002280

Mini-Burger Slider Basket
Miniburger sütőkosár

Round Drip Pan
Kerek 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.
Ø 27 cm

XXLarge, XLarge, Large
002105

117403

Rectangular Drip Pan
Négyszögletes csepegtetőtálca
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Torlódás várható a Big Green Egg környékén? A Mini-Burger
Slider Basket segítségével gyorsan és hatékonyan jóllakathatod
az éhes sokaságot. A rozsdamentes acél formákba akár 12 saját
készítésű minihamburger vagy pite is elhelyezhető. Az ételeket
egy szempillantás alatt megfordíthatod és tálalhatod.

Stuff-A-Burger Press
Burgernyomó

A Rectangular Drip Pan tökéletesen felfogja például a csirke grillezése során
kiszabaduló zsírt és nedvességet. Ez a tapadásmentes bevonattal ellátott,
többfunkciós alumínium csepegtetőtálca azonban hússütő tepsinek is kiválóan
alkalmas, és kitűnően kombinálható a Ribs and Roasting Rackkel.

A te hamburgereid a legfinomabbak, de a hamburger-szépségversenyen
még nem nyernének díjat? A Stuff-A-Burger Press a tökéletes
kiegészítő a házi készítésű hamburgerek ínyenc megjelenésének
kialakításához. Töltsd fel a műanyag formát kedvenc hozzávalóiddal,
nyomd össze, és már grillezheted is!

35 x 26 cm

Ø 10,5 cm 114082

117397
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LÉGY TE IS A BIG GREEN EGG
KÖZÖSSÉG TAGJA!
Igazi Big Green Egg rajongó vagy? Akkor csatlakozz közösségünkhöz!
Értesülhetsz legújabb híreinkről és a közelgő eseményekről, havonta
e-mailben elküldjük a legfinomabb recepteket, és új módokon
ismerkedhetsz más foodie-kkal.
Add meg az e-mail címedet a biggreenegg.hu weboldalon,
és fedezd fel a konyhaművészet inspiráló, digitális világát!
36
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FireWire Flexible Skewers
Hajlítható nyárs

A FireWire Flexible Skewers segítségével 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.

Beer Can Chicken Roaster
Sörösdoboz tartós csirkeállvány

A beer can chicken egy amerikai klasszikus, amelynél a csirkét egy
nyitott, félig telt sörösdoboz fölé helyezik. Miközben sül a csirke, a
sör forrni kezd a dobozban, így a csirke belülről még finomabb és
szaftosabb lesz. Bonyolultnak tűnik? A Beer Can Chicken Roasterrel
nem! Ez a szilárd drót stabilan tartja a sörösdobozt, és így megelőzi,
hogy a doboz felboruljon.

68 cm - 2x 201348
XXLarge, XLarge, Large, Medium, Small
002099

Bamboo Skewers
Bambusz nyársak

A te Big Green Eggeden is rendszeresen megfordul a kebab, a szaté
vagy a yakitori? Tálald a hús-, hal-, zöldség- és gyümölcsnyársaidat
ezentúl stílusosan, a Bamboo Skewersen. A bambusz környezetbarát,
így felelős gondolkodással segíted a fenntartható gazdaságot.
A legjobb grillezési eredményhez 30 percre áztasd hideg vízbe a
nyársakat.
25 cm - 25x 117465

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. A Vertical Poultry Roaster csirkéhez (Chicken
Roaster) vagy pulykához (Turkey Roaster) kapható.
Csirke
Pulyka

117458
117441

Ceramic Poultry Roaster
Kerámia szárnyas sütőállvány
Corn Holders
Kukoricafogó

Ettől a találmánytól biztosan jobb kedvre derülsz. A Corn Holders
(kukoricafogók) segítségével még melegében elfogyaszthatod
a grillezett kukoricacsöveket. A Big Green Egg Corn Holders két
rozsdamentes acél tűvel és egy kellemes tapintású nyéllel van
ellátva, így a kukoricacső biztosan a kezedben marad, és az ujjaid
is tiszták maradnak. Semmi ragacs, csak a szórakozás!
4 pár
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117335

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. A Ceramic Poultry Roaster csirkéhez (Chicken Roaster)
vagy pulykához (Turkey Roaster)
kapható.
Csirke
Pulyka

201249
301017
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Apron - Comfort-Tie
Kötény

A Big Green Egg Apron-Comfort-Tie kötény nélkülözhetetlen, mivel
védi a ruhát a zsír- és más foltoktól. A Comfort-Tie Apron köténynek
állítható nyaka van, valamint rugalmas fűző található a derékrészében.
Így tehát minden mérethez alkalmas.

MAGAZINE

Egy méret 117113

Apron – Kids
Gyermek kötény

„Tanulj tinó, ökör lesz belőled.” A kis inasoddal állj az EGG mellé,
és meglátod: nagyon jól fogtok együtt szórakozni! A Kids Apron
köténnyel minden gyermek teljes értékű asszisztenssé válik a kerti
sütés során, ráadásul a ruhájukat is védi a ráfröccsenő zsírtól. A
kötény a Big Green Eggre jellemző zöld színű, és a kis EGG-rajongók
kb. 12 éves korukig használhatják.
Egy méret 789054

EGG Cover
Védőhuzat

Napsütés, szél, eső vagy jégeső: a Big Green Egg minden időjárási
körülménynek ellenáll, így egész évben a szabadban hagyhatod.
Mégis azt javasoljuk, hogy az EGG-et használaton kívül takard le
az EGG Coverrel. A huzat biztosítja az összes alkatrész megfelelő
védelmét.

ITT AZ ENJOY! magazin
Megérkezett már az új ENJOY! magazin? A Big Green Egg-rajongók
minden félévben türelmetlenül várják. Az Enjoy! című magazinunk
egyszerűen a „legfinomabb” olvasnivaló. Tavaszi/nyári és őszi/
téli kiadványaink megjelenését már tekintélyes rajongói klub várja.
Reméljük, Te is csatlakozol hozzájuk! A magazinban külföldi és
hazai mesterszakácsokról olvashatsz, belekóstolhatsz az ő vidékük
jellegzetes ízeibe, tematikus beszámolókat habzsolhatsz, és
40

újszerű sütési technikákat ismerhetsz meg, amelyeket rögtön ki is
próbálhatsz. A legfinomabb receptekkel kedveskedünk, amelyekben
a legjobb minőségű szezonális alapanyagok játsszák a főszerepet.
A lélegzetelállító fényképeket pedig még nem is említettük! Az Enjoy!
magazint megtalálod a Big Green Egg értékesítési pontokon, de
a biggreenegg.hu honlapról digitális formátumban is letöltheted
hordozható készülékedre. Gyűjtsd az inspirációkat!

Asztalba épített Tojásokhoz
XLarge
117182
Large
117175

Tojás kupolákhoz
XLarge
113450
Large
116925

Fészek állványba épített
Tojásokhoz
XXLarge 114884
XLarge
116994
Large
116987
Medium 116970
Small
115126

Hordozókerettel szerelt
Tojásokhoz
MiniMax 116956
Mini
116949
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Új!

Measuring Cups
Mérőedény készlet

Meat Claws
Hústépő karom

4x

Készlet

Hányféle mércével szeretnél mérni? A Measuring Cups mérőpoharas
Big Green Egg készlet 4 különböző mérőpohárból áll: ideális ajándék
bármelyik foodie számára. A rozsdamentes acél poharak segítségével
rendkívül pontosan lemérheted a hozzávalókat, és így tökéletes
ételeket készíthetsz. A Measuring Cups mérőpoharakat használatuk
után a praktikus gyűrű segítségével felakaszthatod.
119551

A Big Green Egg Sauce Moppal szórakoztatóbb az étel bedörzsölése.
Egy finom marináddal, mázzal, szárazpáccal vagy fűszeres vajjal
egyszerűen adhatsz extra ízeket a hal-, hús- és zöldséges ételeidhez.
Ez a szószos ecset ideális eszköz az ízesítők ételen történő
egyenletes elosztásához. Te is légy dörzsölt!
114105
114297

A megfelelő szerszám már félsiker. Egy igazi Big Green Egg szakértő
EGG-ezés közben mindig a keze ügyében tartja a Stainless Steel Tool
Set grillező készletet. Az elegáns, háromrészes, rozsdamentes acélból
készült készlet ételfogó csipeszt, spatulát és szilikon ecsetet foglal
magában. Ezzel a trióval biztonságosan és higiénikusan tudod a
rácsra pakolni, megfordítani, illetve marináddal bekenni az ételeket.
Készlet
Ételfogó
Csipesz
Spatula
Ecset

116901
116871
116888
116895

Silicone Tipped Tongs
Szilikonos csipesz

Knife Set
Kés szett

Minden EGG-rajongó „vágja”, hogy milyen hasznos ez a késkészlet.
Ez egy azonnal megtérülő befektetés. Az ergonomikus kialakítású
szeletelőkés 20 cm, a hámozókés pedig 9 cm pengehosszúságú:
durva és finom munkát egyaránt végezhetünk velük. Biztosan
illeszkednek a kézbe, és optimálisan kezelhetők.
117687
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114099

Stainless Steel Tool Set
Rozsdamentes grill szett

Sauce Mop
Szósz ecset

48 cm
Pótfej - 2x

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 Meat Claws segít
elboldogulni a nagyobb darab húsokkal is.

A szilikonos ételfogó csipesszel minden ételt könnyedén fülön
csíphetsz. Ez a többfunkciós rozsdamentes acélcsipesz kiváló
csúszásmentes szilikon fogórésszel rendelkezik. Így villámgyorsan
beteheted, megfordíthatod vagy leveheted az EGG-ben grillezett
ételeket. Mindezt tisztán, anélkül, hogy leejtenéd az ételt.
40 cm
30 cm

116864
116857
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Kitchen Shear
Konyhai olló

Új!

Grid Scrubber
Rácstisztító kefe

A Kitchen Shears ollót a Big Green Egg-gel történő sütésfőzéssel együtt járó különféle feladatokhoz terveztük. Ezzel a
rozsdamentes acélból készült konyhai ollóval például könnyedén
szép darabokra vághatod a sült csirkét. De levághatod vele a halak
úszóit, bevagdoshatod a csirkemellfilét, vagy átvághatod a rolád
kötözőzsinegét.

A Grid Scrubber kefe segítségével pillanatok alatt megtisztíthatod
a Big Green Egg rozsdamentes vagy öntöttvas rácsait, az indirekt
sütőkövet és a pizzakövet is. Még akkor is, ha a rács még forró,
hiszen a különösen hosszú nyél távol tartja tőled a nagy hőt.
A Grid Scrubberrel ugyan nem válik kellemesebbé a tisztítás,
de meggyorsítja a folyamatot.

120106
Pótfej - 2x

Chef’s Flavor Injector
Pácoló fecskendő

Dual Brush Grid Scrubber
Dupla rácstisztító kefe

Az egyedülálló Big Green Egg Chef’s Flavor Injectorral a szárnyas- és
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

Grid Gripper
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

119469
119483

Új!

A Dual Brush Grid Scrubber kefe egy praktikus eszköz a grillrács
(Stainless Steel grid vagy Cast Iron grid), illetve a Baking Stone sütőkő
tisztításához. A Dual Brush Scrubber 2 darab, ergonomikus nyélre
erősített rozsdamentes acél dörzsszivacsból áll. A 2 dörzsszivacsnak
köszönhetően a rácsot, illetve a követ feleannyi idő alatt letisztíthatod.
Ez azt jelenti, hogy az EGG használata után később is ráérsz
nekikezdeni a takarításnak.
119476

Spiral Grid Cleaner
Spirális rácstisztító

Ha megfelelően karbantartod a Big Green Egget (és alkatrészeit),
akkor egész életedben örömmel használhatod. A Spiral Grid Cleaner
segítségével tökéletes állapotban tarthatod a grillrácsot. A két spirális
kefefejjel gyorsan és alaposan megtisztíthatod a porcelán bevonatú,
rozsdamentes acél és öntöttvas grillrácsokat. Karcmentesen!
201201

Cast Iron Grid Lifter
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.
117205
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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
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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

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.

Big Green Egg's
FLAVOUR FAIR

A foodie-k számára az év kulináris fénypontja immár nem más, mint: a Big Green
Egg’s Flavour Fair. Rengeteg Big Green Egg, hazai és külföldi mesterszakácsok, a
legújabb trendek és főzési technikák, rengeteg EGG-rajongó: ez az esemény az igazi
ínyenceknek való! A rendezvény napja a mesterkurzusok, workshopok, kézműves
termékek, a tiszta ízek, valamint az EGG-gel kapcsolatos tippek és trükkök megismerésének jegyében telik. Tanulhatsz a profiktól, kérdéseket tehetsz fel nekik,
ötleteket cserélhetsz másokkal, és bármit megkóstolhatsz!
A Big Green Egg’s Flavour Fair éves rendszerességgel kerül megrendezésre, egyre
több európai országban. A biggreenegg.hu honlapon több információt olvashatsz,
és biztosíthatod magadnak a hőn áhított belépőjegyet is.
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XXLarge
XLarge

119490

Large
Medium

119506

Small
MiniMax
Mini

301024

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.
XXLarge, XLarge, Large, Medium
106049
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Tel-Tru Temperature Gauge
Precíziós 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
Temperature Gauge kétféle formátumban kapható, 50 °C és 400 °C közötti
hőmérsékletet mér.
8 cm
5 cm

117250
117236

Stainless Steel Grid
Rozsdamentes rács

A Stainless Steel Grid a Big Green Egg minden egyes használata során
megbízható társad lesz. Mindegy, hogy éppen grillezel vagy sütsz: ez
a rács mindent kibír. A legjobb minőségű rozsdamentes acélból készült, de
több éves intenzív használat után már kissé megkopik a fénye. A régi rácsot
lecserélheted erre az újra, amely ismét hosszú évekig fog szolgálni!
XXLarge
XLarge
Large
Medium

119681
110145
110138
110121

Small
MiniMax

110114

Mini

110107

Gasket Kit
Hőálló tömítés

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.
XXLarge, XLarge, Large
113726
Medium, Small, MiniMax, Mini
113733
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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
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Wall-Mountable Bottle Opener
Falra szerelhető sörnyitó

A Big Green Egg-parti mindig happy hour is egyben. A tömör
öntöttvasból készült Wall-Mountable Bottle Opener sörnyitó ezért
ajándék partiajándék az EGG-ezők számára. Ezzel a vidám tojás
alakú, praktikus, falra szerelhető sörnyitóval egyik sört nyithatod
a másik után. A Wall-Mountable Bottle Openert egyszerűen
felcsavarozhatod a munkaasztalra, a szabadtéri bárpultra vagy
a konyha falára. A bár nyitva áll!
6.5 x 9.5 cm 114822

#OPENFLAVOUR
#BIGGREENEGG
Le szoktad fotózni a Big Green Eggben
készített ételeidet? Ezzel nem vagy egyedül.
Egyre több foodie készít rendszeresen fotókat
az ételeiről. A képeket azután tömegével osztják meg az Instagramon és a Facebookon,
és később maguk is szívesen nézegetik a
korábbi fotóikat. A közösségi média azonban
kiválóan alkalmas a tapasztalatok, új receptek
és újdonságok megosztására, vagy éppen
kérdéseid felvetésére.

Tablecloth Weights
Asztalterítő nehezék

Egy valamirevaló EGG-szakács nem riad meg egy erős széltől. De
mi van akkor, ha az asztalterítő átrepül a szomszédokhoz? Csíptesd
a Big Green Egg asztalnehezékeket a terítő sarkaira, és az máris
feszesen simul az asztalhoz. A 4 darab, mini EGG formájú készletet
tömör gyantából öntöttük.
4x

002310

Te is szeretnél ihletet meríteni, vagy akár
másokat motiválni? Kövess és taggelj be
minket:
		 biggreenegghu

Magnetic Flexible LED Grill Light
Mágneses hajlítható led lámpa

Egy enyhe téli estén vagy késő éjszakába nyúló EGG-es sütögetésen
Magnetic Flexible LED Grill Light lámpa fényt hoz a sötétségbe.
Ez az okos LED-lámpa hajlítható nyéllel van felszerelve, a végén
pedig egy erős mágnes kapott helyet. A lámpát az EGG tetejére
erősítheted, amely így máris megvilágítja a teljes sütőfelületet.
002273
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HA SZÍVBŐL FŐZÖL,
A LELKED IS JÓLLAKIK

BIGGREENEGG.HU

		 Big Green Egg Magyarország
		 Big Green Egg Magyarország
		 greenegghu
		 Big Green Egg Magyarország
Oszd meg velünk és más EGG-rajongókkal a
hozzászólásaidat és fotóidat az #openflavour
és #BigGreenEgg hashtagekkel!
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THE ORIGINAL
--kamado
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BIGGREENEGG.HU

