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We are Big Green Egg

Call us foodies, food freaks or culinary hedonists.
We just believe that life tastes good, that our senses  
are a gift to enjoy life to the fullest.

Inspiring people all over the world and making them happy 
by enjoying the finest & honest flavours nature has to offer, 
is what drives us. 

We developed a contemporary cooking device based  
on old Japanese ‘kamado’ traditions to bring out  
the most refined flavours of natural food. In a healthy  
and sustainable way. We named it what it looks like:  
a Big Green Egg!

By using ceramic technology, advanced by NASA,  
we create a unique heating system that brings out  
the unrivalled mouthwatering flavours while cooking,  
baking, grilling, stewing, smoking your favourite recipes. 

Enjoy The Big Green Egg and open your world of  
culinary possibilities. Let your creativity run wild,  
but most of all let life taste good!

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 kifejlesztettünk 
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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A természetes Big Green Egg faszén tölgy és hickory 
keverékéből készül, tökéletes elegy! A nagy szemű faszén lassan 
ég, és más faszenektől eltérően kimagaslóan kevés hamut hagy 
maga után, csodás füstös ízt eredményezve. Egy adag faszénnel 
átlagosan 8-10 órára tarthatod a hőmérsékletet.

A fém kupak segít a levegő 
áramlásának beállításában 
és lehetővé teszi, hogy a 
hőmérsékletet pontosan 
szabályozd.

A kerámia convEGGtor segítségével könnyeden kemencévé 
alakíthatod a Big Green Egged. A hőpajzs biztosítja, hogy a 
faszén nem direkt hőt ad le az ételnek, emiatt ez a módszer 
tökéletes lassú sütésekre és kényes alapanyagokhoz. A Flat 
Baking Stone sütőkő hozzáadásával a legjobb kenyeret és 
pizzát is megsütheted, tökéletesen ropogósra.

ŐSI TECHNOLÓGIA TALÁLKOZÁSA AZ 
ŰRKORSZAK ANYAGAIVAL...
A Big Green Egg® egy ősi ázsiai agyagedényre épül - egy 
hagyományos, fatüzeléses sütőre, amivel meglepően jó ízeket 
lehetett előcsalogatni. Ez a hagyományos sütő egyesítve mai 
tudásunkkal, gyártási technológiánkkal és modern alapanyagainkkal 
a világ legjobb sütőeszközét eredményezi. Köszönhetően a tökéletes 
légkeringésnek, amely biztosítja, hogy az étel egyenletesen sül a 
megfelelő hőmérsékleten, a Big Green Egg lehetővé teszi, hogy 
ízletes és szaftos ételeket tegyél az asztalra.

...HOGY MEGTEREMTSÜK A TÖKÉLETES 
ÍZÉLMÉNYT...
Közösen élvezni a jó életet - erről szól a Big Green Egg. A Big 
Green Egg funkcionális, és mégis csodálatos designja és a legjobb 
alapanyagok használata miatt a Zöld Tojás a legjobbak legjobbika. 
A Big Green Egg nagyon különleges és kimagaslóan magas 
minőségű kerámiából készül, a NASA számára kifejlesztett 
technológiákkal támogatva. A különböző szabadalmaztatott 
összetevőkkel együtt ez a speciális kerámia különleges hőtartó 
képességekkel rendelkezik, ez teszi egyedivé a Big Green Egget.  
A kerámia ellenáll az extrém hőmérsékleteknek és hőmérséklet 
ingadozásnak anélkül, hogy változna a térfogata. Legalább 
100.000-szer felmelegíthető, mindenféle minőségvesztés nélkül.  
A Big Green Egg korlátozott élettartam garanciát is vállal a Tojás 
kerámia alkatrészeire. Egyik sütőeszköz sem olyan megbízható, 
fenntartható, időjárásálló és hőtartó, mint a Big Green Egg.  
A visszaverődő hő által létrehozott keringés pedig különleges  
ízt ad a Tojásban elkészített ételeknek.

... ÉS ÉLVEZZÜK AZT, KÖZÖSEN!
Mivel tökéletesen megbízható, nem kell aggódnod a Big Green Egg 
használata közben. A könnyedén szabályozható hőmérséklet 
nagyon stabilan tartható. A legjobb minőségű hőtartó kerámiának 
köszönhetően a külső hőmérséklet nincs hatással a Tojás belső 
hőmérsékletére. A két állítható szellőzőrostély segítségével - alsó 
rostély és felső kupak -mindig néhány fokos tartományon belül 
tarthatod a kívánt hőmérsékletet. Minél kisebb a nyílás, annál 
alacsonyabb a hőmérséklet, és ez természetesen fordítva is igaz.  
A különböző kiEGGészítők segítségével, és a Big Green Egg 
70-350°C-os hőtartományával szinte minden ételkészítési 
technológiára alkalmas, beleértve a grillezést, pirítást, sütést,  
lassú tűzön főzést, füstölést és barbecuezást. Le fog esni az  
állad az ízektől!

A Big Green Egg Charcoal 
Starter egy természetes 
gyújtókocka, amely nem 
tartalmaz kémiai összetevőket. 
Szagtalan, és használata nincs 
hatással az ízekre.

Csak három gyújtókocka, és a Tojás 
15 percen belül használható is!

AZ ALSÓ SZELLŐZŐROSTÉLY

SEGÍTSÉGÉVEL 
IRÁNYÍTHATOD 
ÉS BEÁLLÍTHATOD A 
PONTOS HŐMÉRSÉKLETET
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MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG. EGYEDÜLÁLLÓ KERÁMIA. A TÖKÉLETES SZABADTÉRI SÜTŐ!

KERÁMIA ZÖLD KUPAK
Használd a zöld kupakot a sütés végén, hogy 
elfojtsd a tüzet, és használhasd a megmaradt 
faszenet a következő alkalommal. Hagy a  
Tojáson, amikor nincs használatban.

KERÁMIA KUPOLA KÉMÉNNYEL
A kerámia kupola könnyedén nyitható és zárható a 
rugós mechanizmusnak köszönhetően. A kerámiát 
egy dupla mázréteg védi a környezeti hatásoktól. 
 A kerámia hőtartó és hővisszaverő tulajdonságai  
a Tojáson belül létrehoznak egy olyan hőáramlást,  
ami biztosítja hogy az ételek mindig egyenletesen 
ízletesre sülnek.

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

KERÁMIA TŰZTÉR
A tűztér a kerámia alapban helyezkedik el és ebbe 
tesszük a faszenet. Mivel szellőző nyílásokkal  
is rendelkezik, ezért a folyamatos és tökéletes 
légáramlást biztosítja az alsó- felső szellőzőkkel 
összhangban.

A TOJÁS ALAPJA
Nagy teherbírású szigetelt kerámia. A bevonat  
segít megőrizni és Tojás színét és védi a kerámiát. 
Élettartam garanciával.

HŐSZABÁLYZÓ FEKETE KUPAK
Kétféleképpen állítható, segítségével könnyedén  
és precízen tartható a kívánt hőmérséklet.

HŐMÉRŐ
Pontosan mutatja a Tojás belső hőmérsékletét. 
Ellenőrizheted a sütési folyamatot anélkül, hogy 
kinyitnád a Tojást.

ROZSDAMENTES RÁCS
A Stainless Steel Grid rozsdamentes rács minden 
egyes Big Green Egg alaprácsa. Az elsődleges 
sütőfelület grillezésre és sütésre.

ÖNTÖTTVAS ROSTÉLY
A tűztér alján helyezkedik el. Lyukacsos, így a 
levegő és a hamu könnyedén átmegy rajta, a 
nagyobb faszén darabokat viszont nem engedi 
leesni.

ALSÓ SZELLŐZŐ
A fekete kupakkal együtt szabályozza a beérkező 
levegő mennyiségét és a hőmérsékletet. Ezen 
keresztül távolítjuk el a hamut is.

A BIG GREEN EGG FELÉPÍTÉSE A FEKETE KUPAK 
SZELLŐZŐIVEL FINOM 
MOZDULATOKKAL 

ÁLLÍTHATOD 
BE A LEGKISEBB 
TARTOMÁNYON BELÜL 
IS A TOJÁS HŐMÉRSÉKLETÉT
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Hét különböző mérettel minden életstílusra és alkalomra felkészültünk. A kertben, a 
teraszon vagy más helyszínen, egy Tojással egész évben élvezheted a kerti sütés 
örömét. Csodálatosan grillezett és nagyon omlós hús, sókéregben sült halak, egy téli 
ragu vagy pörkölt, ropogós pizza, ínycsiklandó desszertek és grillezett zöldségek, a 
Big Green Egg végtelen lehetőséget kínál.

HÉT MÉRETBEN
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MXMN

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

Kis méretüknek és relatív alacsony magasságuknak köszönhetően 
a Mini és a MiniMax™ kényelmesen elvihető kempingezni, hajós 
kirándulásokra és piknikre, és tökéletes asztalra tehető modellek. 
Az EGG Carrier hordozókerettel könnyedén és biztonságosan 
szállíthatók. A Mini rácsa elegendő 2-4 ember számára. Nem csak 
magánszemélyek körében népszerű, de sok profi konyhában és 
étteremben is használják á la carte ételek elkészítésénél. Míg a 
MiniMax csak 7 cm-rel magasabb a Mininél, a rácsátmérője a 
Small Tojással megegyező, ami azt is jelenti, hogy akár 6 főre 
kényelmesen lehet benne sütni. A Mini és a MiniMax is nagyszerű 
méretek mind otthonra, mind kirándulásokra! A hordozó keret a 
MiniMax Tojás esetében alapfelszereltség, de a Minihez is külön 
megvásárolható.

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

Mini és MiniMax

Kód
000040

Kód 
116598 
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S LM

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

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

A Medium Tojás univerzális méreteinek köszönhetően egy tökéletes mindenes. 
A Medium kemenceként is használható a convEGGtor indirekt sütőkő 
segítségével, így tökéletes BBQ sütővé is válik alacsony hőmérsékleten. Ez 
a modell elég nagy ahhoz, hogy használd a Big Green Egg öntöttvas edényét 
és a sütőkövet.

A Large Tojás a legnépszerűbb méret mind közül süss akár 
a családnak vagy barátoknak. A rács sütőfelülete elég nagy 
helyet ad akár 8-10 ember kényelmes kiszolgálásához. Sokféle 
éltet tudsz elkészíteni egyidőben félhold kiEGGészítőink nagy 
választékával.

Medium

Large

Kód
000026

Kód
000019 

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

A Small egy kompakt méret, mégis sok- sok lehetőséget kínál. 
Könnyedén készíthetsz ételt akár 4-6 személy részére, süthetsz 
egy ízletes töltött csirkét vagy egy egész tarját. Sőt, ez a modell 
egy kis teraszra vagy erkélyre is tökéletes.

Small

Kód
000033
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XL XXL

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

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

Az XLarge modell tökéletes nagyobb összejövetelekhez vagy 
rendezvényekre, legyen az privát vagy üzleti. A Large összes 
előnyével felvértezve az XL hatalmas rácsán majdnem kétszer 
annyi hely található. Ez azt is jelenti, hogy nagyobb társaságok 
is együtt élvezhetik a Big Green Eggben készült csodás ételeket.

Az XXLarge a legnagyobb Big Green Egg mind közül, és egyben 
egyedülálló és páratlan a kerámia sütők között. Hatalmas 
teret kínál a finomabbnál finomabb ételek elkészítéséhez. 
Hasonlóan kisebb testvéreihez, az XXL-ben is minden technikát 
kihasználhatsz a grillezésen, sütésen át a füstölésig és BBQ-ig.

XLarge

XXLarge

Kód
000057

Kód
114402
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XXLarge*  114723  
XLarge  301079  
Large  301000  
Medium  302007  
Small  301062  

Mini  116451  

Nest™
Fészek állvány
Ha a Big Green Egget a fészek állványba építed, tökéletes 
magasságba kerül a használathoz. Az acél állvány elég erős 
és masszív ahhoz, hogy biztonságosan tartsa a Tojást, és 
könnyű és egyszerű mozgatáshoz görgőkkel szereltük.
*Az XXL Fészek állványhoz szükséged lesz az XXL kézi húzóra is. 

EGG Carrier Mini
Mini hordozókeret
Ez a masszív hordozókeret biztosítja hogy a Mini Tojást 
könnyen és biztonságosan tudd nyaralásra, hajós 
kirándulásokra vagy piknikre szállítani.
A Mini hordozókeret nem alaptartozéka a Mini Big Green Eggnek.

Típus Kód

KIEGGÉSZÍTŐK
A Big Green Egg kiemelkedik a többi sütő közül minőségével és a végtelen lehetőségek tárházával. A kiEGGészítők 
széles skálája legalább ennyire egyedülálló. Az alap tartozékokon kívül a hasznos kiEGGészítők között mindent 
megtalálsz, amivel kihozhatod a maximumot az alapanyagokból és a Big Green Eggedből.

XXLarge  115638  
XLarge  113238  
Large  113214  
Medium  113221   

Table Nest
Asztali állvány
Ha a Tojást asztalba, kert konyhába vagy egyedi tervezésű 
szigetbe építed, az asztali állvány segít, hogy a levegő a 
Tojás alatt is szabadon áramolhasson. Mindig használd 
az asztali állványt asztalba építésnél vagy más egyedi 
tervezésnél. Nem helyettesíti a görgős állványt, magában 
nem használható.

XXLarge 114730   
XLarge  302083  
Large  301086  
Medium  302076  

Nest Handler
Kézi húzó
A kézi húzó extra stabilitást ad a Fészek állványban lévő 
Tojásnak. Segítségével könnyebben és egyszerűbben 
mozgatható a Big Green Egg.

AZ IGAZI 
BIG GREEN EGG 
RAJONGÓT MÁR 
A FELSZERELÉSE 

ALAPJÁN IS 
BEAZONOSÍTHATOD
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165x93x85 cm
XLarge  116260

146x77x85 cm
Large  116253

Asztalba épített Tojásokhoz
XLarge  115096  
Large  117175  

Fészek állványba épített Tojásokhoz
XXLarge   114884  
XLarge 115140  
Large  116987  
Medium  115133   
Small  115126  

Tojás kupolákhoz
XLarge  113450  
Large  116925  

Hordozókerettel szerelt Tojásokhoz
MiniMax 116956  
Mini 116949

Royal Mahogany Table
Mahagóni asztal
Praktikus, masszív és mozgatható asztal a Big Green Eggednek. 
Az asztal FSC bizonyítvánnyal rendelkező Cedro Macho 
mahagóni fából származó keményfából készült, fenntartható 
gazdálkodásból. Meleg vörös- barna színe is innen származik. 
Minden egyes darab egyedi. Minimális karbantartással egész 
évben szabadtéren maradhat. Használd a Table Nest - Asztali 
állványt hogy a Tojást biztonságos belehelyezd és meglegyen a 
szükséges légáramlás.

EGG Covers 
Takarózsákok
A Big Green Egg egész évben használható és ellenáll 
minden időjárási körülménynek. Mégis javasoljuk, hogy a 
különböző részek védelmében használd a takarózsákot.

Típus Kód

XLarge  301048  
Large  301031
Medium  301055
Small  114563

EGG Mates®

Oldalpolcok
A lehajtható oldalpolcok hasznos kiEGGészítők a Tojásodhoz. 
Ezek a különleges polcok kiemelkedő minőségű fából készültek 
és elég helyet biztosítanak az alapanyagok és különböző 
eszközök tárolásához. A fa hőálló, strapabíró, színtartó, nem 
szükséges lakkozni és egyszerűen nedves törlőkendővel 
letörölhető használat után.
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Tartalma - 3 L
Hickory 113986  
Pekán 113993
Alma  113962
Cseresznye 113979

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

Wood Chips 
Fa füstölő chips
Fa füstölőchipset szórva az izzó faszénre még többi extra 
füstös ízt adhatsz az ételeidnek. A Big Green Egg fa 
füstölő chips Hickory, Pekán, Alma és Cseresznye fából 
elérhető.

Wooden Grilling Planks 
Fa grilldeszka
A fa grilldeszkákkal különböző húsos és halas fogásokat 
tehetsz még ízletesebbé. Tedd a hozzávalókat a vízbe 
áztatott deszkára a legjobb füstös íz eléréséhez. A Fa 
grilldeszka Cédrus és Éger fából elérhető.

 9 kg  390011  
 4.5 kg  110503

Premium Organic Lump Charcoal
Prémium Természetes Faszén
A megfelelő minőségű faszén használata nagyon 
fontos az elkészített ételek jó ízéhez és ahhoz, hogy a 
kívánt hőmérsékletet elérd. A Big Green Egg prémium 
természetes faszén tökéletes keveréke a válogatott 
hickory és tölgy fáknak. A nagy szemű faszén tovább ég 
és más faszénnel összehasonlítva kevesebb hamu is 
képződik.

Típus  Kód

24 darab 101020

Charcoal Starters
Gyújtókocka
Csak egy gyújtókockára van szükséged a Big Green Egg 
begyújtásához. Ezek a természetes gyújtókockák nem 
tartalmaznak semmilyen vegyi anyagot és nem okoznak 
kellemetlen szagot vagy ízeket.

MINDEN EGY 
SZIKRÁVAL 
ÉS A LEGJOBB MINŐSÉGŰ 

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

XLarge 401274
Large 401014
Medium 401007

XXLarge
XLarge   112750
Large

convEGGtor®
indirekt sütőkő
A kerámia convEGGtor - indirekt sütőkő pajzsként védi az ételt 
a faszéntől érkező direkt hőtől. Ennek hatására egy kemencévé 
válik a tojás. Ideális minden sütőben készült ételhez és kényesebb 
alapanyagokhoz. Segítségével alacsony hőmérsékleten is 
süthetsz a Tojásban, és használhatod vele az öntöttvas lábas 
kiEGGészítőket. A convEGGtor a sütőkővel is kombinálható, így 
sütheted a legjobb kenyeret és a legropogósabb pizzát. BBQ 
sütéseknél is használjuk.

Flat Baking Stone 
Sütőkő
Tedd a sütőkövet a Big Green Egg rácsára és süss ízletes, 
ropogós kenyeres vagy autentikus pizzát.

Deep Dish Pizza Stone 
Mélyített pizzakő
A mélyített pizzakő egy praktikus, kerámia kő megemelt 
oldalfallal. Ideális pizzák, quiche-k, sütemények, lasagne, 
focaccia és más kenyerek sütéséhez. A kerámia tökéletes 
hőelosztó tulajdonsága garantálja az egyenletes sütést. A 
mélyített pizzakő 36 cm átmerőjű és 5 cm magas.

Típus  Kód

XLarge  002389  
Large  002396   

Half Moon Baking Stone
Félhold sütőkő
Mivel a félhold sütőkő csak a fél rácsot foglalja el, 
segítségével lehetséges egyszerre indirekt módon sütni 
és grillezni a Big Green Eggben.
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100016 

101044

114839

Stick and Stay Thermometer
Maghőmérő
Hagyományos maghőmérő, amelyet az ételben hagyhatsz a 
sütés alatt, így bármikor leolvashatod az értékeket. Minden 
húshoz szerepel rajta egy ajánlott maghőmérséklet is.

Quick Read Digital Pocket Thermometer
Digitális maghőmérő
A digitális maghőmérő kicsi és védőtokkal érkezik, tehát 
könnyedén zsebben tárolható, például a kötényben. A 
maghőmérséklet 5-6 másodpercen belül megjelenik a kijelzőn.

Professional Infrared Cooking Surface 
Thermometer
Infravörös hőmérő
Vezeték nélküli infravörös hőmérő 0°C-tól 427°C-ig, amely a 
sütőfelület hőmérsékletét extrém pontossággal tudja jelezni. 
Irányítsd a lézert a sütőkőre, öntöttvas rácsra vagy más 
sütőfelületre, hogy ellenőrizd a hőmérsékletet, mielőtt rákerül 
az étel.

Kód

116383

Dual Probe Remote Thermometer
Távhőmérő
Ez a digitális, vezeték nélküli hőmérő lehetővé teszi, hogy 
pontosan megmérd egyszerre az étel maghőmérsékletét 
és a Tojásban lévő hőmérsékletet is. Egyszerűen csak szúr 
az egyik hőmérőt az ételbe, és olvasd le a vevőegységen a 
hőmérsékletet, akár 91 méter távolságból. Amint eléri a kívánt 
maghőmérsékletet, a távhőmérő automatikus jelez neked. 
A hőmérő Tojás alakú és előre programozott értékekkel 
is rendelkezik marha, borjú, bárány, sertés és szárnyas 
húsokhoz és kilenc különböző vadhúshoz. 380 °C-ig hőálló.

A PONTOS 
HŐMÉRSÉKLET A 
LEGKIVÁLÓBB ÍZEK 

KULCSA
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 112002 

Instant Read Digital Thermometer 
Instant digitális maghőmérő
Ez a hasznos digitális hőmérő arra használható, hogy a pontos 
maghőmérsékletet azonnal le tudd olvasni, amikor sütsz. Így 
könnyen és biztonságosan ellenőrizheted, hogy megfelelően 
készül a étel. Szúrd a rozsdamentes hőmérőt az étel közepébe, 
és a nagy LCD kijelzőn már olvashatod is a hőmérsékletet. Az 
instant digitális maghőmérő 232°C-ig használható és 
automatikusan kikapcsol öt perc után, ha nem használod.

XLarge  201317

Large  370006

2 Level Cooking Grid
Kétszintes XL rács
Zománcozott emelt rács az XLarge modellhez, amellyel szinte 
megduplázhatod a sütőfelületet. A megnövelt távolság a faszén 
és az étel között ideálissá teszi a fogások befejező műveleteihez 
is.

3 Level Cooking Grid
Háromszintes rács
Néha nem elég a Large modell kapacitása? Akkor ez 
a háromszintes rozsdamentes rács a megoldás. Az 
alsó rács fix, míg a felső két rács állítható magasságú 
és forgatható. Minél magasabbra helyezed rajta az 
ételeket, annál távolabb kerülnek a hőforrástól. Mivel a 
háromszintes rács szétszedhető, mosogatógépben is 
tisztíthatod.

Típus Kód

Folding Grill Extender 
Kihajtható grillrács
Ez egy kihajtható rozsdamentes rács, amelyet könnyedén 
az alaprácsra illeszthetsz. Ugyanazokkal az előnyökkel 
rendelkezik, mint a többi emelt rács, és még könnyebben 
is tárolható.

XXLarge
XLarge 201126
Large
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Large     100092
Medium     100085

Small    100078  MiniMax   
 
Mini     113870

XLarge   103048

XLarge   101082 
Large    101051  
Medium    101068
Small    101075

Cast Iron Grid 
Öntöttvas rács
Az öntöttvas rács nagyszínpadra emeli a grillezett ételeket. 
Gyönyörű gyémánt rácsmintát égethetsz a zöldségekre, 
húsokra és szárnyasokra. Steak sütéshez kötelező!

Half Moon Cast Iron Grid
Félhold öntöttvas rács
A félhold öntöttvas rács az XL modellnél lehetővé teszi hogy 
ötvözd a különböző sütési technikákat. Mindig használj 
öntöttvas rácsot, hogy tökéletes mintát égethess a grillezett 
zöldségekbe, húsokba és szárnyasokba.

Half Moon Raised Grid 
Félhold emelt rács
A félhold emelt rács a már meglévő rácsra tehető, és 
rengeteg előnye van. Egyrészt megnöveli a grill 
kapacitását, másrészt a rajta lévő ételek kevésbé direkt 
hőn sülnek, mivel távolabb kerülnek a faszéntől. A hozzá 
tartozó csepegtetőtálcát használva még inkább 
kihasználható ez az indirekt sütési mód. A félhold emelt 
rács a félhold sütőkővel is kombinálható a Large és 
XLarge modelleknél.

Típus    Kód

Cast Iron Plancha Griddle
Öntöttvas plancha
Ez az új kiEGGészítő nagyon sokoldalú. A rácsos oldala 
tökéletes kisebb hozzávalók, húsok és tengeri herkentyűk 
grillezésére és ropogós kéreg sütésére, amíg a sima 
oldalán palacsintát, tojást, szendvicseket készíthetünk. 
Az öntöttvas plancha használható a Large, XLarge és 
XXLarge méretű Big Green Eggekkel.

XXLarge             XLarge Ø35 cm 117656
Large                 

 

KÉSZÜLJ FEL MINDEN 
TECHNIKÁRA A TÖKÉLETES 

EDÉNNYEL 
SÜTÉSHEZ, 
FŐZÉSHEZ ÉS PIRÍTÁSHOZ
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XXLarge          116406 XLarge  
Large          104090  

 

Half Moon Cast Iron Plancha Griddle 
Félhold öntöttvas plancha
Ez a különösen hasznos öntöttvas kiEGGészítő nagyon 
sokoldalú. A rácsos oldala tökéletes kisebb hozzávalók, 
húsok és tengeri herkentyűk grillezésére és ropogós 
kéreg sütésére, amíg a sima oldalán palacsintát, tojást, 
szendvicseket készíthetünk. Mivel csak a fél rácsot 
foglalja el, közben grillezhetsz más ételeket is a Tojás 
másik felében.

Oval 35cm 
XXLarge 
XLarge      5.2 L      117670
Large 

Round Ø23 cm 
Large
XLarge      4 L          117045
XXLarge

XXLarge     
XLarge      Ø36 cm  118233 
Large        

 

Green Dutch Oven Round & Oval
Zöld öntöttvas lábasok, kerek és ovális
Két egyedülálló edény a Big Green Egghez, amelyek 
használhatóságban, tartósságban és funkcionalitásban 
is kiemelkedőké. Úgy alakítottuk ki őket, hogy a fedő 
külön is használható akár egy serpenyőként, akár 
tortaformaként vagy desszertekhez is. Így egy edénnyel 
tudsz sütni, pirítani és főzni vagy egy ízletes levest, curryt 
vagy más egytálételt elkészíteni. 232°C-ig hőálló.

Cast Iron Dutch Oven
Öntöttvas lábas
Az öntöttvas lábas (Ø 27 cm) egy sokoldalú kiEGGészítő, 
ideális főzéshez, sütéshez és sültek készítéséhez is a Big 
Green Eggben. Így egy edénnyel tudsz sütni, pirítani és 
főzni vagy egy ízletes levest, curryt vagy más egytálételt 
elkészíteni. A legendás csülök recept is ilyenben készül!

Cast Iron Skillet
Öntöttvas serpenyő
Egy sokoldalú és tartós serpenyő pirításhoz, olajban 
sütéshez, sültekhez, pároláshoz vagy egyéb sütésekhez. 
Az öntöttvas egy életen át szolgál. Nagyon magas 
hőmérsékletet is kibír és tökéletes, egyenletes 
hőelosztással rendelkezik. A serpenyőnek két praktikus 
fogantyúja van. Az öntöttvas serpenyőt nagyon könnyű 
tisztán tartani. Használat után csak mosd el forró vízben 
és kicsit kend meg olajjal. 2017 tavaszától elérhető.

Típus           Kód

Új!

XXLarge
XLarge       
Large 5.2 L        117052  

Medium

Hamarosan!
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XXLarge
XLarge
Large  Ø 28 cm  002068  Medium 
Small
MiniMax

Ribs and Roasting Rack
V-rács
Ez a sokoldalú V-rács a hasimádók kedvence. Ideális 
egyben sült (akár töltött) húsok és szárnyasok sütéséhez. 
Alá helyezve a téglalap alakú csepegtetőtálcát felfogja a 
húsból távozó értékes nedvességet, amiből aztán ízletes 
szószt készíthetünk. Ha megfordítod a rácsot, akkor 
oldalas tartóvá alakul. Nemcsak több oldalast tudsz így 
megsütni, de ráadásul sokkal egyenletesebben is sülnek, 
mert a levegő szabadon áramolhat az oldalasok között.

Grill Wok
Egy gyors wok fogásra vágyik? A Kerek grill wok a 
megoldás! Gyújtsa be a Big Green Egget, helyezze a 
wokot a rácsra, és hirtelen süsse át az alapanyagokat a 
wokban. Pillanatok alatt el fog készülni az ínycsiklandó 
fogással. A wokon található lyukak hatékonyan 
áramoltatják a hőt sütés közben, nem csak kellően 
átsütve a hozzávalókat, de közben beléjük is csempészve 
a Big Green Eggben készült ételek jellegzetes karakterét.
A Grill Wok a MiniMax-ban csak convEGGtor nélkül használható

Típus          Kód

XXLarge
XLarge     3.8 L       002167  
Large

Stir-Fry & Paella Grill Pan 
Paella serpenyő
A rozsdamentes paella serpenyővel tradicionális spanyol 
paellát és még számos finomságot készíthet a Big Green 
Eggben. Akár rizst, tésztát, hirtelen sütött fogásokat, 
curryket, ratatouille-t vagy sültkrumplit.

XXLarge
XLarge             117564 
Large

Medium
Small                117557 

XXLarge
XLarge
Large  Ø 12 cm 117663  Medium
Small
MiniMax

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Öntöttvas szószos edény ecsettel
Az új öntöttvas szószos edény ideális vajat olvasztani, 
szószokat vagy marinádot felmelegíteni a Big Green 
Eggen. Mivel az öntöttvas remek hőtartó képességgel 
rendelkezik, az edény sokáig meleg marad, akkor is ha 
levettük a Tojás rácsáról. Az eltávolítható szilikon 
kenőecset tökéletesen illeszkedik az edény nyelére, így 
semmi nem vész kárba, ami lecsöppen. Ne hagyd rajta 
az ecsetet, amikor a tojásban használod.

NÉHA A LEGKISEBB 

ÉS LEGJOBB 
MINŐSÉGŰ 
HOZZÁVALÓK ADJÁK A 

LEGNAGYOBB 
ÍZBOMBÁT!

Új!
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Típus   Kód

Ø 27 cm 117403  

Ø 58 cm 116390   

Ø 41 cm  106056  

Ø 41 cm 201287  

Ø 33 cm  102010  

28x18 cm 102027  

Round Drip Pan
Kerek csepegtetőtálca
A kerek csepegtetőtálcát számtalan módon használhatja. 
Összegyűjti a lecsepegő zsírt és szaftot; kis víz beletöltésével 
párásabbá teheti a Big Green Egg belsejében a levegőt; 
folyadékok melegítéséhez ideális edény. A tapadásmentes 
bevonatnak köszönhetően egyszerűen tisztítható, ráadásul 
tortaformaként is használható. Sokan használják a Sittin' 
Chicken/Turkey kerámia sütőállvánnyal és a függőleges 
csirkesütő állvánnyal együtt. Tapadásmentes bevonattal 
rendelkezik, és 232 °C-ig hőálló. 

Perforated Porcelain Grid
Lyukacsos sütőlap
A lyukacsos porcelán sütőlap kiválóan használható kis méretű vagy apróra vágott zöldségek, 
gomba, kagyló és halak készítéshez, amelyek túl aprók vagy kényesek a hagyományos sütőrácshoz. 
Egyszerűen helyezze a lyukacsos sütőlapot a rozsdamentes acél vagy öntöttvas sütőrácsra, és vegye 
le egy egyszerű mozdulattal, amint a fogás elkészült.

Félhold: 
XXLarge / XLarge 

Félhold: 
XXLarge / XLarge / Large

Kerek:
XXLarge / XLarge / Large

Kerek:
XXLarge / XLarge / Large / Medium / Small / MiniMax

Négyszögletes:
XXLarge / XLarge / Large / Medium / Small / MiniMax

Ø 35x26 cm  117397

Rectangular Drip Pan
Négyszögletes csepegtetőtálca
Mint a kerek csepegtetőtálca, ez is sokoldalú. Méretének 
köszönhetően ráadásul sültekhez is használható, és a 
V-rács tökéletesen illeszkedik bele. Így a zsír és folyadékok 
nem cseppennek a convEGGtorra és a faszénre sem a 
sütés alatt. Tapadásmentes bevonattal rendelkezik, és 
232 °C-ig hőálló. 
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 114204

Aluminium Pizza Peel
Alumínium pizzalapát
Készen áll egy ínycsiklandó pizzára egyenesen a Big Green 
Eggből? A praktikus alumínium pizzalapát segít önnek 
biztonságosan a pizzakőre helyezni a pizzát. Amikor a 
pizza már ropogósra sült, egyszerűen emelje ki a Tojásból, 
és helyezze egy tálra a pizzalapát segítségével. A vékony 
alumíniumpenge nem csak a pizzák alá siklik be könnyedén, 
de használható kenyerek, sütemények be- és kiemelésében 
is. A hosszú nyél tökéletes biztonságot garantál.

Típus Kód

51x51 cm 114167

Pizza Dough Rolling Mat
Szilikon nyújtólap
A jó pizzatészta elengedhetetlen egy kiváló pizzához. A 
Big Green Egg alátéte egyszerűbbé és higiénikusabbá 
teszi a megfelelő pizzatészta előkészítését. Helyezze a 
csúszásmentes szilikon alátétet vízszintes munkalapra, és 
máris használhatja a tészta gyúrásához és nyújtásához. Az 
előkészítő alátétre öt különböző méretezésű segédkör is fel 
van rajzolva (20 cm-es átmérőtől 41 cm-ig), és leolvasható 
róla a legjobb recept is az igazán ízletes, ropogós pizza 
készítéséhez, hozzávalóktól a sütés módjáig. Ebben 
mind segítségére lesz a praktikus alátét. Valami édeset 
készítene? A pizzaelőkészítő alátét torták, kekszek és 
egyéb sütemények készítésénél is használható.

28 cm 114181
16 cm 114174

Calzone Press
Calzone nyomó
A Calzone Press kiegészítő segítségével Big Green Eggjé-
ben egyszerűen készíthet calzone pizzát, az itthon is egyre 
ismertebb megtöltött, félbehajtott pizzakülönlegességet. 
Ehhez először nyújtsa ki a tésztát kör alakúra, egyszerűen 
vágja megfelelő méretűre a Calzone Press aljával, majd he-
lyezze abba bele. A kívánt tölteléket halmozza a tészta egyik 
felére, a tészta széleit pedig enyhén vizezze be, hogy jól 
összetapadjanak, amikor egy határozott mozdulattal össze-
zárja az eszközt. Ezzel a calzone készen is áll a sütésre. A 
Calzone Press kétféle méretben elérhető, egy- és kétszemé-
lyes modell közül választhat. (Az egyszemélyes modell 16 
cm átmérőjű, 125 ml töltelékkel készíthető benne calzone, a 
kétszemélyes modell 28 cm átmérőjű, 250 ml töltelékkel kés-
zíthető benne calzone.)A TÖKÉLETES 

PIZZÁHOZ 
TÖKÉLETES 
VÁGÓESZKÖZ JÁR 
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114198

Wooden Pizza Peel
Fa pizzalapát
A Big Green Egg fa pizzalapátja autentikus keményfa pizzala-
pát. A széles lap elvékonyodó végei igazán könnyűvé teszik a 
szeletek felvételét és tálalását. Erős kiképzésű nyelén bizton-
ságos fogás esik. Természetesen a fa pizzalapát bármely 
más fogás mozgatásához is használható, amit a sima 
sütőkövön elkészít.

Kód

114150

Rockin’ Pizza Cutter
Pizzaszeletelő
A Félhold pizzaszeletelő kifejezetten ropogósra sütött, 
töltelékkel gazdagon töltött/beborított tésztafélék 
szeleteléséhez lett tervezve. A rozsdamentes, acél pengéjű 
pizzaszeletelő hintáztatásával könnyedén felszeletelheti 
az elkészült fogást. A Félhold pizzaszeletelőt a kéz felé 
eső oldalán végig puha műanyag burkolja, így nagyon 
kényelmes használni.

114136

Rolling Pizza Cutter
Görgős pizzaszeletelő
A pizzát legkényelmesebben egy olyan speciális pizzas-
zeletelővel lehet felvágni mint a Big Green Egg körpen-
géjű pizzaszeletelője. Az éles, forgó rozsdamentes acél 
kerék segítségével gyorsan, egyszerűen, egyetlen moz-
dulattal átvágható az átsült pizzatészta, így ön tökéletes 
pizzaszeleteket tálalhat. A puha, jól kézre eső nyél kényel-
mes fogást biztosít, elővigyázatosságból pedig egy a hü-
velykujjat védő lemez is rögzítve van rá.

114143

Pizza Server
Pizza tálaló
Tálaljon pizzát vagy tortát tányérokra vagy szalvétára a 
Big Green Egg pizzalapát segítségével biztonságosan 
és higiénikusan. A hosszú életű rozsdamentes acél lapát 
méretének köszönhetően nagyobb és kis szeleteket is 
könnyen tálalhat a használatával.
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XXLarge
XLarge 002112
Large

Expandable Flexi Basket 
Rozsdamentes sütőkosár
A lecsatolható nyelű rozsdamentes sütőkosár praktikus 
kiegészítő grillezéshez. A segítségével halak, zöldségek 
könnyedén megfordíthatóak és egyenletesen süthetőek. 
Lecsatolható nyéllel rendelkezik.

XXLarge
XLarge 002105
Large

Stainless Mini-Burger Slider Basket
Rozsdamentes mini burger sütő
Házi hamburgert vagy lazacburgert készítenél? A 
rozsdamentes acél grillformával könnyedén, egyszerre 
süthetsz tökéletesre tizenkét mini-hamburgerhúst anélkül, 
hogy egyenként kellene forgatnod a húspogácsákat. A 
grillformához jár egy praktikus, levehető fogó.

 114082

Stuff-A-Burger Press
Hamburgernyomó
Ez a tökéletes módja a házi hamburger készítésének. 
Egyszerűen töltse meg a műanyag formát a finomra darált, 
ízletes hússal, hallal, szárnyassal vagy zöldségmasszával, 
nyomja össze, és a húspogácsa készen áll a sütésre. 
Készítsen töltött húspogácsát két réteg hús közé töltött 
kéksajt, szárított sonka, paradicsom vagy éppen mozzarella 
felhasználásával.

Ø 8 cm 002280

Stainless Steel Grill Rings 
Rozsdamentes acél grillgyűrű
A töltött articsóka, paprika, alma és hagyma gyakran 
elborul, miközben fő vagy sül, de nem akkor, ha Big Green 
Egg rozsdamentes acél grillgyűrűre illeszti őket. Ezeken a 
grillgyűrűkön található egy-egy tű, amely a helyükön tartja 
a megtöltött zöldségeket, gyümölcsöket. A grillgyűrűk nyitott 
kialakításának köszönhetően a forró levegő szabadon 
áramlik a megsütni kívánt finomság körül, így az sehol nem 
marad nyers. A grillgyűrűk három darabos csomagokban 
kaphatók.

Típus Kód

RAGADD 
MEG AZT 
A KUKORICÁT!
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68 cm - 2x 201348

FireWire Flexible Skewers
Hajlítható nyárs
A csomagolás két darab hajlékony nyársat rejt, 
amik a grillezést egyszerűbbé, biztonságosabbá és 
szórakoztatóbbá teszik az ön számára. Minden nyárs 
két részből, egy rozsdamentes acél hústűből és egy 
drótfonatból áll. Könnyedén feltűzhet rá húsokat, halat, 
szárnyast és zöldségeket anélkül, hogy a darabok a 
mások oldalon lecsúsznának, így kényelmesen helyezheti 
az alapanyagokat pácba. Hajlíthatóságuknak hála 
igényeinek megfelelően helyezheti őket a sütőrácsra.

Típus Kód

25 cm - 25x 117465   

Bamboo Skewers
Bambusz nyársak
Kebab, satay vagy más gyümölcs és zöldség nyársak 
új életre kelnek ha ezeket a bambusz nyársakat 
használod. A természetes bambusz környezetbarát és 
ezáltal fenntartható. Ezek a nyársak 25 cm hosszúak 
és természetesen Big Green Egg feliratosak. 25 db-os 
csomagban érkezik.

8x 117335 

Corn Holders
Kukoricafogó
A megújult eredeti Big Green Egg kukoricafogók kényelmet 
és egy kis mókát is csempésznek a kukorica grillezésbe 
minden alkalommal. A minőségi rozsdamentes acél tűkkel 
és a kellemes tapintású fogantyúval biztos kézzel tarthatod 
a kukoricát, emellett tisztán és hűvösen tartja az ujjaid. A 
kukoricafogók úgy vannak kialakítva, hogy használat után 
egymásba lehet fordítani, így biztonságosan tárolhatók. 4 
pár (8db) fogót tartalmaz.
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Sittin’ Poultry Ceramic Roaster
Kerámia szányas sütőállvány
A Sittin’ Chicken/Turkey kerámia sütőállvánnyal egyaránt 
tökéletes csirkét és pulykát grillezhet, tökéletes ízzel 
és ropogós bőrrel. A sütőállvány belsejébe akár sört, 
bort vagy aromás fűszereket is tölthet, amik mennyei 
ízt kölcsönöznek majd a készülő szárnyasnak. Két 
méretben elérhető: a kerámia csirke sütőállvány Small-
tól XXLarge modellekig, a pulyka sütőállvány Medium-tól 
XXLarge modellekig használható.

XXLarge
XLarge
Large  002099 
Medium
Small

Folding Stainless Beer Can Chicken Roaster
Sörösdoboz tartós csirkeállvány
A sörös csirke népszerű módja a szárnyas készítésének. 
Ültesd rá egy félig teli sörösdobozra sütés közben, és 
ez a masszív tartó a helyén tartja a dobozt és a csirkét 
is. Így biztos lehetsz benne, hogy többet nem fog 
felborulni. Tedd a kerek csepegtetőtálcába, hogy felfogd 
a lecseppenő zsírt és folyadékokat.

Vertical Poultry Roasters
Függőleges szárnyas sütőállvány
A Függőleges szárnyas sütő állvánnyal nagyon 
egyszerűen készíthet tökéletesre grillezett csirkét vagy 
pulykát. Szaftosságát az így készülő szárnyas megőrzi, 
mivel a függőleges pozíció miatt a hús a saját zsírjában 
sül meg. Így a fogás íze még remekebb, a madár bőre 
pedig ínycsiklandóan ropogós lesz. Azt javasoljuk, hogy 
a függőleges szárnyas sütőállványt a kerek csöpögtető 
tálcára helyezze, hogy a kicsöpögő zsír ne hulljon a 
faszénre. Ha szeretnéd, tegyél bele zöldséget vagy 
burgonyát, amit a zsír extra ízletessé varázsol. Két 
méretben elérhető, a csirkeállvány a Small-tól XXLarge 
méretig használható, a pulyka sütőállvány pedig Medium-
tól XXLarge méretig.

Típus  Kód

Csirke  112415
Pulyka 112484

Csirke 201249
Pulyka 301017

IGEN, MEG TUDOD 

CSINÁLNI! 
HASZNÁLD A 
SÖRÖSDOBOZ TARTÓS 
CSIRKEÁLLVÁNYT!
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 002136

Jalapeño Grill Rack & Corer Set
Jalapeno sütőállvány és magozó
A jalapeño paprikát és egyes édes, olasz paprikákat gyakran 
készítik félbevágva, megtöltve, grillezve. A sütőállvány és 
magozó párosával könnyedén kimagozhatja a paprikákat, 
aztán a sütőállvány réseibe dugdosva a paprikákat 
kényelmesen megsütheti a finomságokat. A sütőállványon 
húsz paprika fér el.

Típus  Kód

 114105

Pótfej - 2x 114297

Sauce Mop
Szószos ecset
Különböző pácoktól, szószoktól vagy ízesített vajaktól 
más-más íze lesz ugyanazon halnak, húsnak vagy 
zöldségeknek. A legegyszerűbben a kenőecset segítségével 
ízesítheti ételeit akár sütés közben is. A nyélről eltávolítható a 
pamutecset, így ez könnyedén megtisztítható.

48x35 cm  115379

Big Green Egg Teak Cutting Board  
Teakfa vágódeszka
Egy gyönyörű kiegészítő minden konyhába. A teakfa 
vágódeszka tökéletes sültek szeleteléséhez, zöldségek, 
gyümölcsök darabolásához, fűszerek aprításához. Minden 
deszka egyedi mestermű, kézzel készült, trópusi keményfából, 
lézerrel gravírozott Big Green Egg logóval.
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Típus  Kód

 114099

Meat Claws
Hústépő karom
A pulled pork sertéssült nagyon népszerű fogás. Sok helyen 
javasolják, hogy a húst villával vagy az ujjainkkal szedjük 
szét, de egyik sem az ideális megoldás. A hústépő karmok 
segítségével, hála a puha és kényelmes fogórésznek, 
gyerekjáték a megsült, forró sertéshús széttépdesése. 
A hústépő karmokat használhatja nagyobb darab húsok 
tálalásához is.

Készlet  116901 
Csipesz 116871
Spatula 116888 
Ecset 116895 

Stainless Steel Tool Set
Rozsdamentes acél grill szett
Csipesz, spatula és ecset
Nagyszerű séfeknek a legjobb eszközök járnak, és ez 
az egyedileg tervezett tartós összeállítás minden grill 
és bbq imádónak a legjobb kiEGGészítő a sütésekhez. 
Az extra hosszú rozsdamentes acél szár megfelelő 
távolságot ad a hőforrástól és úgy van kialakítva, 
hogy a fogása is kényelmes legyen. Segítségével 
biztonságosan és higiénikusan tudod a rácsra pakolni  
és onnan levenni az ételeket, ráadásul vajjal, szósszal 
és marináddal is bekenheted őket. A készletben található 
egy extra ecsetfej is. Az acél grill szett részei külön is 
megvásárolhatók.

40 cm 116864
30 cm 116857

Silicone Tipped Tongs
Szilikonos csipesz
Rozsdamentes acél csipesz praktikus szilikon fejjel. 
A szilikontól nem csúszik ki belőle semmi és tökéletes 
fogást biztosít az ételeken, amit beleraksz, forgatsz 
vagy kiveszel a tojásból. Az anyag puha és hajlékony 
tulajdonságai lehetővé teszik hogy kényesebb 
hozzávalókat mint a tészta vagy a saláta is könnyedén 
kezelhess vele. 260°C-ig hőálló, és mosogatógépben 
mosható.

SEMMI SEM 
LEHET TÚL 

FORRÓ Új!
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 201515

Pigtail Meat Flipper
Húsfordító kampó
Ez az innovatív eszköz tökéletes arra, hogy gyorsan, könnyen 
és biztonságosan fordíts meg húsokat és halat, legyen szó 
steakről vagy csirkecombról. A hosszú rozsdamentes acél 
kampó nem sérti meg az ételt, fa nyelén pedig található egy 
zsinór, amivel fel is akaszthatod.

Típus  Kód

6.5 cm 114112 

Chef’s Flavor Injector
Pácoló fecskendő
Ezen kiegészítő segítségével közvetlenül az alapanyagok 
belsejébe injektálhatja a páclevet vagy más ízesített leveket, 
szószokat. Így a húsok és szárnyasok még szaftosabbak és 
intenzívebb ízűek lesznek. A húsfecskendő egy 6,5 cm 
hosszú rozsdamentes acél tűvel van felszerelve, amit a 
megtisztításához egyszerűen el is távolíthat.

Knife Set
Késkészlet
Hogy könnyedén megtisztíthassa és felszeletelhesse 
a kívánt húst, szárnyast, zöldségeket, gyümölcsöket 
és halakat egyaránt, éles és jó minőségű késekre van 
szüksége. Nem hiába választja ki olyan körültekintően 
minden profi szakács saját késeit. A Big Green Egg 
chef kés szett egy 20 cm hosszú pengéjű szeletelőkést 
és egy 9 cm hosszú pengéjű hámozókést tartalmaz, 
amelyek megfelelnek a nagy elvárásoknak. Kialakításuk 
ergonomikus, az elkészítésükhöz használt anyagok 
magas minőségűek. A szeletelőkés nyele kényelmesen 
a tenyérbe simul, a hámozókés nyele pedig viszonylag 
hosszú és széles, amitől könnyebben irányítható.

 117687
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Típus Kód

Egy méret 117090

Egy méret 117083  

EGGmitt™
Hőálló kesztyű
Az EGGmitt hőálló kesztyű rengeteg előnnyel bír a 
hagyományos BBQ kesztyűkkel szemben. Például, 
belseje puha pamuttal van bélelve, míg külső része 
tűzálló, hőálló aramid szövetből készül. Ez optimális 
védelmet biztosít a kéznek, csuklónak és az alkarnak. 
Mivel az ujjak különállnak és a kesztyű szilikon bevonattal 
van ellátva, ideális tapadást biztosít. Az EGGmitt 246°C-ig 
hőálló és bal- illetve jobbkezes használatra is megfelelő.

Silicone Grilling Mitt
Szilikon hőálló kesztyű
A szilikon grill kesztyű egyedi, teljesen vízálló kesztyű. 
A rugalmas szilikon BPA-mentes és a kialakításnak 
köszönhetően remek tapadást biztosít. A kézelő és a 
bélés puha pamut- poliészter keverékből készülnek. A 
szilikon kesztyű 232°C-ig hőálló.

3x 116840

Kitchen Towels
Konyharuha
Most már gyorsan és stílusosan törölheted meg kezeid, 
poharat, tányért, evőeszközt polírozhatsz vagy szárazra 
törölhetsz ezzel a menő konyharuhával. Ez a prémium 
minőségű pamut puha és remek nedvfelszívó. A 
készletben három mosható konyharuha található.

MI AZ? BIZTONSÁGOS, 
ERŐS ÉS MEGBÍZHATÓ? 

TERMÉSZETESEN A 
BIG GREEN EGG 

EGGMITT 

KESZTYŰ!
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Típus  Kód

Egy méret 117113

Big Green Egg Apron – Comfort-Tie
Big Green Egg Comfort kötény
Védd meg ruházatod amíg kint sütsz ezzel a kényelmes 
és praktikus köténnyel. A kötény mindig jól illeszkedik, 
köszönhetően az állítható nyaknak, és a hozzá kapcsolódó 
rugalmas fűzővel mindig jól fog állni rajtad. Ezáltal a Big 
Green Egg logóval és hasznos zsebekkel ellátott kötény 
mindenkinek tökéletes viselet. A kötény gépben mosható 
és alacsony hőmérsékleten szárítható is.

Egy méret 789054

Big Green Egg Apron – Kids
Big Green Egg gyermek kötény
Gyerekekkel sütni jó szórakozás, főleg a Big Green 
Eggen! Az ő ruhájukat is fontos megvédeni előkészületek 
és sütés alatt. Ezzel a köténnyel mindig gyermek tökéletes 
segítség lehet a kinti sütéseknél. Big Green Egg színben 
kapható, és 12 éves korig ajánljuk. A kötény gépben 
mosható és alacsony hőmérsékleten szárítható.

 002273

Magnetic Flexible LED Grill Light
Mágneses LED lámpa
Egy enyhe téli estén vagy késő éjszakába nyúló sütögetésen 
a Mágneses flexibilis LED grill lámpa fényt hoz a sötétségbe. 
Ez az okos LED-lámpa hajlítható nyéllel van felszerelve, 
a végén pedig egy erős mágnes kapott helyet. A mágnes 
segítségével rögzítheted a lámpát a Tojás fém elemeihez, 
de akár fel is csíptetheted azt valahova nyelénél fogva, így 
a lámpa megvilágítja neked a sütőfelületet a legsötétebb 
estéken is.

Új!
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Típus Kód

 114075

Pótfej - 2x 114280

Stainless Steel Mesh Grill Scrubber
Rozsdamentes rácstisztító kefe
A rozsdamentes rácstisztító kefe hosszú nyéllel rendelkezik, 
és rövid idő alatt megtisztíthatod vele a Big Green Egg 
rácsait. A drótos tisztítókhoz képest azért jobb megoldás, 
mert nem kell félni, hogy kiesnek a szálak használat közben, 
mivel a rozsdamentes acél szivacs sokkal tartósabb. 
Elhasználódott? A szivacs lecserélésével olyan lesz, mintha 
még nem is használtad volna!

 117205

Cast Iron Grid Lifter
Öntöttvas rács emelő
A praktikus Big Green Egg rácsemelő. Az eszközt egy 
negyeddel elfordítva könnyedén és biztonságosan 
leemelhetjük és visszahelyezhetjük az öntöttvas sütőrácsot 
a Tojásba. A fogantyú alatt található lemez fokozott védelmet 
nyújt a kéznek a felszálló hő ellen.

 201201

Spiral Grid Cleaner
Spirális rácstisztító
A spirális rácstisztítónak két feje van, hogy könnyedén és 
hatékonyan tisztíthasd vele a Big Green Egg rozsdamentes 
acél vagy zománcozott rácsait.

 201089

Grill Gripper
Rácsemelő
Mindig legyen különösen elővigyázatos, amikor a forró 
grillrácsot kiemeli. A rácsemelő, ami használható akár forró 
serpenyőkhöz is, stabilan megfogja a rácsot, így az már 
biztonságosan mozgatható. A helyes használathoz a fogó 
csőrének egyik részét bújtassa a rács alá, és így zárja össze 
az eszközt. Amikor megemeli a rácsot, nem szükséges 
túlságosan összeszorítani.

TEDD BE. FORDÍTSD EL. EMELD FEL. 

GYORS. KÖNNYŰ. BIZTONSÁGOS. 

A LEGJOBB 
RÁCSEMELŐ!
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XXLarge 114952 XLarge

Large 201010Medium 

Small
MiniMax 301024
Mini

Ash Tool
Hamukaparó
A hamukaparó két dolog miatt is kötelező kiEGGészítő: ezzel 
távolíthatod el a hamut az alsó szellőzőrostélyon keresztül, 
és az izzó parazsat is ezzel egyengetheted el.

 201324

Cooking Grill Cleaner
Grillrács tisztító
Zománcozott és rozsdamentes acél rácsok egyaránt 
könnyen és gyorsan tisztíthatók a grillrács tisztító 
kiEGGészítő segítségével. Hosszú nyelének köszönhetően 
nem szükséges megvárnia, míg a rács és a Tojás kihűl.

Típus Kód

XXLarge 
XLarge  106049Large 
Medium 

Ash Removal Pan
Hamuzó lapát
A Prémium Organikus Faszén meglepően kevés hamut 
hagy maga után a kerámia aljban, és eltávolítani is könnyű a 
szellőzőnyíláson keresztül a hamuzó lapát és a hamukaparó 
segítségével. A hamuzó lapát tökéletesen passzol a 
Medium, Large és XLarge modellek szellőzőnyílásába, így 
segítségével anélkül távolíthatjuk el vele a hamut, hogy 
összekoszolnánk vele a földet vagy az asztalt, amin a Tojás 
áll.

Tel-Tru® Temperature Gauge
Precíziós hőmérő
A Big Green Egg hőmérője alapfelszereltség, de ha mégis 
megsérült, tőlünk pótolhatod. A hőmérő 50-től 400°C-
ig használható. A 8 cm átmérőjű hőmérő a MiniMax-tól 
XXLarge modellekig, a 5 cm átmérőjű a Mini-től Medium 
modellekig használható.

8 cm        114495
5 cm        117236

AZ IGAZI 
BIG GREEN EGG 

RAJONGÓT 
MÁR A FELSZERELÉSE

ALAPJÁN 
BEAZONOSÍTHATOD
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XXLarge 115621
XLarge 110145
Large  110138
Medium 110121

Small 110114MiniMax 

Mini 110107

XXLarge
XLarge  113726
Large

Medium
Small
MiniMax  113733

Mini  

Stainless Steel Grid
Rozsdamentes acél rács
A rozsdamentes acél rács a legjobb minőségű 
rozsdamentes acélból készül és a Big Green Egg 
alaptartozéka.

Gasket Kit
Hőálló tömítő készlet
A filc tömítőszalag a Big Green Egg alaptartozéka. Védi a 
kerámia széleket, és megakadályozza a kontrollálatlan 
légáramlást. Az ép tömítőszalagnak fontos szerepe van 
az ideális légkeringésben sütés közben. Attól függő 
gyakorisággal, milyen intenzíven használja Big Green 
Eggjét, a tömítőszalag rendszeres cseréjére van szükség. 
A tömítő készlet olyan öntapadós filcszalagot tartalmaz, 
amivel egyszerűen, saját kezűleg cserélheti a tömítést a 
Tojáson. A filcszalag különböző méretekben kapható egyes 
modellekhez, az XXL modellhez két Large tőmítőszalag 
szükséges.

Típus Kód

XLarge 990599
Large 990568

Stainless Steel Unit
Rozsdamentes acél állvány
Ez a mobil rozsdamentes acél állvány kiemelkedik 
funkcionalitásban. Anyaga tartós és nagyon könnyű 
tisztítani. A munkapult két külön rozsdamentes GN 
edénnyel is felszerelt. Az állványra kampókat is 
szerelhetsz (nem tartozék), hogy ezekre akasztd a 
csipeszeket és más eszközöket. A Tojás alatt egy rekesz 
is található a kiEGGészítők és más eszközök tárolására. 
Az állvány kerekei lehetővé teszik, hogy könnyedén 
mozgathasd.
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14 cm 002334

Ceramic Citronella Filled Candle 
Kerámia citronella mécses
A dekoratív kerámia mini Tojás citronella gyertyával távol 
tartja a rovarokat. A mini Tojás 14 cm magas. A citronella olaj 
miatt, kinti használatra ajánlott.

4 darab  002310

Tablecloth Weights
Asztalnehezék
A négy részes asztalnehezék megakadályozza, hogy a szél 
lekapja a terítéket. A nehezékek gyantával bevontak és kis 
csipesszel felszereltek.

Típus Kód

6.5x9.5 cm 114822

Big Green Egg Wall-Mountable Bottle Opener  
Asztalra szerelhető sörnyitó
Ez a praktikus asztalra vagy falra szerelhető sörnyitó tartós 
és robosztus öntöttvasból készült. Könnyen a Big Green Egg 
asztalodra vagy a kerti konyhába szerelheted. Csavarokkal 
együtt érkezik.
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Jazyk-Nyelv  Kód

Angol MENU1EN

Angol 116680

Menu of the Month Book
A hónap menüje könyv
Évente tizenkétszer, a Big Green Egg összegyűjti a legjobb 
recepteket, amelyeket három fogásos menüként is tálalhattok. 
A speciális fogások mindig egy-egy hozzávaló köré 
csoportosulnak, és különböző sütési technikákat foglalnak 
magukban. Az ízletes három fogásos menük szezonális 
alapanyagokból állnak. Gyönyörű képekkel teszi könnyebbé 
az elkészítést és a tálalást, és lépésről lépésre ad tippeket, 
hogy mindenki egyszerűen elkészíthesse ezeket az életek a 
saját Big Green Eggjén.

The Big Green Egg Book 
A Big Green Egg könyv
A Big Green Egg könyv egy csodálatos enciklopédia a 
holland top séf, Jonnie Boer előszavával, aki a De Librije 
étteremmel nem kevesebb, mint három Michelin csillagot 
tudhat magáénak. A könyv részletesen elemzi a Tojásban 
használható különböző sütési technikákat. A Big Green Egg 
nagykövetei által írt rengeteg alaprecept és haladó leírások 
teszik ezt a könyvet kötelező olvasmánnyá mindenkinek.

BIG GREEN EGG KÖNYVEK

HA SZÍVBŐL 

FŐZÖL, 

A LELKED 
IS JÓLLAKIK
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ENJOY! MAGAZIN
Az Enjoy! magazin olvasása kötelező minden Big Green 
Egg rajongónak! Minden kiadás tele van inspirációval: 
tanulj profi séfektől és ismerd meg az otthonuk ízeit, 
próbálj ki különböző ételkészítési technikákat és használd 
a legjobb recepteket és szezonális alapanyagokat. Az 
Enjoy! magazin ingyenesen elérhető a Big Green Egget 
árusító üzletekben vagy a honlapunkon a publikációk fül 
alatt olvasható.
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Mit fogsz készíteni ma a Big Green Eggen? Rengeteg 
receptet és inspirációt találsz a weboldalunkon, ami 
folyamatosan frissül. A biggreenegg.eu oldalon 
pedig spanyol tapastól a sült cékla levesig mindent 
megtalálsz. Ha nem szeretnél lemaradni egyetlen 
receptről és hírről sem, iratkozz fel a hírlevelünkre!

BIG GREEN EGG RECEPTEK

BIG GREEN EGG
FLAVOUR FAIR
Rengeteg Big Green Egg rajongó találkozik évről évre a Big 
Green Egg Flavour Fair-en. Ez a nap az ízek élvezetéről, 
a legjobb alapanyagokról, a szórakozásról és a Big Green 
Eggen készült jobbnál- jobb ételekről szól. Próbáld ki az 
különböző ízeket, tanulj a profiktól, kérdezz és cserélj 
ötleteket. Ezen a rendezvényen garantáltan jól fogja magát 
érezni idős és fiatal is! A Big Green Egg Flavour Fair egész 
Európában megrendezésre kerül. További információkért 
a magyarországi Flavour Fair rendezvényről látogass el a 
weboldalunkra vagy kérdezz bátran minket!

Kérdezz, oszd meg az élményeid és legjobb  
receptjeid, történeteid: 

            Greenegghu / Biggreenegghu

            Greenegghu / Biggreenegghu

            Big Green Egg Magyarország
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