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Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®, 
EGGmitt® og convEGGtor® er varemærker eller registrerede 
varemærker tilhørende Big Green Egg Inc.

Spørg din Big Green Egg-forhandler om råd!
Har du spørgsmål eller vil du vide mere om vores Big Green Eggs eller den imponerende 
kollektion af accessories? Anerkendte Big Green Egg-forhandlere har al ekspertisen i huset 
for at kunne give dig en god rådgivning. Du finder den nærmeste forhandler via websiden 
biggreenegg.eu. 

BIG GREEN EGG 
ER GRUNDLAGT 

I 1974
---

The Evergreen



54

BIG GREEN EGG FORKLARET
---

Robust kvalitet. Uovertruffen keramik. Seriøst udendørs tilberedningsudstyr!

REGGULATOR
Justeres på to måder med henblik på regulering af 
luftstrømmen og præcis styring af temperaturen.

TERMOMETER
Muliggør præcis aflæsning af den indvendige 
temperatur. Overvåg tilberedningsprocessen  
uden at åbne EGG.

RIST I RUSTFRIT STÅL
Risten i rustfrit stål anvendes som primær 
tilberedningsoverflade ved grilning eller  
ovnstegning.

GITTER
Monteres indvendigt i brændkammeret.  
Perforeringen giver luften mulighed for at  
strømme op igennem EGG og asken mulighed  
for at falde ned, så den helt ubesværet kan  
fjernes efter madlavningen.

LUFTSPJÆLD
Fungerer i kombination med rEGGulator og regulerer 
den indgående luftforsyning med henblik på styring af 
temperaturen. Muliggør ligeledes uproblematisk 
fjernelse af aske.

LÅG MED SKORSTEN
En keramisk kuppel med skorsten, der kan åbnes  
og lukkes uden videre ved hjælp af fjedermekanismen. 
Det keramiske materiale er udstyret med et 
beskyttende dobbelt glasurlag. Det keramiske 
materiales isolerende, varmetilbageholdende 
egenskaber skaber en strøm af luft indvendigt 
i EGG, hvorved det sikres, at retter tilberedes  
ensartet og smagfuldt.

ILDRING
Stakkes oven på brændkammeret og udgør hylden  
til varmefordeleren og tilberedningsristene.

BRÆNDGITTER
Brændgitteret hviler på den keramiske underdel og 
skal fyldes med trækul. Da gitteret er udstyret med 
avancerede åbninger og fungerer sammen med 
ventilerne i bunden af EGG, holdes luftstrømmen 
konstant og optimal, når rEGGulator og luftspjældet er 
åbne.

UNDERDEL
Robust, isoleret keramik. Glaseringen forhindrer 
afsplintring og falmning.

GAMMEL VISDOM & INNOVATIV TEKNOLOGI
For at finde frem til idéen bag Big Green Egg må vi mange århundreder 
tilbage i tiden. For omkring 3.000 år siden blev den allerede brugt 
i Østasien som traditionel, træfyret ler-ovn. Her blev den opdaget, 
modtaget med åbne arme og taget med af japanere, der kærligt 
kaldte den ‘kamado’ eller ovn eller arne. I Japan opdagede amerikanske 
soldater kamadoen i begyndelsen af forrige århundrede og tog den 
med sig hjem som souvenir. I tidens løb blev den århundredgamle  
model yderligere perfektioneret i Atlanta (Georgia, USA) efter nutidens 
viden, produktionsteknikker og innovative materialer. Også NASA's 
fremadstræbende keramiske teknologi har bidraget til frembringel-
sen af dette særlige udendørs kogeapparat: Big Green Egg. 

HEMMELIGHEDEN BAG BIG GREEN EGG
Japanere, amerikanere, danskere: Alle, der prøver de retter, der  
er lavet på et Big Green Egg, falder pladask for den uforligneligt 
lækre smag. Hvad er hemmeligheden bag EGG? Egentlig er det  
en kombination af flere ting. Der er keramikken, der kaster varmen 
tilbage, så der opstår en luftstrøm, der gør ingredienserne og retterne 
ekstra møre. Der er den perfekte luftcirkulation, hvorved maden 
koges jævnt mør på den ønskede temperatur. Og der er det faktum,  
at temperaturen kan reguleres og holdes nøjagtigt på graden.  
Selv udendørstemperaturer er på grund af den førsteklasses  
varmeisolerende keramik uden indflydelse på temperaturen  
i EGG. Og – last but not least - dets udseende hører naturligvis  
også med i billedet.

SAMMEN NYDE DEN ULTIMATIVE  
SMAGSOPLEVELSE
Sammen nyde livet, det er, hvad Big Green Egg står for. Familie, 
venner, kærester omkring dig, og de lækreste retter, som du nogen 
sinde har smagt. Da Big Green Egg dækker et temperaturområde på 
70°C - 350°C, kan du slippe alle slags kogeteknikker løs på den: Grille, 
bage, koge, stege, ryge og slow cooking. Vil du gøre den endnu mere 
alsidig? Til hver model af Big Green Egg er der praktiske accessories, 
der gør EGG’et endnu nemmere og sjovere at bruge og giver mere 
smag til din kogekunst. Samspillet mellem det multifunktionelle EGG 
og godt samvær skaber uforglemmelige øjeblikke. 

LIVSLANG KVALITET 
Hos Big Green Egg står vi 100 % bag vores produkt. Derfor får du også 

begrænset livslang garanti på materialet og konstruktionen af alle 

keramiske dele af EGG. Den er fremstillet af keramik af usædvanlig høj 

kvalitet. Dette materiale har ekstremt isolerende egenskaber og gør EGG 

unik kombineret med forskellige andre patenterede dele. Keramikken 

modstår ekstreme temperaturer og temperatursvingninger. Du kan bruge  

dit EGG adskillige, uden at kvaliteten forringes. Det er altså ikke så tosset, at 

vi og hele vores firma vores EGG. 

INDIREKTE STEGNING MED CONVEGGTOREN
Foruden at grille, bage, dampe, wokstege og ryge er Big Green Egg også 

beregnet til slow cooking af større stykker kød eller til langsom mørstegning 

af delikate ingredienser som skaldyr og muslinger og fiskefileter. Med den 

keramiske convEGGtor bygger du ganske let Big Green Egg om til en ovn. 

convEGGtor'en fungerer som et varmeskjold, der sørger for, at trækullet 

ikke udstråler direkte varme til maden. Og det sørger igen for en langsom 

mørstegningsproces. Bruger du dertil også en Baking Stone (også kaldet 

pizzasten), så laver du meget nemt det lækreste brød og pizzaer med den 

rigtige sprøde bund. EGG s muligheder er ubegrænsede. Prøv dem alle og lad 

din kreativitet få frit løb. 
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Big Green Egg er fornyet.
Innovationen af en klassiker.

Ved første øjekast ser det ud til, at der ikke er store forskelle mellem denne Big Green Egg og den model,
vi introducerede i 1974. Men skinnet bedrager. For siden da har vi udført en lang række teknologiske

innovationer. Og det skal vi gøre fremover. Fordi vi ikke kun ønsker at være producent af nutidens bedste
kamado, men også fremtidens.  

6

2=1

Den patenterede rEGGulator 
kan indstilles meget præcis og 
er komfortabel i brug på grund 
af det varmeisolerede håndtag. 

Inkl. tilbehøret Rain Cap. 

To-i-ét! Den nye Nest med integre-
ret håndtag - en solid basis til Big 
Green Egg - til sikker flytning af 

EGG’en uden risiko.

Dome thermometer i XL-format, 
for bedre oversigt over tempera-
turen med chockbestandigt glas. 

Ny state of the art-filt, som 
tåler selv de højeste tempe-

raturer.

Forbedrede hjul med lav 
rullemodstand, velegnede til 

alle underlag.

Patenteret "let at løf-
te"-system. Den geniale be-
tjening muliggør åbning og 

lukning af det keramiske 
låg med minimal kraft. 
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The essential Big Green Egg collection: 
---

EN EASY START
Specielt til begyndere i at bruge EGG’et har vi sammensat en starterpakke med  

de vigtigst basics. Så er ønskesedlen til din fødselsdag også pludselig klar.

IntEGGrated Nest+Handler

Charcoal 4,5 kg

Charcoal Starters

Ash Tool

convEGGtor
+ convEGGtor basket

DU OG BIG GREEN EGG 
IT’S A MATCH!  

Madentusiast du kan være sikker på en ting: Med et Big Green Egg får du en 
kamado i førsteklasses kvalitet i huset (nå ja, i din have, på din terrasse eller  
på din altan). Ud over at grille kan du stege, ryge, dampe og (slow)koge på et  

Big Green Egg. For et EGG er ikke bare en grill, men et komplet udekøkken, hvor  
du også kan bage pizza, ryge fisk, stege kød mørt langsomt og gøre alle de ting, 

som du også kan gøre i en almindelig ovn. De kulinariske muligheder med  
Big Green Egg er ubegrænsede. Det er altså ikke et spørgsmål, om du vil have  
et EGG, men hvilken af de 7 modeller der passer bedst ind hos dig. Derfor har 

vi kort beskrevet modellerne. Se selv, at uanset hvor stor eller lille din familie, 
vennekreds eller have (eller terrasse) er, er der altid et EGG, der passer!
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Stor, større, størst. Big Green Egg 2XL er det 
største medlem af Big Green Egg-familien og 
den største kamado, der kan fås på marke-
det. Alt ved denne model er imponerende: 
Vægten, omfanget, højden og kogefladen. 
2XL er på alle måder et rigtigt blikfang. Men 
det går ikke ud over dets præstationer. Ved 
hjælp af en EGG Nest og Nest Handler kan 
2XL stadig nemt flyttes. Og takket være en 
snild drejemekanisme er det også ganske let 
at åbne EGG. Virkelig stort, hvad angår 
format og kulinariske muligheder, 
men uden stjernenykker.

Specifikationer
Rist: Ø 73 cm 
Tilberedningsareal: 4.185 cm²
Vægt: 170 kg
Højde: 90 cm

Code 
120939

2XL

Inklusive
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor
• Charcoal 9 Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

2XL STARTPAKKE

Har du en stor familie og/eller vennekreds?  
Eller laver du mad professionelt, for eksempel 
som leverandør til store grupper? Så er Big 
Green Egg XLarge din partner in crime. Du 
kan lade store selskaber sammen nyde 
smagfuldt tilberedte ingredienser og retter. 
Med en kogeflade på 61 centimeter er store 
stykker kød eller fisk eller flere pizzaer ikke 
længere blot fantasi, men virkelighed. Og er 
61 centimeter stadig ikke helt nok? Så kan 
du udvide kogefladen med de specielle 2 og 
3 Level Cooking Grids, der fås til XLarge, og 
lave mad på højt niveau. 

Specifikationer
Rist: Ø 61 cm 
Tilberedningsareal: 2.919 cm²
Vægt: 99 kg
Højde: 78 cm

Code 
117649

Inklusive
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor + convEGGtor Basket
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

XLarge STARTPAKKE

XLarge
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Big Green Egg Large er den mest populære model 
Big Green Egg-familien. På Large-modellens 
kogeflade laver du nemt både alle dine og din 
familie og dine venners yndlingsretter. På én 
gang om det skal være, for på Large har du plads 
nok til at lave mad til 8 personer. Med al denne 
plads kan du på Large også ganske nemt lave 
komplette trerettersmenuer. Vil du have det mak-
simale ud af dit EGG? Så er Large også din 
perfekte match, for det er den model som  
der fås flest accessories til. Og dermed er 
mulighederne for denne all-rounder egentlig, 
som navnet allerede siger, Large. 

Specifikationer
Rist: Ø 46 cm 
Tilberedningsareal: 1.688 cm²
Vægt: 73 kg
Højde: 84 cm

Code
117632

Large

Large STARTPAKKE

Inklusive
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor + convEGGtor Basket
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Big Green Egg Medium er kompakt nok til at passe ind i en lille byhave, 
patio eller på en altan, men stor nok til at grille, ryge, stege eller bage 
til 6 til 8 personer. Med Medium i haven kan du meget nemt invitere 
familie eller venner til at nyde maden sammen. Netop derfor er dette 
EGG én af vores mest populære modeller. Med convEGGtor og Baking 
Stone, der passer til, ændrer du i en håndevending dit Big Green Egg 
Medium til en pizza-ovn, hvor du selv kan lave de lækreste pizzaer. For 
selv om den er Medium, så er den alt andet end middelmådig!

Specifikationer
Rist: Ø 40 cm 
Tilberedningsareal: 1.264 cm²
Vægt: 51 kg
Højde: 72 cm

Code
117625

Medium

Inklusive 
• EGG
• EGG Nest
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Medium STARTPAKKE

MiniMax
Dets format er måske ikke imponerende, men det er Big Green Egg 
MiniMax's præstationer derimod i høj grad. Det er kun 7 centimeter 
højere end Big Green Egg Mini, men har en langt større kogeoverflade, 
sammenlignet med Big Green Egg Small. Og det giver plads nok til at 
lave mad til 4 til 6 personer. Og skal du ud? Med en vægt på 35 kilo 
behøver du ikke at være professionel vægtløfter for at tage MiniMax 
med. Med EGG Carrier, der følger med som standard, er dette ikke  
et problem! 
 
Inklusive
EGG Carrier

Code
119650

Specifikationer MiniMax
Grid: Ø 33 cm 
Cooking surface: 855 cm²
Total weight: 35 kg
Height: 50 cm

Inklusive  
•  EGG (incl. EGG Carrier)
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

MiniMax STARTPAKKE
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Big Green Egg Mini er det mindste og letteste medlem af Big Green 
Egg-familien. Det er ideelt at tage med på camping, i båden eller på 
picnic. Eller til at sætte direkte på bordet derhjemme. Og for at være 
helt ærlig: Hvis du har denne model EGG, tager du sandsynligvis aldrig 
mere nogen steder hen uden at tage den med. På grund af vægten er det 
ganske let at flytte Minien. Og du kan gøre det endnu nemmere for dig 
selv ved også at anskaffe en EGG Carrier til Minien. Laver du som oftest 
mad til 2 til 4 personer? Så er denne rejselystne letvægter den ideelle Big 
Green Egg-model for dig. 

Specifikationer Mini
Rist: Ø 25 cm 
Tilberedningsareal: 507 cm²
Vægt: 17 kg
Højde: 43 cm

Code
117618

EGG Carrier Mini        
116451        

Mini

Inklusive 
• EGG
• EGG Carrier
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Mini STARTPAKKE

Nest®

Hvert Big Green Egg føler sig 
hjemme i en EGG Nest. Hvis du 
sætter dit EGG i understellet, ser  
du det vokse. Da det står lidt højere 
oppe, har det pludselig din ideelle  
arbejdshøjde. Rigtig rart for din ryg.  
EGG Nest er fabrikeret af pulvercoat  
stål, og med de 4 solide drejehjul 
kan du let flytte dit EGG.

2XL 114723 
XLarge  301079 
Large  301000 
Medium  302007 
Small  301062 

ACCESSORIES

Nest Handler
Med Nest Handler er det 
supernemt at flytte dit Big Green 
Egg. Meget praktisk hvis vinden 
pludselig skifter retning, og dine 
gæster sidder i røgen. Med dette 
håndtag af pulvercoat stål kan du 
trille dit EGG overalt hen til et sted 
hvor det sidder godt fast i sin EGG 
Nest. 

2XL 114730  
XLarge  302083 
Large  301086 
Medium  302076 

Big Green Egg er den hellige gral for enhver food lover. Og jo oftere du bruger det, jo gladere 
bliver du for alle mulighederne, resultaterne og reaktionerne. Vil du sætte barren endnu højere, 
skabe endnu mere kogeflade eller gøre det nemmere for dig selv? Så kan du få alt hvad hjertet 

begærer i vores enorme kollektion af accessories.

intEGGrated Nest+Handler
Nemlig, her hos Big Green 
Egg gør vi to ting ad gangen! 
intEGGrated Nest+Handler 
samler to fine produkter i én 
fantastisk kreation. Et stærkt, 
stabilt stativ og et nyttigt redskab 
til at flytte din EGG sikkert, takket 
være dens stærke, store drejehjul. 
Stativ + transport; og altsammen 
i et elegant design. 

2XL 121011
XLarge  121158 
Large  120175 

Bærbar Nest MiniMax
Hvis du skal på campingtur, til et 
park- eller strand-party, er der in-
gen grund til ikke at gøre det med 
stil. Tag simpelthen din MiniMax 
med i dens bærbare stativ. Klap 
ud og dit multifunktionelle stege-
apparat står i en bekvem højde 
(basis er 60 cm!). Er du færdig 
med at stege i EGG'et? Klap det 
sammen og af sted! 

MiniMax 120649 

Inklusive
• EGG
• EGG Nest
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Small STARTPAKKE

Er outdoor cooking et privilegium for folk med en have? Nej hør!  
Big Green Egg Small er det foretrukne medlem af husstanden hos 
bymennesker med en altan eller lille patio. Small er kompakt, og dog  
kan du nemt lave himmelske retter til 4 til 6 personer. Da Small'ens  
grill sidder lavere end den på MiniMax, er Small bedre egnet til større 
portioner, selv om de har lige stor kogeoverflade. Big Green Egg Small  
er måske lille, men den leverer virkelig store præstationer!

Specifikationer
Rist: Ø 33 cm 
Tilberedningsareal: 855 cm²
Vægt: 36 kg
Højde: 61 cm

Code
117601

Small
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MODULAR EGG 
WORKSPACE

Da heller ikke Rom blev bygget på én dag, skulle du også 
tage dig tid til at brugerdefinere dit udendørs køkken  
100 %. Har du et Big Green Egg Large eller XLarge med  
et MiniMax ved siden af? Begynd med rammen og udvid 
den langsomt med Expansion Frames, Nest Inserts og  
andre Add-ons. Hej skat, lad os gøre det større! 

Den nye Modular EGG Workspace er en slags Lego for voksne. 
Det er designet sådan, at alle delene kan kombineres, og du kan 
blive ved med at udvide. 

Hvis du vil have en stor arbejdsflade, er dette modulære system 
akkurat lige så alsidigt som EGG'et selv. Konfiguration eller stil 
for dit udendørs arbejdsområde kan også tilpasses efter din 
smag og dine behov. 

EXCLUSIVE 
BIG GREEN EGG 
DESIGN

EGG Frame
Start med basis: EGG Frame. Denne 
indeholder et rustfrit stål rist-niveau,  
kroge til dine redskaber og 4 indstillelige  
ben. Bordbenene og rammen er af  
pulvermalet aluminium og stål. Du  
kan også sætte 10 cm drejehjul under  
benene. Ombygning giver stress men  
udvidelser er en fornøjelse. 

76x76x77 cm
2XL 121837
XLarge  120229
Large  120212

Expansion Frame
Hvis du bruger dit EGG regelmæssigt og 
mangler arbejdsplads, kan du udvide dit 
stege- og arbejdsområde med Expansion 
Frames, som du naturligvis kan pynte med 
alle slags smukke og funktionelle plader 
(indsatser). Bortset fra rammen indeholder 
Expansion Frame også en Connector Pack 
og 4 justerbare ben. Bestem selv hvilke 
smukke og funktionelle midterplader, du vil 
tilføje. Du kan også sætte 10 cm drejehjul 
under benene.  

76x76x77 cm
120236 

Modular Nest Inserts

BIG GREEN EGG. BIG GREEN EGG®, EGG®, NEST®, AND THE ULTIMATE COOKING EXPERIENCE® ARE REGISTERED TRADEMARKS OF BIG GREEN EGG INC.

Item Code: 120250
EAN: 0665719120250
Master Carton: 3

Item Code: 120243
EAN: 0665719120243

Master Carton: 2

�118.95
MSRP

� 93.95
MSRP

Item Code: 120267
EAN: 0665719120267
Master Carton: 3

Stainless Steel Grid Insert

Stainless Steel Insert

Acacia Wood Insert

Distressed Acacia Wood Insert

� 98.95
MSRP

MODULAR NEST SYSTEM

• Made of 304 stainless steel
• Can be inserted face up or face down

• Made of solid acacia wood
• Designed for outdoor use using 
 slats and galvanized screws

• Made of solid acacia wood
• The surface is wire-brushed and 
 finished with a neutral topcoat
• Designed for outdoor use using 
 slats and galvanized screws

�299.95
MSRP

Item Code: 120274
EAN: 0665719120274
Master Carton: 2

• Made of 304 stainless steel – ideal 
 for heavy use, semi-commercial
 environments or outdoors
• Silicone grommets dampen metal 
 contact between insert and frame

FACE UP is easier to 
slide baking stones and 
convEGGtor in and out.

FACE DOWN 
is ideal for holding 
smaller items.

Dealer Cost:

Dealer Cost:

Dealer Cost:

Dealer Cost:

71.37

179.40

56.37

59.37

Modular Nest Inserts

BIG GREEN EGG. BIG GREEN EGG®, EGG®, NEST®, AND THE ULTIMATE COOKING EXPERIENCE® ARE REGISTERED TRADEMARKS OF BIG GREEN EGG INC.

Item Code: 120250
EAN: 0665719120250
Master Carton: 3

Item Code: 120243
EAN: 0665719120243

Master Carton: 2

�118.95
MSRP

� 93.95
MSRP

Item Code: 120267
EAN: 0665719120267
Master Carton: 3

Stainless Steel Grid Insert

Stainless Steel Insert

Acacia Wood Insert

Distressed Acacia Wood Insert

� 98.95
MSRP

MODULAR NEST SYSTEM

• Made of 304 stainless steel
• Can be inserted face up or face down

• Made of solid acacia wood
• Designed for outdoor use using 
 slats and galvanized screws

• Made of solid acacia wood
• The surface is wire-brushed and 
 finished with a neutral topcoat
• Designed for outdoor use using 
 slats and galvanized screws

�299.95
MSRP

Item Code: 120274
EAN: 0665719120274
Master Carton: 2

• Made of 304 stainless steel – ideal 
 for heavy use, semi-commercial
 environments or outdoors
• Silicone grommets dampen metal 
 contact between insert and frame

FACE UP is easier to 
slide baking stones and 
convEGGtor in and out.

FACE DOWN 
is ideal for holding 
smaller items.

Dealer Cost:

Dealer Cost:

Dealer Cost:

Dealer Cost:

71.37

179.40

56.37

59.37

Modular Nest Inserts

BIG GREEN EGG. BIG GREEN EGG®, EGG®, NEST®, AND THE ULTIMATE COOKING EXPERIENCE® ARE REGISTERED TRADEMARKS OF BIG GREEN EGG INC.

Item Code: 120250
EAN: 0665719120250
Master Carton: 3

Item Code: 120243
EAN: 0665719120243

Master Carton: 2

�118.95
MSRP

� 93.95
MSRP

Item Code: 120267
EAN: 0665719120267
Master Carton: 3

Stainless Steel Grid Insert

Stainless Steel Insert

Acacia Wood Insert

Distressed Acacia Wood Insert

� 98.95
MSRP

MODULAR NEST SYSTEM

• Made of 304 stainless steel
• Can be inserted face up or face down

• Made of solid acacia wood
• Designed for outdoor use using 
 slats and galvanized screws

• Made of solid acacia wood
• The surface is wire-brushed and 
 finished with a neutral topcoat
• Designed for outdoor use using 
 slats and galvanized screws

�299.95
MSRP

Item Code: 120274
EAN: 0665719120274
Master Carton: 2

• Made of 304 stainless steel – ideal 
 for heavy use, semi-commercial
 environments or outdoors
• Silicone grommets dampen metal 
 contact between insert and frame

FACE UP is easier to 
slide baking stones and 
convEGGtor in and out.

FACE DOWN 
is ideal for holding 
smaller items.

Dealer Cost:

Dealer Cost:

Dealer Cost:

Dealer Cost:

71.37

179.40

56.37

59.37

Expansion Frame Inserts
Alle indsatser har de samme dimensioner, 
så du kan indrette din arbejdsplads, så den 
opfylder dine egne behov og din egen stil 
perfekt. Et stainless steel grid forneden og 
en Acacia-hylde foroven? Det er op til dig.  
Du kan vælge mellem en rist-indsats i rustfrit 
stål, en hylde i rustfrit stål eller en indsats i 
akacietræ. For meget at vælge imellem?  
Du kan altid skifte efter et stykke tid.

XLL

Stainless Steel Grid Insert
120243

Stainless Steel Insert
120274

Acacia Wood Insert
120250

Nyhet

Add-Ons:
Connector Pack, Caster Kit
og Tool Hooks
Som en fugl bygger sin rede med de materia-
ler den finder, kan du også udvide din Modu-
lar EGG Workspace ved hjælp af Connector 
Pack for eksempel, som du kan bruge til at 
fastgøre din EGG-Frame til dine Expansion 
Frames. Caster Kit indeholder to drejehjul (1 
låsende), hvormed du kan hæve dit EGG 10 
cm, og gøre det mere mobilt. Og Tool Hooks 
er en liste med tre kroge, som du fastgør til 
din EGG Frame, så du har alle redskaberne 
ved hånden. Der er også matchende træs-
kruer specielt til Acacia bordene. 

Tool Hooks 120281
Caster Kit 120410
Connector Pack 120298

2XL
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Acacia Wood EGG Mates®

De nye EGG Mates i akacietræ fra Big Green Egg er en god partner 
til din Big Green Egg.  De praktiske sideborde til dine ingredienser 
og tools er fremstillet af bæredygtigt dyrket akacietræ.  Den hårde 
træsort med det iøjnefaldende mønster bruges især til trendy møbler. 
Sidebordene er let at montere, kan klappes ind og er varmebestandige: 
i ét ord: “Wow”. 

XLarge  121134 
Large  121127 
Medium  120670  

MiniMax  121844
Small  120663  

Acacia Table
Naturen går sin egen gang. Se blot på Acacia Table. Dette håndlavede 
bord består af massive planker af akacie og har naturligt formede årer og 
unikke farvetoner. Derfor er alle borde forskellige. Acacia Table forvandler 
dit Big Green Egg til et komplet udekøkken med rigelig plads til dine 
tools og dine retter. Sæt EGG'et i bordet på en Table Nest for den  
nødvendige luftcirkulation. 

160x80x80 cm
XLarge  118264 

2x Caster Kit 120410

150x60x80 cm
Large  118257  

Table Nest
Med Table Nest sætter du rent bogstaveligt dit Big Green Egg på 
en fod. Den er specielt bygget til at støtte EGG og bord, kogeø eller 
selvbygget udekøkken mod varmeudslip. Ekstra fordel: Med Table 
Nest får du heller ingen svedne pletter på bordet. 

2XL  115638 
XLarge  113238
 

Large  113214 
Medium  113221

Til EGG kombineret med et 
arbejdsbord
XLarge  117182 
Large  117175 

Til EGG kombineret med EGG 
Nest
2XL  117007 
XLarge * 116994 
Large  116987
Medium  116970 
Small  116963

EGG Cover
Sol, vind, regn eller hagl: Dit Big Green Egg tåler al slags vejr, så du kan 
lade det stå ude året rundt. Dog råder vi dig til at dække dit EGG til 
med EGG Cover'et, når du ikke bruger det. Dette overtræk sørger for, at 
alle delene er godt beskyttede.   

Til det keramiske dæksel til EGG'et 
kombineret med et arbejdsbord 
XLarge  116932
Large  116925

Til EGG kombineret med EGG 
Carrier
MiniMax 116956 
Mini 116949

EGG-måtte
Har du ikke indbygget dit EGG i et arbejdsbord eller udekøkken, 
men står det i din have eller på din altan? Så beskytter EGG-måtten 
området udenom mod varme, pletter og meldug. Interessant 
faktum: EGG-måtten består helt af genbrugsmaterialer og er 
således meget økovenlig. 

76x107 cm
117502

Nyhet

BIG GREEN EGG COVERS

* XLarge Cover’et til en EGG med Nest er også velegnet til EGG frame 
fra Modular EGG Workspace.

EGG Mates®

Hvad skulle du gøre uden dine wingmen? EGG Mates er de bedste 
måtter til dit Big Green Egg. De indklappelige sideborde af førsteklasses, 
varmebestandigt træ med metalstøtteben giver god plads til dine tools, 
ingredienser og drikkevarer. Du skal have det fra dine 'makkere'. 

XLarge  301048  
Large  301031 
 

Medium  301055 

For ventet
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MAGAZINE

Er det nye ENJOY! der? Big Green Egg-
fans strækker hvert år hals efter det. 
Vores Enjoy! Magazine er simpelthen 
det lækreste læsestof der findes. Forår/
sommer- og efterår/vinter-udgaven kan nu 
regne med en stor fanklub, og vi håber, at 
du også snart kommer til at høre til den. I 
magasinet møder du (inter)nationale kokke 
og prøver smagen fra deres egn, sluger 
temareportagerne og stifter bekendtskab 
med innovative kogeteknikker, som du 
selv straks kan gå i gang med. Lad dig 
overraske af de lækreste opskrifter, hvor 
sæsoningredienser af bedste kvalitet 
spiller hovedrollen. Og har vi allerede nævnt 
de dejlige fotografier? Du henter Enjoy! 
Magazine på Big Green Egg-salgsstederne, 
men du kan også fint læse magasinet 
digitalt på din iPad på biggreenegg.eu. 
Samle lidt inspiration…

SVÆLGE I 
Enjoy! 
magazine 

KUN DET 
ALLERBEDSTE 
BRÆNDSTOF 
TIL DIT EGG

Premium Lump Charcoal
Mission accomplished: Vores eftersøgning 
efter de perfekte trækul til Big Green Egg. 
Premium Lump Charcoal består af en blanding 
af egetræ og hickory, og det kan du smage i 
dine retter. Kullene når hurtigt op på en høj 
temperatur og holder den også længe. 

 9 kg  390011 
 4,5 kg  110503 

Charcoal Starters
Med Charcoal Starters får din brug af  
EGG'et en flammende start. Du tænder 
trækullet i dit Big Green Egg sikkert, uden 
tændingsvæsker eller kemiske tilsætninger. 
Disse optændingsblokke består af pressede 
træfibre, så du ikke får (sort) os eller  
gennemtrængende lugt af petroleum. 

24 dele  120922 

Hvilket trækul du vælger at bruge i dit Big Green Egg er også afgørende for, hvordan dine retter smager.  
For mange topkokke er trækul én af de hemmelige ingredienser, der bidrager til den uovertrufne og  

karakteristiske Big Green Egg-smag. Derfor har vi fået udviklet vores egen Big Green Egg-mix. Premium  
Lump Charcoal er sammensat af egetræ og valnød, og det kan smages. 100 % økovenlige kul  

(uden kemiske ingredienser, duft-og smagsstoffer) når hurtigt en høj forbrændingstemperatur og fastholder 
den også godt. De store stykker brænder længe, genererer i modsætning til mange andre slags trækul særdeles 

lidt aske og giver en fin røgsmag. Med ét læs trækul kan du bruge EGG'et gennemsnitligt 8-10 timer ved  
konstant temperatur. Vil du hurtigt fra start? Så brug Charcoal Starters. Disse optændingsblokke består af 

pressede træfibre og er således rene, sikre, lugtfrie og nemme at bruge.

Charcoal EGGniter®

Splinterny og allerede uundværlig for alle 
EGG-brugere. Den Refillable Butane Charcoal 
EGGniter fra Big Green Egg er en kraftfuld 
blanding af en justerbar brænder og en 
blæser. I løbet af få minutter har du tændt 
op for trækullene og får ilden til at flamme 
op. Denne BBQ-starter er hurtig, brugervenlig 
og sikker. Baby, you can light my fire! 

  120915 

Nyhet
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Rygeteknikken giver Big Green Egg en ekstra dimension. Har du én gang smagt den karakteristiske røgede og lette 
træsmag, er du solgt. Med et par hjælpemidler får du nemt tag på rygningen. Vælg Wooden Grilling Planks til at lægge dine 
ingredienser på. Før du lægger planken af ceder- eller elletræ i dit EGG, lægger du den lige lidt i blød i vand. Varmen kom-
bineret med fugten giver røgeffekten. Med de originale Wood Chips giver du dine retter et ekstra pift. Bland de (vædede) 

træspåner i dit trækul eller strø en håndfuld over. Alt efter hvilke retter du laver, kan du vælge hickory, pekannød, æble eller 
kirsebær. Nye i vores sortiment er de 100 % naturlige Wood Chunks: disse robuste træbrokker er testet og godkendt af 
mange topkokke. Takket være deres format er de ekstra velegnede til længerevarende og slow sessions. Vælg Apple, 

Hickory eller Mesquite, og du opnår følgende gastronomiske niveau.

RYGE PÅ DIT EGG? VANEDANNENDE LÆKKERT. 

Æble: Fisk, svinekød, hvidt kød 
og fjerkræ som kylling og kalkun.

Kirsebær: Fisk, lammekød, al 
slags vildt, and og oksekød.

Pekannød: SKrydret røget 
mad, specielt god til traditionelle 

amerikanske grillretter.

Hickory: Frugt, nødder, 
oksekød og al slags vildt.

Wood Chips 
Enhver Big Green Egg-kok har sin egen stil. Med de originale Wood 
Chips giver du dine retter en karakteristisk røget smag. Bland de 
(udblødte) træspåner i dit trækul eller strø en håndfuld Wood Chips 
hen over trækullet. Eller gør begge dele: Det er et spørgsmål om smag. 
På samme måde som hvilken slags Wood Chips du vælger: hickory, 
pekannød, æble eller kirsebær. 

Indhold- 2,9 L
Hickory 113986
Pekannød 113993
Æble 113962
Kirsebær 113979

Wooden Grilling Planks 
Med vores Wooden Grilling Planks hæver du dig som kok op på det 
næste niveau. Læg dine ingredienser på planken (der er sat i blød i 
vand) på risten på dit Big Green Egg, og fugten sørger for en røgeffekt. 
Du kan vælge mellem Grilling Planks af cedertræ eller elletræ, hver 
med sin egen smagsnuance. 

Ceder - 2x
28 cm  116307
Elletræ - 2x 
28 cm 116291

Wood Chunks
Grundigt testet af Big Green Egg-kokke. Denne premium serie med 
100 % naturlige Wood Chunks er perfekt til at ryge med og giver en 
ekstra lang og fin aroma og fyldig smag. Vælg mellem æble, hickory 
eller mesquite og opdag en ny, smagfuld dimension i alt, hvad du 
tilbereder på dit Big Green Egg.

Indhold - 9 L
Æble 114617
Hickory 114624
Mesquite 114631
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EGGSPANDER 
KIT I 5 DELE
Slip din kulinariske kreativitet løs med EGGspander Kit i 5 dele. Med 
dette smarte system bliver en lang række forskellige opsætninger til 
madlavningen mulige; så du får det bedste ud af dig selv og dit EGG. 
Dette velgennemtænkte sæt består af en Multi-Level Rack i to dele, en 
convEGGtor Basket og 2 halv-riste i rustfrit stål - der gør EGGspander 
kit'et til den perfekte basispakke for alle EGG entusiaster. 

Hvis alle disse forskellige opsætninger stadig ikke er udfordrende nok for  
dig, har vi meget mere ekstra tilbehør i vores udvalg. Lad dine foretrukne  
madlavningsteknikker bestemme, hvilke tilføjelser der er et must-have for dig. 

XLL

Perforated Half Grid
Kan du lide at bruge EGG'et til lækre ingredienser som skaldyr og fisk? Hold dem 
intakte med den Perforated Cooking Grid. Også ideel til fint snittede grønsager 
eller asparges, for eksempel. 

XLarge  121240
Large 120717

Multi Level Rack i to dele
XLarge  121219 
Large 120755

ConvEGGtor Basket, 1 del
XLarge  121196
Large  120724

Stainless Steel Half Grid
Denne rist gør det muligt at bruge halvdelen af stegefladen 
i vores EGG til at grille, stege eller riste, og så har du plads 
nok tilbage til at brillere med dine andre stegeteknikker. 
Fremstillet af rustfrit stål i højeste kvalitet, naturligvis. 

XLarge  121202
Large  120731

5-Piece EGGspander Kit
XLarge  121226
Large  120762

Tilbehøret med EGGspander-symbolet kan bruges i 
utallige variationer. Kreér selv dine perfekte kombinationer!

UDVID DIN  
EGGSPANDER

Cast Iron Half Grid
Er du en seriøs griller? Med Cast Iron Half Grid kan du tilberede laksesteaks,  
beefsteaks og grønsager med et misundelsesværdigt grillmønster. Perfekt  
brunet på ydersiden, supermørt indvendig. Kun den halve stegeflade, men  
hele smagen. 
 
XLarge 121233
Large 120786 

Half convEGGtor Stone
Meget alsidig er et understatement for Halv convEGGtor Stone. Brug den sammen 
med 1-piece convEGGtor basket som et mellemlag, når du vil lave mad i to zoner, én 
til direkte varme og én til indirekte varme. Eller som et helt konvektionsskjold, når to 
ligger op mod hinanden.

XLarge 121820
Large 121035  

Nyhet

Nyhet

Nyhet

Nyhet
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convEGGtor®

ConvEGGtor'en skaber en naturlig barriere mellem dine retter og den 
åbne ilde i dit Big Green Egg. convEGGtor'ens specielle design sørger 
for en god luftstrøm og udmærket varmeledning. Den indirekte varme, 
som det keramiske varmeskjold lader trænge igennem, forvandler dit 
EGG til en fuldgyldig udendørsovn. Ideel til low & slow cooking, hvor 
ingredienserne langsomt steger møre ved lav temperatur.

XLarge  401052
Large  401021
Medium  401038

MiniMax  401045
Small  116604
Mini  114341

Baking Stone 
Pizza, speltbrød, focaccia eller en lækker æbletærte: Med Baking 
Stone kan du starte dit eget bageri hjemme. Læg stenen på risten 
på dit Big Green Egg, og du får brød med sprød skorpe og pizzaer 
med sprød bund. 

XLarge 401274
Large 401014

Medium, MiniMax, Small 
 401007

Deep Dish Baking Stone  
Deep Dish Baking Stone sikrer en perfekt varmefordeling, og det giver 
mesterlige quiches, tærter, lasagne og endda pizzaer. Den keramiske 
sten med opstående kant sørger for, at alt bagværk bliver jævnt bagt 
og får den misundelsesværdige gyldenbrune farve. Blødt indeni,  
sprødt udvendig. 

2XL, XLarge, Large 
 112750

convEGGtor Basket
Her er et hovedbrud til dig. Hvad får du, hvis du kombinerer 2XL 
convEGGtor-kurven med to 2XL halve convEGGtor? Den alsidige 2XL 
convEGGtor! Ved hjælp af kurven er det nemt at sætte convEGGtoren 
– der omslutter de 2 halve keramiske sten – ind i dit EGG eller tage 
den ud. Og de kan så bruges separat eller sammen til direkte/indirekte 
stegning. Er du med? Big Green Egg’s ergonomiske design er godt 
gennemtænkt. 2XL convEGGtorens forbedrede design gør det endnu 
nemmere og mere alsidig til indirekte stegning.

ConvEGGtor basket
2XL 119735

Half convEGGtor Stone
2XL 120960

Nyhet

Cast Iron Grid 
Grillmønsteret er kokkens signatur. Med Cast Iron Grid sætter du 
endda også din signatur på dine laksestykker, steaks og grøntsager. 
Støbejernsristen sørger for perfekt brunet og lukket kød, så saften 
bevares bedre. Har du signeret din ret? Så server den bare. 

Medium 100085 
MiniMax 

100078 
Small     

Mini 113870

Cast Iron Satay Grill
Saté tiltaler de fleste, især hvis retten er tilberedt på Big Green 
Egg. Derfor kommer denne Cast Iron Satay Grill netop på det 
rigtige tidspunkt. Marinér og sæt dine yndlingsingredienser på 
grillspyd, og læg dem ned på den specialdesignede halve grill-
rist. Slut med ustabile, halvmøre spyd eller spyd, som der går ild 
i. I stedet for det får du saté, der er jævnt mør... eller kebab eller 
yakitori. Det er dig, der vælger!
 
Large 700485 

Carbon Steel Grill Wok
Big Green Egg er utrolig alsidig og det gælder også wokstegning  
som madlavningsteknik. Med en Carbon Steel Grill Wok med  
bambusspatel har du fuld kontrol over alle kulinariske områder.  
Takket være den flade bund står wokken stabil på alle slags  
tilberedningsoverflader. Og den kan nemt bruges i kombination  
med EGGspanderen. Ready to wok?  
 
XLarge, Large 
Ø40 cm  120799 

Half Plancha Griddle
En støbejernsplade med en dobbelt rulle: du kan grille fine eller 
mindre ingredienser på den riflede side, mens den glatte side er ideel 
til pandekager, crêpes eller æg. Du har stadig den ene halvdel til 
rådighed. Er der nogen der har flere ønsker?

XLarge  116406
Large 104090

For ventet
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Cast Iron Plancha Griddle
Falder der også hos dig en gang imellem ingredienser i risten på  
dit Big Green Egg? Til dette formål har vi Cast Iron Plancha Griddle  
i kollektionen. På denne støbejernsplade kan du grille delikate og  
lækre retter på den ribbede side og bage pandekager eller stege  
æg på den glatte side. 

2XL, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 117656
 

Cast Iron Skillet
Om du har for lidt eller megen tid, for Cast Iron Skillet er tiden ikke et 
issue. I denne støbejerns-allrounder kan du lynhurtigt lukke kødet eller 
lade det simre eller stuve i timevis. Lav for eksempel sirloin steaks, 
indonesisk rendang, og kartoffelgratin eller casserole. Tid til overs?  
En fin efterret som en cobbler eller en clafoutis kan også frembringes  
i Cast Iron Skillet. 

2XL, XLarge, Large
Ø36 cm  118233
        

 

Cast Iron Plancha Griddle - Small
En nyhed i kollektionen: den specielt til Big Green Egg MiniMax 
udviklede Cast Iron Plancha Griddle. På den riflede side griller du 
delikate ingredienser som fiskefileter i krydderurteskorpe. Den anden 
side er flad og egner sig perfekt til at bage pandekager og stege æg. 
Har du eller overvejer du at anskaffe dig en Cast Iron Skillet? Så kan 
du også bruge Cast Iron Griddle til MiniMax som låg til stegeretter, 
simreretter eller stuvninger.

Fra MiniMax
Ø26 cm 120137

Cast Iron Skillet - Small
Den fandtes allerede i kollektionen med sine større brødre, men efter 
mange forespørgsler er her nu også Cast Iron Skillet til Big Green Egg  
MiniMax. Ideel til tidrøvende retter som stuvninger, simrekød og 
stege. Men også for lynhurtigt at lukke kødet, så alle velsmagende 
safter bevares. Cast Iron Skillet passer perfekt til Cast Iron Griddle.  
Så fungerer Griddlen som låg til din stegegryde.

Fra MiniMax
Ø27 cm  120144 

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Saucer, marinade eller smeltet smør varmer du hurtigt og nemt op i 
Cast Iron Sauce Pot på risten på dit Big Green Egg. Basting Brush af 
silikone passer præcis i håndtaget, så der ikke kommer pletter på din 
borddug. Sætter du Cast Iron Sauce Pot ind i dit EGG? Så tag Basting 
Brush ud.

2XL, XLarge, Large, Medium, MiniMax, Small
Ø 12 cm 117663

Perforated Cooking Grid
Med Perforated Cooking Grid forhindrer du, at dine små eller skårne 
grøntsager, svampe eller muslinger havner i risten på dit Big Green 
Egg. Læg grid'en almindeligt på risten. På grund af  
de små huller får dine ingredienser alligevel den uovertrufne EGG-
smag.

Half round: 
2XL / XLarge 

Round:
2XL / XLarge / Large

Round:
Available from the MiniMax onward

Ø 58 cm 116390

Ø 41 cm 201287

Ø 33 cm  102010
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Half Raised Grid 
Du må have plads. Og det får du med Half Raised Grid. Når  
du sætter denne forhøjelseshylde på risten på dit Big Green Egg,  
får du straks en større grilloverflade. Desuden er afstanden mellem  
de glødende trækul og din ret større, så varmen er mindre direkte.  
Sæt drypskålen som følger med Half Raised Grid under risten for at 
opfange kogefugten fra retterne på risten. 
 
Medium, Small  
 101075

Green Dutch Oven
Green Dutch Oven til Big Green Egg er med rette en tung dreng.  
Denne emaljerede bradepande i støbejern stuver, simrer, koger,  
bager og steger. En rigtig allround pande! Du kan bruge dækslet  
til Green Dutch Oven separat som lav bageplade eller som form til  
cakes og desserter. Green Dutch Oven fås som rund og oval.

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

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

Cast Iron Dutch Oven
Denne allrounder i støbejern kan anvendes på alle fronter. Big Green  
Egg Cast Iron Dutch Oven er ideel til stuvninger, sammenkogte retter,  
supper og panderetter. Støbejernet fordeler varmen over hele panden,  
og det tunge dæksel på Cast Iron Dutch Oven holder fugten indenbords.  
Eller brug den uden dæksel og giv alle dine ingredienser den unikke 
Big Green Egg-smag. I begge tilfælde holder dit simrekød sig dejlig 
saftigt og mørt. Tilfreds? Kom bare tilbage om 4 timer…

5.2 L: 2XL, XLarge, Large, Medium     
Ø27 cm 117052

31

Ribs and Roasting Rack
Det multifunktionelle Ribs and Roasting Rack til at lave steg på. Stående 
er det et V-rack: Egnet til store stykker kød eller (fyldt) fjerkræ, der skal 
stege mørt langsomt. Vend rack'et om, så er det ideelt til spareribs. 
Den konstante luftstrøm omkring Ribs and Roasting Rack sørger for 
fortræffelige resultater. Et must have for kødelskere. 

2XL, XLarge, Large  
 117564 

Medium, Small   
 117557

Stir-Fry & Paella Grill Pan 
Hvert land har sin egen nationalret. Lav dem efter eller skab din egen 
version af spansk paella eller ungarsk gullasch med Stir-Fry & Paella 
Grill Pan. I denne pande kan du også wokke helt fantastisk. Hvad mener  
du om kinesisk hoisinbeefsteak med ægnudler? Der kan være hele 
3,8 liter deri, og den har en diameter på 36 cm.

3.8 L: 2XL, XLarge, Large
Ø 36 cm  002167

Grill Wok
Big Green Egg og wokken: Begge er ældgamle og dog spillevende.  
Big Green Egg er baseret på den asiatiske kamado fra for 3.000 
år siden, og wokken er også en ældgammel kinesisk metode. Grill 
Wok fører dem sammen. Sæt Grill Wok på risten på dit EGG og steg 
ingredienser og krydderier under omrøring ved høje temperaturer. 

2XL, XLarge, Large, Medium, MiniMax, Small
Ø 28 cm 002068
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Instant Read Digital Thermometer 
Du kan ikke se på kyllingens yderside om den allerede er mør. Med 
Instant Read Digital Thermometer løber du ingen risiko og serverer 
altid mør (og sikker) kylling. Eller andre ingredienser, selvfølgelig.  
Stik den rustfri stålsonde på Instant Read Digital Thermometer i  
dit kød, fisk eller fjerkræ, og i løbet af et par sekunder aflæser du 
kernetemperaturen på den store lcd-skærm. 

112002 

Quick-Read Thermometer
Den officielle benævnelse er Big Green Egg Quick-Read Digital Food 
Thermometer. Og så siger vi ikke et ord for meget. På nogle få sekun-
der måler det digitalt temperaturen på din lammekølle eller den fyldte 
kylling. Med en præcision på én grad (op til 300 °C!). Praktisk: Det 
passer i lommen og håndtaget er samtidigt opbevaringshylsteret.  

120793

Infrared Cooking Surface Thermometer
Lasergame mens du bruger EGG’et? Infrared Cooking Surface 
Thermometer indeholder en præcisionslaser, der måler kogefladens 
temperatur nøjagtigt. Ret den for eksempel mod Baking Stone, Cast 
Iron Grid eller Perforated Grid for at kontrollere temperaturen, før du 
lægger ingredienser på. Dette trådløse infrarøde termometer dækker 
et temperaturområde fra 0°C til 427°C.

 114839

2 Level Cooking Grid
Er din overflade for lille? Så gør noget ved højden! Det er princippet i  
2 Level Cooking Grid. Denne grillforhøjer af forkromet stål fordobler din 
Big Green Egg X Large'sspurt kogekapacitet. Eller: 2 gange så mange 
lækre kreationer. 

XLarge  201317

Dual Probe Remote Thermometer
At måle er at vide. Med det trådløse Dual Probe Remote Thermometer 
måler du den nøjagtige grad for både ingrediensernes kernetemperatur 
og den indvendige temperatur i dit Big Green Egg. Dual Probe fungerer 
med 2 sonder og en modtager, som du har hos dig. Når den ønskede 
temperatur er nået, giver modtageren automatisk signal (op til 91 meter). 

116383

Folding Grill Extender 
Det vigtige spørgsmål: Andebryst eller of shortribs? Da der ikke er noget 
rigtigt eller forkert svar, vælger du bare begge. Med den specielle 
Folding Grill Extender til dit Big Green Egg har du plads nok. Denne 
udklappelige forhøjelsesrist af rustfrit stål sætter du ganske enkelt på 
dit EGG's rustfri stålrist før brugen. Og når du er færdig, klapper du 
den ind igen.

2XL, XLarge, Large 
 201126

Instant Read Digital Thermometer 
Skal bøffen være rare eller medium? Big Green Egg Instant Read 
Thermometer måler kernetemperaturen så nøjagtig, at selv medium-
rare ikke længere er et slag på tasken. Fordi der ikke må slippe for 
meget varme ud af din Big Green Egg, kan du aflæse temperaturen 
(op til 232 °C) på 3 til 4 sekunder. Og hvis du drejer Instant Read 
Thermometer fra Big Green Egg, når du måler temperaturen, så drejes 
displayet bare med i samme retning. Med praktisk opbevaringshylster, 
som alle vil have. 
 
119575

DEN NØJAGTIGE 
TEMPERATUR 

SIKRER 
DEN BEDSTE 

SMAG
Nyhet

Nyhet
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EGGmitt®

Vi vil stikke hånden ind i ilden for EGGmitt. Denne ekstra lange 
grillhandske beskytter din venstre eller højre hånd op til en temperatur 
på 246°C. Indvendig blød bomuld, udvendig brandskyende fibre, som 
også bruges i luftfarten. Silikoneprintet sørger for et vældig godt greb.

Én størrelse 117090

Silicone Grilling Mitt
Silicone Grilling Mitt er en helt vandtæt grillhandske med antislip-grip 
takket være silikoneprint. Manchetten og foret er af blød bomuld-
polyester. Silicone Grilling Mitt kan modstå temperaturer på op til 
232°C.

Én størrelse 117083

Kitchen Towels
Det er på detaljerne, at du kender Big Green Egg-perfektionisten. Tag 
blot de originale Kitchen Towels: I EGG-grønt og påtrykt med teksten 
Big Green Egg. Men ud over at de ser stilfulde ud, absorberer disse 
viskestykker også bedre end alle andre, og de er 100 % fnugfri. Bløde 
nok til de fineste glas og stærke nok til at du kan tørre dine hænder af. 

3 x 116840Henne Kirkeby Kro

WWW.BIGGREENEGG.EU
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Aluminum Pizza Peel
Den ægte pizzabager kan du kende både på hans selvsikre holdning 
og hans professionelle tools. Brug derfor også Aluminum Pizza Peel 
for at kunne lade dine hjemmelavede pizzaer glide yderst glat op på 
den varme Baking Stone i dit Big Green Egg. Det giver med garanti 
komplimenter di tutti! 

 118967

Calzone Press
Pizza calzone kan enhver pakke ind. Du laver denne sammenklappede 
italienske klassiker med den officielle Big Green Egg Calzone Press. 
Fyld (hjemmelavet) pizzadej) med dit favoritfyld, klap pizzaen sammen 
i Calzone Press og lad dit EGG gøre resten. Du kan også lave andre 
fyldte dejpostejer med den, f.eks. empañadas eller mincepies.
 
28 cm 114181
16 cm 114174

BEGYND 
OGSÅ ET
PIZZERIA 
HJEMME

Pizzaer bliver til italienske mesterværker, når du laver 
dem i Big Green Egg. Især hvis du tilkalder hjælp fra 

et antal redskaber, som professionelle pizzabagere vil 
misunde dig. Rul din hjemmelavede pizzadej ud på
dejmåtten for at have en perfekt basis og bag den 

derefter på en pizzasten for at få det lækreste resultat 
(med sprød bund!). Fan af calzone? Med Calzone Press 

fylder du (hjemmelavet) pizzadej med dit favoritfyld 
og klapper den sammen. Også til præsentationen har 
vi praktiske accessories. For eksempel for at du uden 
besvær skærer crispy bagt dej med rigeligt fyld og får 

helt fuldkomne slices på tallerkenerne. Mangiare! 

Measuring Cups
Hvor mange målebægre vil du bruge? Big Green Egg-sættet med 
Measuring Cups består af 4 forskellige målebægre og er den ideelle gave  
til enhver foodie. Med disse bægre i rustfrit stål vejer du 
ingredienserne helt nøjagtigt af og dine retter bliver picture-perfect. Du 
hænger Measuring Cups op i den praktiske ring.

4x  119551
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Compact Pizza Cutter 
Vi skal dele alt ærligt. Altså også pizzaen. Men hvordan skærer du en 
pizza ærligt, fint og sikkert? Med den nye Big Green Egg Compact Pizza 
Cutter. Denne professionelle pizzaskærer har et kunststofhåndtag, der 
ligger fint i hånden og beskytter din håndflade. Og med det rustfrie 
stålhjul skærer du uden besvær en pizza i lige store slices. Prego. 

118974

Pizza Server
Du kan lære at servere. Eller du vælger den easy way med denne 
praktiske Big Green Egg Pizza Server. Du laver ganske let pizza slices, 
pindemadder og tærtestykker med den, uden der kommer noget ved 
siden af. Skæret er bredt nok til større stykker og tyndt nok til nemt at 
skubbe op. 

114143

Olive Oil
Som Big Green Egg-kok foretrækker du ingredienser af højeste 
kvalitet. Og det gælder helt bestemt for olivenolien. Denne premium 
olivenolie (1 ltr) fra det franske Château d’Estoublon er en slet bevaret 
hemmelighed blandt Big Green Egg-fans. Den er koldpresset (extra 
vergine) og har en meget indbydende og mild smag. Også dejlig at 
dyppe hjemmelavet madbrød i. 

703451

Laver du igen dejligt brystflæsk? Med tarte tatin til? Hvis du ofte laver mad på 
dit Big Green Egg, har du fast et antal klassikere, der falder i alles smag. Men 
du vil selvfølgelig blive ved med at flytte grænserne og overraske dig selv og 
andre. Derfor finder du på biggreenegg.eu et overflødighedshorn af inspirerende 
opskrifter: agerhøne i kogt i saltdej, gambaspyd med koriander-pesto, østers 
med pancetta, men også suppe af ristede rødbeder, bananbrød med kokos og 
komplette årstidsmenuer. Også praktisk: Ved menuerne er der en plan, sådan at 
din timing altid er perfekt. Altid de nyeste opskrifter i din mailbox? Så meld dig til 
at modtage vores kulinariske nyhedsbrev Inspiration Today via biggreenegg.eu. 

DER ER 
OPSKRIFTER I 
DIN MAILBOX!
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Beer Can Chicken Roaster
Beer can chicken er en amerikansk klassiker, hvor du placerer 
kyllingen over en åbnet, halvfuld dåse øl. Under stegningen af kyllingen 
fordamper øllet i dåsen, så kyllingen bliver ekstra mør og saftig indefra. 
Lyder dette besværligt? Ikke med Beer Can Chicken Roaster! Denne 
klemmer om øldåsen i den solide holder af metaltråd og forhindrer 
dermed, at dåsen vælter. 

2XL, XLarge, Large, Medium, Small
 002099

Vertical Poultry Roaster
Giv din Poulet Noir eller Bressekylling en hædersplads i dit Big Green 
Egg på Vertical Poultry Roaster. Med Vertical Poultry Roaster i rustfrit 
stål står kyllingen eller kalkunen lodret på holderen, så den drypper sig 
med sit eget fedt. Dermed bliver den utrolig saftig indvendig, og udvendig  
får den en lækker, sprød skorpe. Fedt lækkert. Vertical Poultry Roaster 
fås til kylling (Chicken Roaster) eller kalkun (Turkey Roaster).

Chicken 117458
Turkey 117441

Ceramic Poultry Roaster
Lækker kylling bliver helt forrygende. Sæt en hel kylling eller kalkun  
på Ceramic Poultry Roaster, og den får udvendig en et sprødt, 
gyldenbrunt skind, mens den indvendig bliver dejligt saftig. Endnu en 
ekstra smagsnuance? Fyld den keramiske holder med lidt øl, vin, cider 
og/eller krydderurter. Så bliver fjerkræet perfekt uden besvær. Ceramic 
Poultry Roaster fås til kylling (Chicken Roaster) eller kalkun (Turkey 
Roaster). 

Chicken 119766
Turkey 119773

Round Drip Pan
Med Big Green Egg Round Drip Pan opfanger du spildt fedt, fugt og smårester,  
så det ikke kommer ned på dit trækul eller din convEGGtor. Hvis du fylder de 
runde aluminiumsdryppande med et lille lag vand, bliver luftfugtigheden i dit  
EGG højere og sine retter endnu saftigere. 

Ø 27 cm  117403 

Rectangular Drip Pan
Rectangular Drip Pan er en knag til at opfange fedt og fugt, der slipper ud, når du 
for eksempel griller kylling. Men denne multifunktionelle aluminiumsdryppande 
med anti-påbrændingslag er også meget egnet som stegslæde og udmærket at 
kombinere med Ribs and Roasting Rack.

35 x 26 cm 117397

Disposable Drip Pans
Køkkenchefer er ikke bange for fedt. For fedt giver alle køkkenkreationer smag. Men 
at rydde fedt op og vaske det af er en anden historie. Med Big Green Egg Disposable 
Drip Pans opfanger du det bare.  Disse engangs aluminiumsdrypbakker er desuden 
designet, så de passer perfekt til convEGGtor. Grilning uden at grise hænderne til.

XLarge 120892
Large 120885

Medium, MiniMax, 
Small 120878

Nyhet
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BLIV EN DEL AF BIG GREEN EGG 
COMMUNITY

Er du en ægte Big Green Egg-fan? Bliv så en del af vores community! 
Hold dig orienteret om de sidste nyheder og kommende events, modtag 
hver måned de lækreste opskrifter i din mailbox og opdag nye måder at

komme i kontakt med andre foodies på. 

Læg din e-mailadresse på biggreenegg.eu og opdag en 
digital verden fuld af kulinarisk inspiration!
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Mini-Burger Slider Basket
Kødannelse foran dit Big Green Egg? Med Mini-Burger Slider  
Basket fører du hurtigt og effektivt en sulten flok den rette 
vej. Hele 12 hjemmelavede mini-hamburgers eller postej 
passer i denne slider basket af rustfrit stål. Vending og 
servering foregår også i en håndevending. 

2XL, XLarge, Large
002105

Stuff-A-Burger Press
Er dine hamburgers ganske vist de allerlækreste, men vinder 
dog endnu ingen pris for skønheden? Så er Stuff-A-Burger 
Press det perfekte tilbehør til at give dine homemade burgers 
et gourmet look. Fyld kunststofformen med dine favorit-ingre-
dienser, tryk dem fast og grill! 

Ø 10,5 cm  114082

Grill Rings 
Med Grill Rings vælter dine (fyldte) peberfrugte, tomater eller  
løg aldrig mere under grilningen. For disse rustfrie stålringe  
har en pind, hvor du kan sætte frugt og grønsager godt fast 
på. Den varmeledende spiral i midten af Grill Rings sørger for, 
at dine ingredienser er herligt hurtigt færdige. 

002280

44 45

FireWire Flexible Skewers
Med FireWire Flexible Skewers bliver saté eller andre ingredienser 
den rene barneleg. På disse fleksible grillspyd sætter du på no-time 
små stykker kød, fisk, fjerkræ og grøntsager, uden at de falder af i den 
anden side. Klar? Så kan du desuden lægge spyddene lidt i marinaden 
for at give ekstra smag.

68 cm - 2x 201348

Bamboo Skewers
Er kebab, saté eller yakitori også hos dig et fast punkt på dit Big Green 
Egg? Præsenter fremover dine kød-, fiske, grøntsags eller frugtspyd 
ekstra stilfuldt på disse Bamboo Skewers. Bambus er økovenligt, altså 
bedre for miljøet. Det bedste grillresultat får du ved sætte spidserne i 
koldt vand i 30 minutter.

25 cm - 25x 117465

Corn Holders
Dette er en opfindelse, som du bliver glad for. Med disse Corn Holders 
(majskolbeholdere) kan du spise grillede majskolber, mens de stadig 
er lækkert varme. Big Green Egg Corn Holders har dobbelte rustfri 
stålpinde og et soft-grip håndtag, så majskolben ligger godt fast i 
hånden, og fingrene forbliver rene. No mess, just the fun. 

4 pair 117335
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Sauce Mop
At moppe bliver igen sjovt med Big Green Egg Sauce Mop. Med en 
marinade, glasur, rub eller smør giver du ganske nemt alle dine fiske-, 
kød- og grønsagsretter en ekstra smagsaccent. Denne marinadepensel 
er det ideelle redskab til at fordele dine smagsgivere over dine ingredienser. 
Rub it in! 

48 cm 114105
Påsætningsdel
head - 2x 114297

Meat Claws
Sæt dine kløer, undskyld, dine Meat Claws i det langsomt stegte 
svinekød, og du trækker det nemt fra hinanden. Pulled pork har altid 
været én af Big Green Egg-favoritterne, og med disse kødklemmer 
klarer du dette lille arbejde i en håndevending. Meat Claws er også 
meget velegnede til at håndtere store stykker kød med.

Sæt  114099

Stainless Steel Tool Set
Gode redskaber er det halve arbejde. Den ægte Big Green Egg-ekspert 
har altid Stainless Steel Tool Set ved hånden når han skal bruge EGG’et. 
Dette stilfulde, sæt i tre dele i rustfrit stål består af en tang, spatel og 
silikonepensel. Med denne trio lægger, vender og marinerer du sikkert 
og hygiejnisk. 

Sæt 116901
Tang 116871
Spatel  116888 
Pensel 116895  

Silicone Tipped Tongs
Du har det hele i tangen med Silicone Tipped Tongs. Denne 
multifunktionelle tang i rustfrit stål har et udmærket antislip-grip  
takket være efterbehandlingen med silikone. Du lægger, vender  
eller trækker i en håndevending dine grillede retter på og af dit  
EGG. Uden at spilde eller tabe noget. 

40 cm       116864
30 cm       116857

Knife Set
Knife Set sætter straks enhver EGG-fans opmærksomhed på 
skarp. Dette design er en investering, der straks tjener sig ind 
igen. Den ergonomiske kokkekniv med et skær på 20 centimeter og 
officekniven med et skær på 9 centimeter klarer både det grove og 
det fine arbejde. Godt greb og optimal kontrol.

 117687

Teak Cutting Board
Teak skærebrættet fra Big Green Egg er en uundværlig del af enhver 
koks udstyr. Hvert skærebræt er et kunstværk: et samarbejde mellem 
moder natur og en passioneret håndværker. Du skærer simpelthen din 
entrecôte, mens dryprenden sørger for, at kødsaften ikke ender på din 
fine dug. 

  120632

Nyhet
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Chef’s Flavor Injector
Den eneste ægte Big Green Egg Chef’s Flavor Injector giver på unik 
måde smag til kød og fjerkræ. Met denne spækkesprøjte trænger 
marinader helt ind i kernen af kødet, som bliver endnu saftigere og 
mere mørt. Operationen lykkedes. 

119537

Grid Gripper
Med Grid Gripper har du et fast greb om risten i dit Big Green Egg. Du 
kan nemt løfte risten op for eksempel for at sætte convEGGtor ind 
eller ud eller flytte risten og gøre den ren. Dette er også det ideelle tool 
til at løfte glohede Drip Pans, lægge dem og sætte dem tilbage. Alt 
sammen uden at få snavsede hænder. 

118370

Cast Iron Grid Lifter
Sænk, drej en kvart omgang, klem og løft. At løfte den varme og 
tunge Cast Iron Grid i dit Big Green Egg, for eksempel for at sætte con-
vEGGtor ind eller ud, er et varmt job. Men med den praktiske Cast Iron 
Grid Lifter er det klaret. Pladen under håndtaget til Cast Iron Grid Lifter 
beskytter hænderne mod eventuelt opstigende varm luft.

117205

Grid Scrubber
Med Grid Scrubber gør du på no-time Stainless Steel Grid, Cast Iron 
Grid, convEGGtor eller Baking Stone til dit Big Green Egg rent. Selv om 
den stadig er varm, for med det ekstra lange skaft holder du varmen på 
afstand. Rengøringen bliver ikke mere spændende med Grid Scrubber, 
men det går nu noget hurtigere. 

 119469
Påsætningsdel
head - 2x  119483

Kitchen Shears
Kitchen Shears er til alle slags opgaver der har med madlavningen 
på Big Green Egg at gøre. Med denne køkkensaks i rustfrit stål deler 
du uden besvær for eksempel stegt kylling i nydelige stykker. Men 
brug endelig også saksen til at klippe finnerne af en fisk, til at ridse 
kyllingefileter eller klippe rouladesnor over.

120106

Dual Brush Grid Scrubber
Dual Brush Grid Scrubber er et praktisk redskab til rengøring af din 
grillrist (rustfri stålrist eller støbejernsrist) og/eller Baking Stone. Dual 
Brush Scrubber består af 2 skuresvampe af rustfrit stål på et ergonomisk 
håndtag. Takket være de 2 skuresvampe skrubber du din rist eller sten 
ren 2 gange så hurtigt. Dette betyder, at du efter stegningen i EGG’et 
kan nyde godt af det længere, før rengøringen begynder!

 119476
Påsætningsdel
head - 2x  119483

Pigtail Meat Flipper
Vi går gennem ild for Pigtail Meat Flipper. Denne smarte kødkrog er 
perfekt til hurtigt og nemt at vende stykker af kød og fjerkræ (som steaks, 
koteletter og kyllingelår). Med den lange, rustfri stålkrog kan du 'flippe' 
selv ved ekstremt høje temperaturer uden at komme for tæt på ilden 
eller beskadige ingredienserne. 

48 cm 201515
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Ash Tool
Ash Tool har egentlig en dobbelt funktion: Du fjerner asken i dit Big 
Green Egg meget nemt med det, men du kan også bruge det til at 
fordele trækullet godt med, før du tænder dit EGG. Dette praktiske 
redskab fungerer godt sammen med Ash Removal Pan. 

2XL 
119490

 

XLarge

Large 
119506

Medium 

MiniMax
Small 301024
Mini

Ash Removal Pan
Trækul efterlader aske. Ved at trække den væk med Ash Tool og 
opfange den med Ash Removal Pan strømmer luften lettere gennem 
dit Big Green Egg. Og ilten og luftstrømmen er nødvendig for hurtigt 
at få dit EGG op i temperatur og holde temperaturen. Aske-skovlen 
passer perfekt til luftregulatorens åbning for at undgå at der slipper 
aske ud. 

2XL, XLarge, Large, Medium 
 106049 

Grid Cleaner
Det er lækkert at bruge EGG’et, men det medfører også påbrændt  
fedt og forbrændte rester på risten i dit Big Green Egg. Du skraber 
hurtigt og let risten ren igen med denne Cooking Grid Cleaner. Med  
det forlængede håndtag på Cooking Grid Cleaner behøver du ikke 
vente, til dit EGG og din rist er kølet af. 

 201324

For foodies er dette nu vokset op til at være årets kulinariske højdepunkt:  
Big Green Egg’s Flavour Fair. Med omkring 150 Big Green Egg's, topkokke  
fra ind- og udland, opmærksomhed omkring de nyeste og kogeteknikker og 
rigtig mange andre EGG-fans kan du her få alt hvad hjertet begærer inden  
for gastronomi. Denne dag står i masterclasses, workshops, ikke-industrielle 
produkters tegn, ren smag og tips & tricks om brugen af EGG’et. Her kan du  
lære af de professionelle, stille spørgsmål, udveksle idéer og først og fremmest 
smage på det hele!

Big Green Egg’s Flavour Fair finder sted hvert år i stadig flere lande i Europa.  
Se mere info på biggreenegg.eu for at sikre dig de meget eftertragtede tickets.

Big Green Egg's 
FLAVOUR FAIR 
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Tel-Tru Temperature Gauge
Hvert Big Green Egg leveres som standard med et termometer. 
Svigter dette efter årelang brug? Så bestiller du blot Tel-Tru 
Temperature Gauge. Sæt kuppeltermometeret i dækslet til dit EGG og 
du ved igen, hvor varmt det er indvendig, uden at du behøver at åbne 
dækslet og spilde varme. Tel-Tru Temperature Gauge fås i 2 formater 
og viser temperaturer mellem 50°C og 400°C.

8 cm   117250
5 cm   117236

Spare parts

Rain Cap
Der er altid risiko for at det begynder at regne, når du tilbereder mad på 
EGG’en. Som begejstret EGG-bruger lader du dig ikke slå ud af det, men 
du vil heller ikke have, at regndråber trænger ind i din Big Green Egg. 
Rain Cap fra Big Green Egg er paraplyen til din luftregulator. Rain Cap 
kan kun bruges i kombination med rEGGulator.

2XL, XLarge, Large, Medium
120748

MiniMax, Small
121042

rEGGulator 
Den splinternye og robuste rEGGulator kan justeres meget nøjagtig. 
Den er fremstillet af holdbart støbejern og takket være det kølige 
silikonegreb kan du nemt sørge for mere eller mindre lufttilførsel uden 
at brænde fingrene. Det er også praktisk: Vi har allerede forsynet 
luftregulatoren med en rustbeskyttende belægning, så du kan lade 
den sidde på EGG’en efter brug. 

2XL, XLarge, Large, Medium
117847

MiniMax, Small
117854

Gasket Kit
Efter langvarig og intensiv brug af dit Big Green Egg bliver filtkanterne på et 
tidspunkt slidt foroven på den keramiske basis og forneden på det keramiske 
dæksel med skorsten. Da denne kant beskytter keramikken og sørger for en 
perfekt luftcirkulation, er det klogt at udskifte den i tide. Og det gør du nemt med 
dette Gasket Kit. Rullen med filt er selvklæbende, og også påklæbningen er ligetil.

2XL, XLarge, Large 
 113726

Medium, MiniMax, Small, Mini 
 113733

Band Assembly Kit
Patenteret "let at løfte"-system. Den geniale betjening muliggør åbning og lukning 
af det keramiske låg med minimal kraft. 

2XL  119421 
XLarge  117908 
Large  117984  
Medium  120021 

MiniMax  
117939 Small 

Mini 201393

Rist i rustfrit stål
Risten i rustfrit stål anvendes som primær tilberedningsoverflade ved grilning 
eller ovnstegning.

2XL 119681
XLarge 110145
Large  110138
Medium 110121 

MiniMax 
110114

Small 
Mini 110107

Gitter
Monteres indvendigt i brændkammeret. Perforeringen giver luften mulighed for 
at strømme op igennem EGG og asken mulighed for at falde ned, så den helt 
ubesværet kan fjernes efter madlavningen.

2XL  114716
XLarge  112644
Large  103055
Medium  103062

MiniMax 103055
Small  
Mini 

103079

Nyhet

Nyhet

For ventet

For ventet
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Underdel
Robust, isoleret keramik. Glaseringen forhindrer afsplintring og falmning.

2XL  120946
XLarge  112620
Large  401076
Medium  401083

MiniMax  115577
Small 401090
Mini 401106

Keramisk brændgitter
Brændgitteret hviler på den keramiske underdel og skal fyldes med trækul. Da gitteret 
er udstyret med avancerede åbninger og fungerer sammen med ventilerne i bunden af 
EGG, holdes luftstrømmen konstant og optimal, når rEGGulator i metal og luftspjældet 
er åbne.

2XL  120984
XLarge  112637
Large  401175
Medium  401182

MiniMax  115591
Small 401199
Mini 112187

Låg med skorsten
En keramisk kuppel med skorsten, der kan åbnes og lukkes uden videre ved hjælp af 
fjedermekanismen. Det keramiske materiale er udstyret med et beskyttende dobbelt 
glasurlag. Det keramiske materiales isolerende, varmetilbageholdende egenskaber 
skaber en strøm af luft indvendigt i EGG, hvorved det sikres, at retter tilberedes  
ensartet og smagfuldt.

2XL  114433
XLarge  112668
Large  401120
Medium  401137

MiniMax  
401144

 
Small 
Mini 112224

Ildring
Stakkes oven på brændkammeret og udgør hylden til varmefordeleren og 
tilberedningsristene.

2XL  120977
XLarge  401212
Large  401229
Medium  401243

MiniMax  115607
Small 401250
Mini 112194
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Apron - Comfort-Tie
Big Green Egg Apron-Comfort-Tie er uundværligt, så det beskytter 
tøjet mod fedt og andre pletter. Comfort-Tie Apron har et indstilleligt 
nakkebånd og elastiske strikbånd i taljen. Så det er egnet til alle 
størrelser.

Én størrelse 117113

Apron – Kids
Hvad man i barndommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer. Stil 
dig sammen med din mini-kok bag EGG'et, og I har begge en herlig tid. 
Med Kids Apron på bliver hvert barn en dygtig assistent i udekøkkenet, 
og der kommer heller ikke fedtpletter på hans eller hendes tøj. Skørtet 
er Big Green Egg-grønt og passer EGG-brugere til og med cirka 12 år.

Én størrelse 789054

Mr EGGhead Plush Toy
Alle køkkenchefer har brug for en maskot. Og hvem kan spille denne 
rolle bedre end selveste Mr Egghead?  Dette hyggelige væsen af blødt 
plys giver EGG’en en ny dimension.  Har du mini-kokke i nærheden? 
Mens de venter, kan de hygge sig med Mr EGGhead i armene. Free 
hugs anyone?
 
 120991

The Big Green Egg Book 
The Big Green Egg Book er enhver Big Green Egg-foodies bibel. 
Denne smagfulde bog med forord af den hollandske topkok Jonnie 
Boer behandler alle de kogeteknikker som du kan slippe løs på et 
EGG. Både at bage, stege, stuve, grille, ryge og slow cooking. Både 
basistilberedningerne og de lidt udfordrende opskrifter inspirerer dig 
til at gøre dit yderste kulinarisk.

Engelsk   116680

BIG GREEN EGG COOK BOOK

Nyhet
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Tablecloth Weights
En EGG-bruger lader sig ikke slå af marken af en kraftig brise. Men 
hvad hvis borddugen flyver over til naboerne? Klem Big Green Egg 
Tablecloth Weights på hjørnerne af din dug og den sidder godt stramt. 
Sættet med 4 borddugsvægte i mini-EGG-form er støbt af massiv 
harpiks. 

4 x   002310

Wall-Mountable Bottle Opener
Under et Big Green Egg-party er det altid happy hour. Derfor er  
Wall-Mountable Bottle Opener af solidt støbejern den ultimative  
party gift til enhver EGG-bruger. Med denne praktiske vægmodel  
af en ølåbner i sjov EGG-form åbner du øl efter øl. Du skruer simpelt  
hen Wall-Mountable Bottle Opener på arbejdsbord, udendørsbar  
eller -køkken. Baren er åben! 

6.5 x 9.5 cm  114822

Magnetic Flexible LED Grill Light 
På en mild vinteraften eller til et late night EGG-party bringer Magnetic 
Flexible LED Grill Light lys i mørket. Denne praktiske LED-lampe har 
et bøjeligt skaft med en kraftig magnet for enden. Klik lampen på 
dækslet på dit EGG og hele grilloverfladen oplyses.

   002273

Big Green Egg Trolley
På denne måde rejser du med stil som en ægte EGG-bruger. 
Hardcase-kufferten er fremstillet af genbrugte plastflasker. Det er 
en stærk letvægtskuffert, som giver dig mulighed for at tage mange 
flere kilo bagage med om bord på flyet! Trolleyen er udstyret med en 
specialfremstillet foring med to rum, fastspændingsstropper, hjul med 
360° rotationsretning og en TSA-lås. 

   743924

#BIGGREENEGG 

INSPIRING PEOPLE 
IS WHAT DRIVES US

---
BIGGREENEGG.EU

Tager du også fotos af dine Big Green Egg-retter? 
Du er ikke den eneste. Flere og flere foodies tager 
regelmæssigt foodfotos. Til at dele kollektivt på 
Instagram og Facebook, men også for selv at  
kunne se tilbage på dem senere. Men sociale 
medier egner sig også godt til at dele erfaringer, 
innovative opskrifter og nyheder. Eller til at stille 
spørgsmål. 

Vil du også inspireres og selv motivere  
andre? Følg og tag os på:

  Big Green Egg EU

  Biggreeneggeu

  Big Green Egg Europe

  Biggreeneggeu

  Big Green Egg Europe

Del dine posts og fotos med os og alle andre 
EGG-fans med hastags #openflavour og 
#BigGreenEgg.
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Some things never 
stay the same.

Some things never 
change.


