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Fråga din Big Green Egg-återförsäljare om råd!
Om du har frågor, eller om du bara vill veta mer om våra Big Green Eggs eller 
vårt imponerande sortiment med tillbehör, har auktoriserade Big Green Egg- 
återförsäljare all den expertis som behövs för att ge dig goda råd. På vår  
webbplats biggreenegg.eu finns din närmaste återförsäljare listad.
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GAMMAL KUNSKAP & INNOVATIV TEKNIK
För att lära oss mer om tanken bakom Big Green Egg, måste vi resa 
många århundraden tillbaka i tiden. Redan för mer än 3 000 år sedan 
användes den i Östasien som en traditionell, vedeldad lerugn.
Det är var den upptäcktes, anammades och togs med av japanerna, 
som kärleksfullt kallade den ”kamado”, som betyder ugn eller eldstad. 
Amerikanska soldater upptäckte kamadon i Japan i början av förra 
seklet och tog med den hem som en souvenir. Med tiden har den 
gamla modellen förfinats ytterligare i Atlanta (Georgia, USA) enligt 
dagens kunskaper, produktionstekniker och innovativa material.  
Till och med Nasas revolutionerande keramiska teknik har bidragit  
till förverkligandet av denna exceptionella grill: Big Green Egg. 

HEMLIGHETEN BAKOM BIG GREEN EGG
Japanerna, amerikanerna, européerna: alla som smakar en rätt 
som tillagats på ett Big Green Egg är för alltid ett fan tack vare den 
enastående goda smaken. Vad är hemligheten bakom EGGet?  
Det är faktiskt en kombination av flera saker. Det är keramiken som 
reflekterar värmen, vilket genererar ett luftflöde som gör ingredienser 
och rätter otroligt möra. Det är den perfekta luftcirkulationen, vilket 
säkerställer att maten tillagas jämnt och i helt rätt temperatur.
Och det är det faktum att temperaturen kan kontrolleras och  
bibehållas på graden. Tack vare den värmeisolerande keramikens 
höga kvalitet, påverkar inte ens utomhustemperaturen temperaturen 
i EGGet. Och sist men inte minst, dess spektakulära utseende!

LIVSLÅNG KVALITET
På Big Green Egg stöder vi vår produkt till 100 %. Därför ger vi  
konsumenter en livstidsgaranti på EGGets alla keramiska delars 
material och konstruktion. Det är gjort av ett keramiskt material 
av mycket hög kvalitet. Detta material har exceptionellt isolerande 
egenskaper och gör EGGet, tillsammans med dess olika patenterade 
delar, ganska unikt. Keramiken klarar extrema temperaturer och  
temperaturväxlingar. Du kan verkligen använda ditt EGG otaliga  
gånger utan att kvaliteten påverkas. Så det är egentligen inte så 
konstigt att hela företaget står bakom våra EGG.

Big Green Egg förklarad
---

Solid kvalitet. Förstklassig keramik.

LOCK MED SKORSTEN
En keramisk dom med skorsten som kan lätt  
öppnas och stängas tack vare den fjädrande 
gångjärnsmekanismen. Det keramiska materialet 
 har ett dubbelglaserat skyddande ytskikt.
Keramikens isolerande och värmebehållande 
egenskaper skapar en jämn luftcirkulation i EGGet, 
vilket säkerställer att maten tillagas jämnt och 
bibehåller den goda smaken.

ELDSTADSRING
Placeras ovanpå eldstaden som hållare
för convEGGtor och grillgaller.

KERAMISK ELDSTADSBOX
Eldstadsboxen placeras i den keramiska basen och 
ska vara fylld med grillkol. Eftersom boxen är försedd 
med sinnrikt placerade öppningar som samverkar 
med ventilationsöppningarna i botten av EGGet, är 
luftflödet konstant och optimalt när rEGGulator och 
spjället är öppet.

BAS
Tålig, isolerad keramik. Flis- och färgsäker glasyr.

REGGULATOR
Justera för att reglera luftflödet och få exakt 
temperaturkontroll.

TERMOMETER 
Visar den exakta invändiga temperaturen.
Kontrollera tillagningsprocessen utan att öppna EGGet.

GRILLGALLER AV ROSTFRITT STÅL
Grillgallret av rostfritt stål används som primär 
matlagningsyta för grillning eller och ugnsbakning.

GALLER
Sitter i eldstaden. Perforerad så att luften kan cirkulera 
upp genom EGGet och så att askan kan falla ned och 
lätt tömmas efter användning.

SPJÄLL
Fungerar i kombination med rEGGulator och reglerar 
luftintaget för att kontrollera temperaturen. Den gör 
det också lätt att ta ut askan.
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Exakt 
temperaturkontroll

Enkelt att tända  
och redo på bara  

15 minuter

Vid första anblicken verkar skillnaderna mellan detta  
Big Green Egg och modellen som lanserades 1974 vara små.

Men skenet bedrar. Sedan dess har vi genomfört ett stort 
antal tekniska innovationer, och det fortsätter vi att göra. 

Eftersom vi inte bara vill vara den bästa kamadon idag, utan 
även i framtiden.

Den bästa keramiken
Innovativa detaljer

Tillverkad i  
Nordamerika

WORLD MAP
WITH COUNTRIES

Keramik av högsta  
kvalitet framtagen  

av NASA

NASA

Vill du se hur  
Big Green Egg 
tillverkas?

LIVSTIDS- 

GARANTI
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Du och  
Big Green Egg; 

it’s a match!
Som foodie, finns det en sak som du vet med säkerhet: med ett Big Green 

Egg får du en kamado av högsta kvalitet i ditt hem (nåja, i trädgården eller 
på altanen eller balkongen). Förutom att grilla, är Big Green Egg perfekt för 
(ugns)bakning, rökning, ångkokning och långkok. För att ett EGG är mer än 

bara en grill, det är ett komplett utekök där du kan baka pizzor, röka fisk, 
laga köttgrytor och alla möjliga saker som du även kan göra i en vanlig 

ugn. De kulinariska möjligheterna med Big Green Egg är oändliga.  
Så frågan är inte varför du vill ha ett EGG, utan vilken av de sju modellerna 

som passar dig bäst. Av denna anledning har vi tagit fram en kort  
beskrivning av modellerna. Upptäck själv att det alltid finns ett EGG  

som passar, oavsett hur liten eller stor din familj, din vänkrets och din 
trädgård (eller altan) är!

Mini
Ta med det 

vart du än går

MiniMax
Den praktiska 

bordsmodellen

Small
Blygsam 

storlek, perfekt 
prestanda

Medium
Njut med  

vänner och 
familj

Large
Allrounder för 
alla tillfällen 

XLarge
Aldrig brist på 

plats igen

2XL
Perfekt för extra 

stora sällskap

Den nödvändiga 
Big Green Egg-kollektionen:

---
Kom igång enkelt

Speciellt för EGG-nybörjaren, har vi sammanställt ett startpaket som innehåller de  
viktigaste grunderna. Och så är önskelistan till födelsedagen klar.

IntEGGrated Nest+Handler

100% Natural 
Charcoal 

Ash Tool

convEGGtor (alt 2x Half 
convEGGtor Stone)  
+ convEGGtor Basket

EGG Cover

Charcoal Starters
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Stor, större, störst. Big Green Egg 2XL är den 
största medlemmen i Big Green Egg-familjen 
och den största kamadon som finns på 
marknaden. Allting med denna modell är 
imponerande: vikten, storleken, höjden och 
matlagningsytan. 2XL är en eye-catcher på 
alla sätt. Och med en prestanda därefter.  
Med hjälp av ett intEGGrated Nest+handler, 
kan 2XL fortfarande flyttas utan problem. 
Och tack vare en smart gångjärnsmekanism, 
är det även enkelt att öppna EGGet. Generöst 
vad gäller storlek och kulinariska möjligheter, 
men utan att vara märkvärdigt.

Specifikationer
Galler: Ø 73 cm
Matlagningsyta: 4 185 cm²
Total vikt: 170 kg
Höjd: 90 cm

Kod 120939

2XL
Har du en stor familj och/eller vänkrets? Är 
du yrkeskock? Eller sysslar du med catering 
för stora grupper? Då är Big Green Egg 
XLarge din perfekta vapendragare. Det ger 
dig möjlighet att servera härligt tillagade 
ingredienser och rätter till många människor 
samtidigt. Med en matlagningsyta på 61 
centimeter, är stora bitar av kött, fisk eller 
flera pizzor inte längre fantasi utan verklighet. 
Och om 61 centimeter är lite för litet? Då kan 
du enkelt utöka matlagningsytan med de 
5-Piece EGGspander Kit, som finns för 
XLarge och ta din matlagning till nya höjder.

Specifikationer
Galler: Ø 61 cm
Matlagningsyta: 2 919 cm²
Total vikt: 99 kg
Höjd: 78 cm

Kod 117649

• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• EGG Cover
• convEGGtor (alt 2 x convEGGtor stones)
• convEGGtor Basket
• Charcoal 9 kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

XLarge

XLarge

Startpaket Startpaket
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• EGG Cover
• 2x Half convEGGtor Stone
• convEGGtor Basket
• Charcoal 9 kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

2XL

Big Green Egg Large är den populäraste 
modellen i Big Green Egg-familjen. Du kan 
enkelt tillaga alla dina, din familjs och dina 
vänners favoriträtter på denna grills matlag-
ningsyta, allt på samma gång om det behövs, 
eftersom Large har tillräckligt med utrymme 
för att laga mat till 8 personer. Och med allt 
det tillgängliga utrymmet, är det även mycket 
enkelt att förbereda kompletta trerätters-
menyer. Vill du få ut det mesta möjliga av ditt 
EGG? Då är Large en perfekt match för dig, 
eftersom det är modellen med flest matchande 
tillbehör. Varför denna allrounder fick namnet 
Large, eftersom möjligheterna är stora.

Specifikationer
Galler: Ø 46 cm
Matlagningsyta: 1 688 cm²
Total vikt: 73 kg
Höjd: 84 cm

Kod 117632

Large

Large 
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• EGG Cover
• convEGGtor (alt 2 x convEGGtor stones)
• convEGGtor Basket
• Charcoal 9 kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool



13

Big Green Egg Medium är tillräckligt kompakt för att passa en liten 
stadsträdgård, altan eller balkong, och det är ändå tillräckligt stort för att 
grilla, röka, långkoka eller baka för 6 till 8 personer. Med Medium i 
trädgården, kan du enkelt bjuda in familj eller vänner för att njuta av god 
mat tillsammans. Detta är en av anledningarna till att detta EGG är en av 
våra populäraste modeller. Med matchande convEGGtor och Baking 
Stone, kan du på ett ögonblick omvandla Big Green Egg Medium till en 
pizzaugn i vilken du bakar de bästa pizzorna någonsin. Det må vara 
Medium, men det är definitivt inte mediokert!

Specifikationer
Galler: Ø 40 cm
Matlagningsyta: 1 264 cm²
Total vikt: 51 kg
Höjd: 72 cm

Kod 117625

Medium

• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• EGG Cover
• convEGGtor (alt 2 x convEGGtor stones)
• convEGGtor Basket
• Charcoal 4,5 kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Medium

MiniMax
Även om dess storlek inte är särskilt imponerande, kompenserar  
Big Green Egg MiniMax det med sin prestanda. Det är endast  
7 centimeter högre än Big Green Egg Mini, men har en betydligt  
större matlagningsyta som kan jämföras med Big Green Egg Small.  
Detta ger mer än tillräckligt med utrymme för att laga mat till 4 till  
6 personer. Planerar du en utflykt? Du behöver inte vara en professionell 
tyngdlyftare för att ta med dig MiniMax, eftersom det bara väger  
35 kg. Detta kommer inte att vara något problem om du använder  
EGG Carrier, som ingår som standardtillbehör! Uppgradera det med 
Portable Nest och Acacia Wood EGG Mates, så kan du arbeta på en 
bekväm matlagningshöjd var du vill. 

Specifikationer
Galler: Ø 33 cm
Matlagningsyta: 855 cm²
Total vikt: 35 kg
Höjd: 50 cm

Inklusive EGG Carrier
Kod 119650

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

MiniMax

Big Green Egg Mini är den minsta och lättaste medlemmen i  
Big Green Egg-familjen. Det är perfekt för camping eller för att ta med 
på en båttur eller picknick. Eller använd den hemma, på bordet. Men 
låt oss vara uppriktiga här; när du har köpt denna EGG-modell, kommer 
du förmodligen att vilja ta med dig EGGet överallt. Tack vare sin vikt, 
är Mini mycket lätt att bära. Och ännu lättare att bära om du köper en 
EGG Carrier till ditt Mini. Brukar du laga mat till 2 till 4 personer? Då är 
denna resevänliga lättviktare din perfekta Big Green Egg-modell.

Specifikationer
Galler: Ø 25 cm
Matlagningsyta: 507 cm²
Total vikt: 17 kg
Höjd: 43 cm

Kod 117618

EGG Carrier Mini      
Kod 116451        

Mini
Är det bara de som har en trädgård som kan njuta av privilegiet att 
laga mat utomhus? Absolut inte! Big Green Egg Small är stads-
människornas favoritkompis på balkongen eller den lilla altanen. 
Small må vara kompakt, men du kan enkelt laga fenomenalt goda 
måltider till 4 till 6 personer. Eftersom gallret på Small är lägre placerat 
än det i MiniMax, är Small mer lämpat för större tillagningar, även om 
båda har samma matlagningsyta. Big Green Egg Small må vara litet, 
men dess prestanda är stor!

Specifikationer
Galler: Ø 33 cm
Matlagningsyta: 855 cm²
Total vikt: 36 kg
Höjd: 61 cm

Kod 117601

Small

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

• EGG
• EGG Nest
• convEGGtor 
• Charcoal 4,5 kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

MiniSmall

Startpaket



MÅNGSIDIGHETEN MED ETT  
BIG GREEN EGG...  
Big Green Egg har ett temperaturintervall på 70-350 °C, så att 
du kan prova alla olika matlagningstekniker. Grillning, rökning, 
wokning, ångkokning, (ugns)bakning eller långkok; det är lätt 
som en plätt på ditt Big Green Egg. Från grillad T-benstek eller 
entrecôte till en vegetarisk curryrätt och madridsk gryta. Laga 
mat med ångade ostron, halmrökt carpaccio, asiatisk kyck-
lingsoppa eller en välfylld grönsaksquiche. Ingenting är för 
märkvärdigt! Och sedan är det naturligtvis dags att smaka... 
Rena och ärliga smaker med en oöverträffad, karaktäristisk 
doft och smak. Med ett Big Green Egg, kommer en ny värld att 
öppna sig för dig. Flytta fram dina kulinariska gränser och 
överraska dig själv och dina gäster. Låt din kreativitet flöda och 
njut!

…ÅRET RUNT!
Oavsett om det är iskallt eller värmebölja; EGGet kan användas 
under alla årstider, hela året runt. Om du tror att man bara kan 
grilla på sommaren: tänk om! Allt detta håller på att förändras 
tack vare Big Green Egg. När allt kommer omkring, varför skulle 
du bara njuta av din kamado under några månader när du kan 
använda den 365 dagar om året? Den unika, isolerande 
keramiken, betyder att vädret utanför är irrelevant. Temperaturen 
i EGGet är lika stabil som alltid, och det spelar ingen som helst 
roll om det regnar eller snöar.

NJUT AV DEN ULTIMATA  
SMAKUPPLEVELSEN TILLSAMMANS
Ett Big Green Egg kommer att hålla en livstid; du kan fortsätta 
att variera dina ingredienser och rätter i all oändlighet, med ett 
särskilt gott resultat. Njuta av det goda livet tillsammans, det är 
vad Big Green Egg handlar om. Omgiven av familj, vänner, nära 
och kära och de godaste rätterna du någonsin smakat; det är 
vad oförglömliga stunder är gjorda av. Tillaga dina favoritrecept 
eller skapa nya rätter på ditt EGG. Möjligheterna är oändliga: 
prova dem och ge din kreativitet fritt spelrum! Servera den där 
saftiga entrecôten, den underbara saltinbakade fisken, en rejäl 
gryta, krispigt bröd och pizzor med den perfekta bottnen eller 
den där makalöst goda efterrätten. Vad ska du tillaga först?

Mångsidigheten 
med ett  
Big Green Egg... 

Läs mer om de olika matlagningsteknikerna och tillbehören 
på de kommande sidorna, och se vilka möjligheter som  
Big Green Egg har att erbjuda. 
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Erfordrade 
tillbehör

2 pizza’s (ø 25-30 cm)
INGREDIENSER

DEGBOTTEN
250 g mjöl, företrädesvis ”00” + extra för att 
mjöla
25 g färsk eller 8 g torkad jäst
150 ml ljummet vatten
1 msk olivolja + extra till att smörja
1 tsk socker

TOMATSÅS
1 liten vitlöksklyfta
5 basilikablad
3 msk olivolja
1 burk krossade tomater om 400 g

TOPPING
2 bitar mozzarella om 125 g
10 basilikablad
2 msk kallpressad olivolja

TILLBEHÖR
convEGGtor
Baking Stone
Aluminium Pizza Peel
Compact Pizza Cutter 

FÖRBEREDELSE
1. Till pizzadegen, blanda mjöl och en nypa 
salt i en skål. Lös upp jästen i en tredjedel av 
vattnet och häll ner i mjölet. Tillsätt resten 
av vattnet och blanda i olivolja och socker. 
Knåda nu degen väl i minst 5 minuter.  
Detta gör du enklast med en mixer eller  
i en matberedare.

2. Lägg degen på bakbordet och knåda den 
ordentligt för hand i ytterligare 1 minut. Smörj 
en skål, forma en fin degboll och lägg i skålen. 
Täck skålen med en ren, fuktig kökshandduk 
och låt degen jäsa i 2 timmar.

3. Till tomatsåsen, skala vitlöken och hacka 
fint. Finhacka basilikabladen. Värm olivoljan 
i kastrull. Tillsätt resten av ingredienserna till 
såsen tillsammans med salt och svartpeppar 
efter smak. Koka upp, sänk värmen och  
låt sjuda i 5 minuter. Purea såsen med en 
stavmixer och häll i en skål.

TILLAGNING
1. Tänd 100% Natural Lump Charcoal i  
Big Green Egg och värm, med convEGGtor, 
gallret och Baking Stone, till 275-300 °C. Dela 
degen i 2 lika stora delar och forma dem till 
bollar. Mjöla Pizza Dough Rolling Mat och 
kavla ut en av degbollarna tunt på mattan 
med en kavel.

2. Mjöla Aluminium Pizza Peel  och lägg  
pizzabottnen på den. Lägg hälften av 
tomatsåsen med en soppsked i mitten av 
bottnen och sprid ut med skedens baksida  
till kanten. Lämna en kant fri runt om. Riv 
 1 mozzarella i bitar och fördela över pizzan.

3. Mjöla Baking Stone.Lägg pizzan på Baking 
Stone med hjälp av Pizza Peel, stäng locket 
på EGGet och grädda i ca 5 minuter tills den 
är färdig. Kavla ut den andra degbollen under 
tiden och toppa på samma sätt.

4. Ta upp pizzan ur EGGet. Strö över hälften 
av den hackade basilikan och ringla över 
hälften av Olive Oil. Skär pizzan i bitar med 
Compact Pizza Cutter. Grädda den andra 
pizzan på samma sätt.
 

Pizza Margherita

convEGGtor

Stainless Steel Grid

Låt oss komma igång...  
baka pizzor! 

convEGGtor: 
från EGG till ugn
 
Att använda den keramiska 
convEGGtor som en keramisk 
värmesköld innebär att grillkolen 
inte värmer ingredienserna 
direkt, och du kan omvandla 
Big Green Egg till en ugn på 
nolltid. Tillsammans med 
Baking Stone, kan du baka de 
godaste pizzorna någonsin 
med en autentiskt krispig 
botten.   

Sidan 52

Tips: varför inte prova att baka bröd, kakor 
eller brownies. Möjligheterna är oändliga! 

Sidan 58
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Grillad hel flankstek

Erfordrade 
tillbehör

Cast Iron Grid

Låt oss komma 
igång med...  
att grilla på gjutjärn 

Tillbaka till grundläggande 
grillning: det enkla sättet med 
gjutjärnsgallret på eldstadsringen. 
Säkerställer de kännetecknande 
grillränderna och maillardreak-
tionerna (proteinkaramellisering) 
genom att vrida ingredienserna 
ett kvarts varv på gallret.

Grilla kort och snabbt: så lågt 
som möjligt i EGGet, precis 
ovanför den glödande grillkolen. 
Även kallat att grilla ”cowboy 
style”. Placera Multi Level Rack 
från 5-delars EGGspander Kit 
allra längst ned i EGGet med ett 
gjutjärnsgaller för MiniMax. 
* denna uppställning är endast 
möjlig med Big Green Egg Large

Grilla på hög höjd: och låt 
ingredienserna ha längre kontakt 
med grillen. Skapa mer utrymme 
mellan grillkolen och ingrediensen 
med gallret på korgen, så att 
du kan grilla tjockare köttbitar 
längre. Värmen från gjutjärnet 
fortsätter att ge samma grilleffekt.     

De perfekta 
grillränderna: 

på tre olika  
nivåer

Tips: gjutjärnsgallret är ett 
verkligt måste för att förstärka 
ingrediensernas smaker, färger 

och dofter.    

INGREDIENSER
KÖTT

1 flankstek om ca 1,5 kg

ÖRTOLJA
1 silverlök

3 kvistar salvia
3 kvistar oregano

3 kvistar rosmarin
200 ml olivolja

TILLBEHÖR
Cast Iron Grid

Instant Read Digital Thermometer

FÖRBEREDELSE
1. Tänd grillkolen i Big Green Egg och värm, 
med Cast Iron Grid, till 250 °C.

2. Ta bort hinnan från flankstekens platta 
sida. Stick in kniven under hinnan, håll fast 
hinnan och skär uppåt längs hinnan samtidigt 
som du håller kniven mot hinnan. Skär bort 
de tunna sidorna på flanksteken. Dessa kan 
du strax grilla snabbt på båda sidor och äta.

3. Till örtoljan, skala och finhacka silverlöken. 
Plocka bladen från salvia och oregano och 
repa av rosmarin och hacka fint. Blanda lök 
och örter med olivoljan.

TILLAGNING
1. Lägg flanksteken på gallret och grilla den i 
ca 2 minuter. Vrid flanksteken ett kvarts varv 
och grilla i ytterligare 2 minuter för ett fint 
grillmönster.

2. Vänd flanksteken och grilla även denna 
sida 2 x 2 minuter. Håll en kärntemperatur 
på 53°C för att få stekgraden medium-rare. 
Du kan kontrollera den med Instant Read 
Digital Thermometer. Slå in flanksteken löst i 
aluminiumfolie och låt vila ca 6 minuter.

3. Krydda flanksteken med salt och peppar 
och skär i biffar eller skivor. Servera örtoljan 
över eller till köttet.
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Erfordrade 
tillbehör

INGREDIENSER
PAD THAI
400 g risnudlar (5 mm)
400 g kycklinglårfilé
100 g shiitakesvamp
1 röd paprika
1 lök
3 vitlöksklyftor
koriander efter egen smak
4 ägg
3 salladslökar
½ röd chilipeppar
6 msk solrosolja
1 tsk gul currypasta
125 g böngroddar

SÅS
2 msk sweet chilisås
2 msk fisksås
2 msk ingefärssirap
2 msk koncentrerad tamarind (assem)

TILLBEHÖR
1-del convEGGtor Basket
Carbon Steel Grill Wok

FÖRBEREDELSE
1. Tänd grillkolen i Big Green Egg och värm  
till 230-240 °C.

2. Koka under tiden risnudlarna enligt  
anvisningarna på förpackningen. Blanda  
alla ingredienser till såsen.

3. Strimla kycklinglårfiléerna. Skär svampen i 
skivor. Dela den röda paprikan, ta bort stjälken 
och fröna och strimla fruktköttet. Skala och 
finhacka löken och vitlöken. Plocka bladen 
från koriandern och finhacka dem. Skär  
salladslöken i ringar. Ta bort chilipepparns 
stjälk och frön och skär fruktköttet i ringar. 
Vispa äggen.

TILLAGNING
1. Placera Carbon Steel Grill Wok i convEGGtor 
Basket och placera därefter i EGGet. Vänta 
cirka 5 minuter tills woken är riktigt het.

2. Häll 4 msk solrosolja i den heta woken  
och tillsätt det strimlade kycklingköttet.
Woka köttet i några minuter och blanda  
i currypastan när kycklingen börjar få färg.
Woka i ytterligare några minuter tills du 
känner currypastans doft.

3. Tillsätt svampen, paprikan, löken och 
vitlöken. Tillsätt alla ingredienser till pad  
thai-såsen till kycklingblandningen och 
blanda väl.

4. Rör ned nudlarna i kycklingblandningen 
och krydda med salt och peppar efter smak. 
Flytta ingredienserna till wokens ena sida. 
Tillsätt resten av solrosoljan på den tomma 
sidan av woken. Häll i och woka de vispade 
äggen. 

5. Blanda de wokade äggen med övriga  
ingredienser, kontrollera att nudlarna är 
varma och servera pad thai i en skål. Woka 
böngroddarna i ytterligare några sekunder 
och rör ned dem i rätten.

6. Garnera din pad thai med chilipeppar och 
salladslök.

Pad thai med kyckling

convEGGtor Basket

Carbon Steel Grill Wok

Låt oss komma 
igång med...  

wokning

Woka på 
Big Green Egg! 
Placera Carbon Steel Grill Wok i 
convEGGtor Basket, så är EGGet 
redo för en ny matlagningsteknik 
på nolltid. En skvätt olja, fantastiskt 
höga temperaturer och de färskaste 
ingredienserna; du passar snart in på 
vilken matmarknad som helst. Håll 
domen stängd så mycket som 
möjligt: luftflödet i kamadon ger 
en jämn och god tillagning.

Tips: Bränn in woken med hushållspapper 
och lite olja. För bästa resultat, ska woken 
vara extra het. Det betyder att du blandar 
resten av oljan med ingrediensen eller 
tillsätter oljan och ingrediensen till woken 
samtidigt för att förhindra att oljan bränns. 

Sidan 55

Sidan 52
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Låt oss komma 
igång med... 

matlagning som 
varar timmar

Tips: för bästa rökiga resultat, välj Wood 
Chips för korta röktider och de större Wood 
Chunks för längre omgångar. Om du vill 
veta mer om rökning, se sidan 36.

Långsamt 
tillagat 

sidflask
INGREDIENSER

1 kg sidfläsk utan svål
2 msk vitlökspuré

havssalt
½ knippe timjan

½ knippe rosmarin
6-8 lagerblad

TILLBEHÖR
convEGGtor

Dual Probe Remote Thermometer

FÖRBEREDELSE
1. Skär ett kryssmönster i sidfläskets fettkant. 
Skär även ett kryssmönster på köttsidan, så 
att smakämnena kan absorberas ordentligt. 
Gnugga köttets båda sidor med vitlökspuré 
och krydda generöst med havssalt. Lägg 
hälften av timjan, rosmarin och lagerblad på 
fettkanten, och resten på köttsidan. Täck över 
och marinera i kylskåpet över natten.

TILLAGNING
1. Ta ut sidfläsket ur kylskåpet. Öppna luftsp-
jället längst ned på den keramiska basen helt. 
Lägg tre tändblock bland grillkolen och tänd 
dem. Låt locket på EGGet vara öppet i 10-12 
minuter. Gnugga under tiden bort örterna från 
köttsidan och delvis från fettkanten. Genom 
att låta lite av örterna vara kvar på fettet un-
der tillagningen, får fettet och därmed köttet 
extra smak.

2. Placera convEGGtor och lägg Stainless 
Steel Grid i Big Green Egg. Lägg sidfläsket 
med fettkanten uppåt på gallret, på så sätt 
absorberas det goda fettet i köttet och det 
öses i sitt eget fett. Dessutom droppar nästan 

inget fett på convEGGtorn, annars skulle en 
enorm rökutveckling uppstå. Stäng locket  
på EGGet och justera temperaturen till ca  
100 °C. Tillaga sidfläsket i ungefär 3 timmar 
tills köttet har nått en kärntemperatur på 
minst 77 °C. Den kan du mäta med Dual 
Probe Remote Thermometer.

3. Ta upp sidfläsket ur EGGet när kärntem-
peraturen har nåtts. Du kan nu skära det i 
fina, tunna skivor och servera eller välja att 
grilla skivorna ungefär en minut på varje sida 
vid en temperatur på 230 °C (utan convEG-
Gtorn). Du kan även låta fläsket svalna (och 
förvara det övertäckt i kylskåpet), skära det i 
skivor nästa dag och sedan grilla det. Eller ät 
det långsamt tillagade sidfläsket ena dagen 
och grilla skivorna som blir över nästa dag.

Tillagningen är enkel, låt tiden göra allt 
arbete och du kommer att förbluffas av det 
fantastiska resultatet. Men vilken är den 
perfekta inställningen? Du kan välja att laga 
mat långsamt med convEGGtor eller  
placera två Half convEGGtor Stones i  
convEGGtor Basket. Skillnaden är storleken 
på den indirekta yta som skapas och  
motsvarande temperaturer: 

convEGGtor Basket +  
2x Half convEGGtor Stone = 
70°C – 180°C 

convEGGtor  
(med eller utan convEGGtor Basket) = 
80°C – 350 °C

Lågt och långsamt:  
på vilken inställning?

2x 2x

Erfordrade 
tillbehör

convEGGtor

Stainless Steel Grid
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Låt oss komma igång med... 
ännu fler matlagningstekniker 

Prova dem alla  
och ge din kreativitet 
fritt spelrum.

Grilla på indirekt värme 
Grilla en highway chicken på  

skinnet utan att vända den från 
start till mål, eller ömtåliga  

ingredienser som grönsaker,  
men fortfarande med vackra 
grillränder? När du grillar med 

indirekt värme, har du maximal 
kontakt med gjutjärnsgallret och 
du säkerställer att ingrediensens 

protein karamelliseras  
långsammare. 

convEGGtor

Cast Iron Grid

convEGGtor

Dutch Oven

Pochera
Tips: Grilla först ingrediensen  

på Cast Iron Grid för extra  
rostad smak och pochera  

den sedan i Dutch Oven. Ta  
bort locket när du pocherar  

ingredienser. På så sätt kommer 
det stängda Big Green Egg att  

ge rätten maximal smak.

Ugnsstek på indirekt värme  
i hög temperatur

En rimmad skinka eller stekt 
fläskfilé. Ge dem en underbar 

smak med Stainless Steel Grid och 
convEGGtor på en hög temperatur, 

utan att bränna ingrediensen.  
Den varma luften i EGGet ger 
ingrediensen en perfekt färg. 

Matlagning i flera zoner
Grilla en stor köttbit och låt den 

sedan tillagas ännu längre  
indirekt. Eller servera ett stort 

antal hamburgare samtidigt på  
ett ögonblick. Kockens tips: grilla 
din spett direkt och låt dem vila i 

den indirekta delen.

convEGGtor

Stainless Steel Grid Stainless Steel Grid

Half convEGGtor Stone

convEGGtor Basket

Half Stainless Steel Grid
Half Cast Iron Grid
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Släpp loss din kulinariska kreativitet med detta 
5-delars EGGspander Kit. Detta smarta system under-
lättar en omfattande mängd matlagningsmöjligheter 
som låter dig få ut det bästa av dig själv och ditt 
EGG. Detta välgenomtänkta set består av en tvådelad 
Multi-Level Rack, en convEGGtor Basket och två halva 
galler av rostfritt stål - vilket gör EGGspander Kit till 
det perfekta baspaketet för alla EGG-entusiaster.

Om alla dessa olika möjligheter ändå inte räcker för dig, har 
vi många andra tillbehör i vårt sortiment. Låt de tillagning-
stekniker som du gillar bäst, bestämma vilka tillbehör som 
är ett måste för dig.

XLL

2-Piece Multi Level Rack
XLarge  121219 
Large 120755 

1-Piece convEGGtor Basket
XLarge  121196 
Large  120724  

Half Stainless Steel Grid
XLarge  121202  
Large  120731  

XLarge  121226 
Large  120762 

L

XL

EGGspander 
System 
 Oändliga matlagningsmöjligheter

5-Piece EGGspander Kit

Urval av matlagningstekniker.

convEGGtor Basket
Underlättar enkel och bekväm 
placering och borttagning av 
convEGGtor. Korgen rymmer 
även Carbon Steel Wok för de 
bästa wokrätterna.

Matlagning över flera zoner 
(direkt och indirekt)
Med EGGspander är det möjligt 
att laga mat direkt och indirekt 
samtidigt.

Matlagning på flera nivåer
Erbjuder utökad kapacitet när 
flera ingredienser tillagas  
samtidigt eller vid matlagning  
för stora grupper. Det översta 
grillgallret kan skjutas bakåt för 
enkel åtkomst till ingredienserna.

Low & Slow 
Använd 5-delars EGGspander  
Kit med två halva Baking Stones 
för perfekta tillagningar low & 
slow. Långa timmar på en låg 
temperatur för bästa resultat.

Pizza & Bakning
Förvandla EGGet till en pizzaugn 
för den bästa pizzan med  
convEGGtor och en Baking  
Stone. Använd Multi Level Rack 
för att utöka din bakning.

Grilla som en cowboy
2-delars Multi-Level Rack kan 
vändas upp och ned för att grilla 
”Cowboy Style” precis ovanför 
grillkolen med ett gjutjärnsgaller 
för MiniMax.
* denna uppställning är endast 
möjlig med Big Green Egg Large
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IntEGGrated Nest+Handler
Jodå, på Big Green Egg kör vi 
2-i-1! I intEGGrated est+Handler 
slås två fantastiska produkter 
ihop till en enastående skapelse. 
Ett starkt, stabilt stativ och ett 
praktiskt hjälpmedel för att flytta 
ditt EGG på ett säkert sätt tack 
vare de stora, rejäla länkhjulen. 
Förvaringsplats + transport, allt i 
en snygg design.

2XL  121011
XLarge  121158
Large  120175 
Medium 122285

Portable Nest
Ska ni ut och campa eller gå 
på ett park- eller strandparty? 
Det finns ingen anledning att 
inte göra det med stil. Du tar 
bara med dig ditt MiniMax i sitt 
bärbara stativ. Bara att fälla ut 
och din multifunktionella grill är 
redo att användas på en bekväm 
tillagningshöjd (stativet är
60 cm!). Färdig med EGGet? Bara 
att fälla ihop och åka hem.

MiniMax 120649

Table Nest
Med Table Nest ställer du din 
Big Green Egg bokstavligen 
på ett stativ. Det är särskilt 
framtaget för att stödja EGGet 
och skydda bordet, köksön eller 
det egenhändigt byggda uteköket 
mot den värme som frigörs. 
Placera aldrig Big Green Egg 
direkt på en träyta.

2XL  115638 
XLarge  113238
Large  113214
Medium  113221

Acacia Wood EGG Mates
Big Green Eggs nya Acacia Wood EGG Mates är fantastiska sidobord
att ha på ditt Big Green Egg. De praktiska sidoborden för dina
ingredienser och redskap är gjorda av hållbart avverkad akacia.
Detta hårda träslag med iögonfallande ådring används framför allt
för snygga möbler. Enkla att montera, fälla upp och ner samt
värmebeständiga: kort sagt ”wow”.

XLarge  121134
Large  121127
Medium  120670

MiniMax  121844
Small  120663  

Acacia Table
Naturen går sin gilla gång. Se bara på Acacia Table. Detta handgjorda
bord består av massiva akaciaplankor och har naturligt formad ådring
och unika färgskiftningar. Därför är varje bord unikt. Acacia Table
förvandlar ditt Big Green Egg till ett komplett utekök med tillräckligt
utrymme för redskap och rätter. Placera EGGet i bordet på ett Table
Nest för nödvändig luftcirkulation.

160x80x80 cm
XLarge  118264  

Caster Kit 120410 

150x60x80 cm
Large  118257  

Nest Utility Rack
Var ska du förvara convEGGtor när den inte används? I nya  
Big Green Egg Nest Utility Rack, så klart! Du kan fästa denna  
temporära förvaringslösning på EGG Nest eller intEGGrated 
Nest+Handler. Och den är tillräckligt robust att du kan hänga  
Baking Stone på den. Ett kraftfullt exemplar. 

2XL, XLarge, Large, Medium, Small
  122704    

Varje Big Green Egg 
förtjänar det bästa 
utrymmet. Detta för 
att skydda det, för att 
flytta det säkert om 
det behövs och för 
att få ut det mesta 
möjliga av det. När 
du har valt den 
modell som passar 
dig, kan du börja 
bygga. Omvandla 
ditt EGG till det 
perfekta uteköket 
genom att ge det en 
solid bas, inklusive 
arbetsyta och 
förvaringsutrymme. 

Från 
EGG till 

komplett  
utekök  

Nest
Alla Big Green Eggs känner sig
hemma i ett EGG Nest. När du
ställer EGGet i stativet, ser du det
växa. Då det står lite högre, får
det en perfekt arbetshöjd. Något
din rygg kommer att tacka dig
för. EGG Nest är gjort av
pulverlackerat stål och tack
vare de 4 robusta svänghjulen
blir det enkelt att flytta EGGet.

Small  301062  
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EGG Frame
76x88x77 cm 
2XL 121837  

76x76x77 cm
XLarge  120229  
Large  120212   
Medium 122193  

XL

M

2XL

L

Caster Kit ingår inte.

Modular EGG  
Workspace. 
Rom byggdes som bekant inte på en dag heller, så du bör  
ta dig tid att anpassa ditt utekök till 100 %. Börja med 
ramkonstruktionen och bygg långsamt ut den med 
Expansion Frames, Inserts och andra Add-ons.  
Let’s make it bigger!

Nya Modular EGG Workspace är ett slags Lego® för vuxna. Det 
är utformat så att alla delar kan kombineras och du kan fortsätta 
att bygga ut det.

Om du vill ha en stor arbetsbänk, är detta modulsystem lika 
mångsidigt som själva EGGet. Ditt uteköks form eller stil kan 
även anpassas för att uppfylla din smak och dina önskemål.

Expansion Frame
76x76x77 cm
120236 

Stainless Steel Grid Insert
120243 

Stainless Steel Insert
127365 

Acacia Wood Insert
120250 

Anpassa med Inserts.

Lägg till en Expansion Module.

Caster Kit 
10 cm 
120410 

Expansion Cabinet
76x76x77 cm
122247   
Exklusive Acacia Wood Insert 

Distressed Acacia Wood Insert
120267 

Tool Hooks
25 cm 
120281 

1 Uppgradera 
med extra 
redskap.

3

2

3-Piece Accessory Pack for  
Modular EGG Workspace
3-delars Accessory Pack för  
Modular EGG Workspace
Hur känner du igen en erfaren Big Green 
Egg-kock? På en välordnad arbets-
station. Med detta 3-delars Accessory 
Pack, har du allting nära till hands och 
händerna fria för EGGet. Förvara redskap 
och kryddor i Storage Rack, häng en 
rulle hushållspapper/en kökshandduk på 
Towel Holder och askan ska vara i Utility 
Tray. Elegant uppställning!

126948 Kommer snart 
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Big Green Egg Charcoal: 
Välj din smak

Charcoal Starters
Med Charcoal Starters får du en 
häftig start när du ska använda 
EGGet. Du tänder grillkolen
i Big Green Egg säkert med 
tändblocken, utan tändvätskor 
eller kemiska tillsatser. Dessa 
tändblock består av pressade 
träfibrer, så att du slipper (svart) 
os eller genomträngande
bensinlukt.

24 delar  120922

Charcoal EGGniter
Helt ny och redan helt oumbärlig 
för alla EGG-användare. De Big 
Green Egg Refillable Butane 
Charcoal EGGniter är en kraftfull
blandning av en inställbar ändare 
och fläkt. Tänd och boosta elden  
i grillkolen på några minuter. 
Denna BBQ-tändare är snabb, 
enkel och säker. Baby, you can 
light my fire!

  120915

Nyckeln till framgång för en god maträtt och grunden för  
din matlagning är att använda grillkol av högsta kvalitet.  
Då resultatet till viss del beror på vilken typ av grillkol du 
använder, är en sak säker: smaken av grillkolstillagade  
ingredienser är oöverträffad.

Big Green Egg Charcoal är FSC-certifierad, 100 % naturlig 
grillkol och kommer från bok och avenbok. Denna typ av 
trä garanterar en neutral bas, så att du för varje nytt mat-
lagningstillfälle kan skapa din egen perfekta smakbland-
ning. Detta kan inkludera extra rökig smak, lite hickory, 
körsbär, äpple eller pekannöt. Att tillsätta Big Green Egg 
Wood Chips eller Chunks innebär, oavsett vilken smak du 
än väljer, att du alltid kommer att servera en fantastisk rätt. 

Den 100 % naturliga grillkolen (fri från kemiska ingredienser, 
aromer och smakämnen) tillverkas i Europa av träavfall 
eller träd speciellt odlade i hållbart förvaltade skogar. För 
varje träd som avverkas, planteras ett nytt i dess ställe. De 
extra stora bitarna brinner långsamt, skapar ingen onödig 
rök och, till skillnad från många andra typer av grillkol,  
anmärkningsvärt lite aska. Detta fantastiskt rena lövträ 
har en underbart lång brinntid. Det är bra när din pulled 
pork tillagas långsamt.

100% Natural Charcoal
Varje matlagningstillfälle börjar med rätt bränsle. Vår 100 %  
naturliga grillkol med FSC-kvalitetsmärkning är precis vad du  
behöver. Denna Big Green Egg-grillkol kommer från bok och 
avenbok och har en extremt lång brinntid. För en extra rökig touch, 
tillsätt Big Green Egg Wood Chips eller Chunks till grillkolen, efter 
smak.

Big Green Egg Charcoal finns i 9 och 4,5 kg påsar. Grillkolen i  
4,5 kg påsarna är något mindre. Vilket gör den perfekt att använda  
i mindre EGG-modeller.

 9 kg  666298  
 4,5 kg  666397 
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Röktekniken tar matlagning på Big Green 
Egg till en helt ny dimension. När du har 
smakat den karaktäristiskt rökiga och 
lite träiga smaken, är du fast. Med hjälp 
av några få redskap, behärskar du snart 
rökning. Välj Wooden Grilling Planks att 
lägga ingredienserna på. Blötlägg först 
cederträ- eller alplankan i vatten, innan 
du placerar den i EGGet. Värmen i kombi-
nation med fukten är vad som skapar den 
rökiga effekten. Ge dina rätter en extra 
touch genom att använda Wood Chips. 
Blanda (blötlagda) Wood Chips i grillko-
len eller strö en näve över den. Beroende 
på vad du lagar, kan du välja antingen 
hickory, pekannöt, äpple eller körsbär. En 
nyhet i vårt sortiment är 100 % naturliga 
Wood Chunks. Dessa rejäla träbitar har 
genomgått omfattande tester och godkänts 
av toppkockar. Tack vare sin storlek är de 
mycket lämpade för längre långkok. Välj 
äpple, hickory eller mesquite och ta dig till 
nästa gastronomiska nivå.

Fisk, fläsk, vitt kött och 
fågel som kyckling och 

kalkon.

Fisk, lamm, alla  
typer av vilt, anka  

och nötkött.

Kryddiga rökta  
ingredienser, speciellt 

klassiska amerikanska 
grillrätter.

Frukt, nötter, nötkött 
och alla typer av vilt.

Äpple Körsbär Pekannöt Hickory Mesquite

Nötkött, kryddat  
fläskkött och vilt. 

Används ofta för pulled 
pork och bringa.

Röka i ditt EGG?  
snacka om beroende-

framkallande...
Wood Chips 
Alla Big Green Egg-kockar har sin egen stil. Med våra Wood Chips ger
du alla dina rätter en karaktäristiskt rökig smak. Blanda (de blötlagda)
träflisen i grillkolen eller strö en näve Wood Chips över grillkolen. Eller
gör både och: det är en smakfråga. Precis som vilken typ av Wood
Chips du väljer: hickory, pekannöt, äpple eller körsbär. Wood Chips är 
lämpliga för korta rökberedningar.

Innehåll - 2,9 L
Hickory  113986  
Pekannöt  113993
Äpple  113962 
Körsbär 113979

Wooden Grilling Planks 
Våra Wooden Grilling Planks tar 
dig som kock till nästa nivå. Lägg
dina ingredienser på (den i vatten 
blötlagda) plankan på gallret i din
Big Green Egg så ger fukten en 
rökeffekt. Du kan välja mellan 
Grilling Planks av cederträ eller 
alträ, var och en med sin egen 
specifika smakaccent. Wooden 
Grilling Planks kan användas flera 
gånger.

Cederträ - 2x
28 cm  116307
Al - 2x 
28 cm 116291

Wood Chunks
Grundligt testade av Big Green Egg-kockar. Denna förstklassiga serie
med 100 % naturliga Wood Chunks är perfekt att använda för rökning
och ger en fin arom och fyllig smak extra länge. Välj mellan äpple,
hickory eller mesquite och upptäck en ny smakfull dimension på
allting som du lagar på din Big Green Egg. Wood Chunks är lämpliga 
för långa low & slow beredningar.

Innehåll - 9 L
Apple 114617
Hickory 114624
Mesquite 114631

Tips: kombinera Big Green Egg 100 % naturligt grillkol  
efter egen smak med Wood Chips och Wood Chunks.  
Den neutrala grillkolen innebär att det är jätteenkelt att 
skapa en annan smaktwist varje gång du lagar mat. 

37
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Till 10 munsbitar

INGREDIENSER
400 g skinnfri laxfilé (bukfilé)
2 salladslökar
1 röd chilipeppar
1/3 limefrukt
2 kvistar koriander
100 ml Tomasu sojasås
1 tsk wasabipasta
10 skivor inlagd ingefära
(gari, asiatiska livsmedelsbutiker)
1 msk Kewpie majonnäs (asiatiska  
livsmedelsbutiker)

TILLBEHÖR
Wooden Grilling Plank (cederträ)
Instant Read Digital Thermometer

FÖRBEREDELSE
1. Skär laxfilén i 10 lika stora tärningar.  
Skär salladslöken i tunna ringar. Ta bort  
chilipepparns stjälk och frön och skär  
fruktköttet i tunna ringar. Skiva limefrukten.  
Ta bort bladen från 1 korianderkvist och  
finhacka dem.

2. Till marinaden, blanda sojasåsen och  
wasabipastan. Spara 10 ringar salladslök och 
chilipeppar till garnering (förvara i kylskåpet) 
och blanda resten med limeskivorna och  
finhackad koriander i marinaden. Rulla 
laxtärningarna genom marinaden och låt  
dem marinera i kylskåpet i 2 timmar.

TILLAGNING
1. Blötlägg Wooden Grilling Plank i rikligt  
med vatten i 30 minuter. Tänd grillkolen i  
Big Green Egg och värm, med gallret, till en 
temperatur på 170 °C.

2. Badda grillplankan torr och lägg laxtärnin-
garna på den. Placera plankan på gallret och 
stäng EGGets lock. Rök laxen i 8-10 minuter 
tills den har nått en kärntemperatur på 55 °C. 
Den kan du mäta med Instant Read Digital 
Thermometer. Ta under tiden bort bladen från 
den andra korianderkvisten och skär dem i 
tunna strimlor. Låt ingefäran rinna av.

3. Ta upp grillplankan ur EGGet och ringla 
majonnäs över laxen. Garnera med chilipeppar, 
salladslök, inlagd ingefära och koriander.

Laxmunsbitar 
tillagade på 

cederträ

Erfordrade 
tillbehör

Stainless Steel Grid

Wooden Grilling Plank

Tips: grillplankan är även 
fantastisk att kombinera med 
frukt, svamp, ankbröst eller 
fisk. 

Kom igång med:  
Wooden Grilling Planks

Tillaga & ångkoka: placera de blötlagda 
plankorna med ingrediensen på gallret. Den 
frigjorda ångan innebär att ingrediensen 
absorberar den söta cederträsmaken.

Röka & steka: låt den blötlagda plankan torka 
på gallret och lägg sedan på ingrediensen. 
Cederträet bryner undersidan, vilket ger  
maten en rökig smak. 

Wooden  
Grilling 
Planks:  

två sätt att 
använda dem
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Alla vet att Cesar Zuiderwijk 
är trummis i det legendariska 
välkända holländska bandet 
Golden Earring. Vad många 
dock inte känner till, att han 
även är en mycket duktig kock. 
Och när det är möjligt, lagar 
han mat på Big Green Egg.

Den  
matlagande 
trummisen

Intervju
Cesar Zuiderwijk

Text Caroline Ludwig  |  Fotografi Femque Schook
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Cesars 
Evergreens

Trots att hans fem morbröder alla var 
grönsakshandlare, fick han inte sitt matin-
tresse hemifrån. ”Det fanns alltid gott om 
överkokta grönsaker,” skämtar Cesar 
Zuiderwijk. ”Min mamma kom aldrig längre 
än de grundläggande kokböckerna. Vänta, 
jag har fortfarande en här någonstans.” Och 
Zuiderwijk visar sig vara något av en 
samlare, som äger hundratals kokböcker.

Matlagningslektioner på Golden Duck
Kalla det inte en passion; Cesar är inte en 
skrytsam person. Han ser främst matlagning 
som en praktisk aktivitet: ”Jag vill bara äta god 
mat och det ska vara roligt att stå i köket.” Men 
enligt vännen och Michelin-kocken Henk 
Savelberg, är Cesar riktigt bra på det, i 
synnerhet vad gäller matlagning på Big Green 
Egg. Hans hängivenhet till god mat drevs av 
sonen Caspers födelse för 35 år sedan. ”Fram 
till dess hade jag mest spelat och hängt på 
barer. Men ända sedan jag blev pappa, har jag 
ägnat mig åt nyttig mat. Jag köpte frukt och 
grönsaker på ekologiska marknader och satte 
igång att använda dem.” Kryddig mat är hans 
favorit: indiskt, indonesiskt, sydamerikanskt - 
och han tillagar även dessa rätter själv. ”På 
70-talet, på turné med Golden Earring, 
upptäckte jag Golden Duck, en kinesisk 
restaurang i London, som snart blev min 
favorit och förblev det när jag flyttade dit. I 
Nederländerna har nu en Golden Duck öppnat i 
Scheveningen, med samma meny och samma 
interiör. Jag fick snart reda på att det var 
samma kock som jobbade där och bad 
honom att ge mig och några vänner matlag-
ningslektioner.” Cesar tar fram en meny, och 
börjar med förtjusning att läsa högt: ”Pannka-
kor med ankfyllning, friterade sesamräkor, 
rusig fisk i vitt vin. Jag lärde mig att laga hela 
menyn. Det var en blandning av Beijing-, 
Kanton- och Sichuanköken. Se här, wan 
tan-soppa – det vattnas i munnen på mig!”

 
Ett band med finsmakare
De andra musikerna i Golden Earring är också 
finsmakare, tydligen. ”George Kooymans, 
gitarristen, är en duktig kock och vi fyra har 
gått ut och ätit tillsammans otaliga gånger. En 
gång var vi på en lång turné över hela USA 
som förband till The Who. Vi brukade vara 
klara tidigt och gå ut för att äta middag. Vi 
tittade alltid i den lokala telefonkatalogen för 
att se om det fanns en Benihana, som är kedja 
japanska restauranger. Sashimi, sushi, 
grilltallrikar - på den tiden kände vi inte till 
dessa koncept i Nederländerna. Folk tror ofta 
att musiker bara äter skräpmat, men ingenting 
kunde vara längre från sanningen.” Zuiderwijk 
träffade Henk Savelberg för första gången för 
tjugo år sedan. Han tog matlagningslektioner 
med honom också, och de tillhör båda samma 
matlagningsklubb fortfarande. ”Jag tycker att 
alla hans fiskrätter är fantastiska. Jag lagade 
faktiskt hans bouillabaisse igår.”

Dukkah och litervis med piccalilli
I sin trädgård i Baarle-Nassau, på gränsen till 
Belgien, är var han lagar den mesta maten på 
sina Big Green Eggs. Han måste räkna hur 
många han har. ”Hm, en Minimax, en Large 
och en XL i Baarle, och i vår lägenhet i Haag 
finns en liten på altanen och ytterligare en Mini 
i källaren, att ta med på picknicken.” Zuiderwijk 
gillar att använda sina egna kryddblandningar 
och fonder när han lagar mat. ”I Baarle har jag 
en köksträdgård och det är där jag hämtar 
grönsakerna till tillbehören. Jag brukar också 
göra litervis med piccalilli och tomatsås. ”Du 
måste prova den här: dukkah, en nordafrikansk 
nötblandning. Jag brukar även alltid göra min 
egen grönsaksfond. När det är säsong, gillar 
jag att laga vilt: rådjurssadel på ben eller 
revbensspjäll på vildsvin och en bekant till mig 
har Bressekycklingar. ”Jag håller på att 
konstruera ett speciellt grillbord baserat på ett 
trumstativ.” Finns det en bättre tänkbar 
symbios mellan Zuiderwijks två stora kärlekar?

BAND THE STONES
”Fantastiska, okomplicerade. Jag såg dem sist i  
Gelredome. De blir bara bättre med åren. De var  

avslappnade och trevliga.”

VIN LA VIALLA
”De prisbelönta vinerna från italienska Fattoria La Vialla. 

På en stor gård i bergen utanför Arezzo (Toscana), 
producerar de dessa fantastiska ekologiska viner, som 

Chianti och Vermentino och andra underbara produkter. 
Du kan enkelt beställa dem online!”

KOKBOKEN LES DINERS DE GALA
”Min favoritkokbok är Les Diners de Gala av Salvador Dali. 

Honom har jag älskat sedan jag var ung. Den vackert 
illustrerade boken innehåller rätter som han och hans 

musa Gala brukade servera på sina extravaganta 
middagar.”
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Det är nu fem år sedan Henk Savelberg tog steget och flyttade. I den  
stora metropolen Bangkok, öppnade han en ny satsning där har lagade 
mat enligt hans beprövade recept: lyxigt, franskt och med nederländska 
råvaror. Trots att han i somras uppnådde pensionsålder, har Michelin- 
kocken inga planer på att dra sig tillbaka. 

Efter 40 års matlagning på olika restauranger, sade han farväl till Nederländerna 2014. Henk Savelberg hade drivit sin 
självbetitlade restaurang i Voorburg i 25 år, och sett marknaden för Michelin-restauranger avta. Savelberg, som redan 
kunde stoltsera med fyra stjärnor, valde att påbörja ett nytt äventyr i Thailand. Han öppnade Savelberg Thailand i 
Bangkoks ambassaddistrikt. Han tog med sig ett par nederländska kockar, och sina Big Green Eggs.

Kulturella skillnader 
Med facit i hand kunde timingen inte varit bättre. ”De senaste åren har Bangkok blivit en verkligt kulinarisk stad. Jag 
kom hit i precis rätt tid. Jag visste naturligtvis att Michelin planerade att släppa en asiatisk guide. Det betydde att jag 
gärna ville ha en stjärna.” Och så blev det: i den första röda guiden, Michelin Asia 2018, fick Savelberg den eftertraktade 
utmärkelsen. Därefter såg han allmänhetens intresse för god mat blomstra. ”I början var ungefär hälften av våra gäster 
från Europa och resten från Asien. Andelen asiater är nu mycket större; de flesta kommer från de rika thailändska 
överklasserna.” Han fick snart kläm på asiatisk restaurangkultur. ”Thailändarna är fantastiska arbetare, men man 
måste vara riktigt snäll mot dem, annars går de bara.” Om hur hans restauranggäster uppför sig: ”De äter ganska 
snabbt och tillbringar hela kvällen på sina mobiltelefoner. Varje rätt fotograferas och alla vill ha med mig på bilden 
också. De beställer ofta en 8-rätters avsmakningsmeny för en att dela på. Det är även helt normalt att ta med sig en 
egen flaska vin.”

Text Caroline Ludwig  |  Fotografi Eddy Wenting, Femque Schook

Pensionär eller inte, Henk Savelberg 
är lika ambitiös som vanligt

Henk Savelbergs  
år i Thailand
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Franskt med nederländska produkter 
Finsmakarna har nu 27 Michelin-restauranger 
att välja mellan i Bangkok. Fem har knipit två 
stjärnor, inklusive franskorienterade Le 
Normandie på Mandarin Oriental Hotel och 
Mezzaluna på LeBua, där kocken Ryuki 
Kawasaki serverar japansk-fransk mat. 
Savelberg använder också det franska köket
som utgångspunkt för sina rätter. ”Mycket 
kalvkött och fisk, det älskar de här. Just nu 
provar jag bräss, som fortfarande är ovanligt 
här. All fisk, som sjötunga, marulk, havskräftor 
och räkor till våra aptitretare kommer från 
Holland Vis.” Piggvar, hans signaturrätt med 
karaktäristiska grillränder, står naturligtvis på 
menyn. ”Grönsakerna köper vi på den lokala 
marknaden. Kvaliteten och utbudet blir bättre 
och bättre. Vi arbetar in lokala sorter, som 
grön mango, i sallader och såser, och 
använder ätbara tropiska blommor när vi 
lägger upp maten.” 

Grilla med Cesar
Henk Savelberg använde redan Big Green Egg 
i Voorburg. I hans thailändska kök finns två: 
ett XLarge och ett Mini. Ett antal av hans 
rätter tillagas på dem. 

”Jag använder alltid EGGet för havskräftor. 
Liksom fågel, som den ekologiska kyckling-
filén som först tillagas i Roner på 56 grader. 
Sedan grillar jag kycklingen kort med lite, lite 
olja. På så sätt behåller köttet sin saftighet. 
Jag är god vän med Cesar Zuiderwijk, 
trummisen från Golden Earring, vi lagar ofta 
mat på hans EGG. Han grillar jämt, och är en 
duktig matlagare.”

En annan dröm
Trots att han fyllde 67 i somras, har Savelberg 
inga planer på att sluta jobba än. ”Så länge 
jag är frisk, fortsätter jag. Jag vill bara jobba.  
I Bangkok betyder det sex dagar i veckan. 
 På söndagar brukar jag träna lite och äta en 
bit mat någonstans. Utöver det, tränar jag 
även med en personlig tränare två gånger i 
veckan.” Efter fem år med en restaurang 
bredvid ett hotell i ambassaddistriktet, med 
den nederländska ambassaden som granne, 
planerar han att flytta till nya lokaler i den 
thailändska metropolen inom en snar framtid. 
Det är där som Savelberg hoppas förverkliga 
en stor dröm: att få en andra stjärna. ”Det 
skulle vara fantastiskt.” Han fortsätter 
lakoniskt: ”Den som lever får se.” 

Kock – Cas Spijkers
”Cas Spijkers var den nederländske 
Bocuse – en vän och en förebild.  
Jag tycker även att Martin Kruithof på  
De Lindenhof är en fantastisk kock.”

Vin – Bourgogne 
”En god bourgogne från Gevrey- 
Chambertin! Jag frågar alltid sommelieren 
vilken jag ska välja. Jag föredrar att 
dricka det med Bressekyckling eller 
duva.” 

Semestermål – kryssningar
”Jag tycker kryssningar är ett bekvämt 
sätt att resa. Jag föredrar att åka på de 
stora fartygen i Medelhavet. Det är 
underbart att vakna upp på morgonen 
och skymta havet. Jag tycker att den 
bästa hotellkedjan är Four Seasons; 
deras hotell i Macau, Kina, var superlyxigt 
och prisvärt.”

Transportsätt – VanMoof-cykel 
”Varje år cyklar jag runt i Nederländerna 
under en vecka, från restaurang till 
restaurang. Förr cyklade jag upp till  
100 km varje söndag. Jag har en 
VanMoof-cykel i Haag. Det är en  
elektrisk modell, men det kan man inte  
se eftersom allting har gömts undan i 
ramen. Jag kan faktiskt låsa med 
mobilen.”

Klädmärke – Boss och Dr. Martens
”Jag gillar Boss, som alltid passar bra. 
Eftersom jag inte är så förtjust i shop-
ping, brukar jag handla i bulk. Och när  
det kommer till skor, har jag alltid låga  
Dr. Martens. Jag står i timmar varje dag, 
så mina skor måste vara bekväma.”

Henks 
Evergreens

BANGKOKS 
BÄSTA 

På sina lediga söndagar, utforskar Henk 
Savelberg Bangkok och går alltid någonstans för 

en bit mat. Han rekommenderar dessa platser 
och lokala delikatesser. Med komplimanger från 

kocken.

Street food
”Bangkok är street foodens mecka. Det godaste 

måste vara nudelsoppan. Du kan få den med 
nötkött, kyckling eller anka, den kan tillagas på 
så många olika sätt. Jag ber alltid thailändare 

om de kan krydda den för min smak. Och även 
om jag tycker marmorerat sidfläsk är himmelskt, 

försöker jag att undvika det eftersom det inte är 
så bra.”

Chatuchak-marknaden
”Många stationer i BTS, Bangkoks tunnelbana, 

har mattorg med bar och musik. Man kan även 
äta gott i köpcentra. De är visserligen något 

dyrare, men här finns fler ekologiska alternativ. 
Chatuchak-marknaden är enorm, och där finns 

bokstavligen allt mellan himmel och jord, från 
husdjur till porslin. Och dess matavdelning är 

också bra.”

Chinatown
”Chinatown är ett måste. Detta distrikt kallas 
Yaowarat. Bangkok har den största kinesiska 

communityn utanför Kina. Alla dessa dofter, 
färger och smaker är fantastiska. På kvällarna 
omvandlas gatorna till en öppen matmarknad 

där alla möjliga olika delikatesser puttrar i stora 
kastruller.”
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Holy  
smoke  
vad han 
är het!

Johan 
   Fritzell

Oavsett var du hittar Big Green Egg; en sak är alltid 
densamma. Det varma mottagandet från BBQ fantaster, 
Michelin-kockar och kreativa hjärnor som har blivit 
kända tack vare innovativ matlagning och att man flyttat 
gränserna för vad som är möjligt gastronomiskt. 
 
Johan Fritzell på Holy Smoke BBQ i Bräcke är 
matkreatören som helt gått upp i rök och som tog den 
amerikanska BBQ kulturen till Sverige på riktigt.  Holy 
Smoke BBQ har blivit ett respekterat namn i den stora, 
rökiga BBQ-världen, både såväl restaurangen som Holy 
Smokes alla färdiga produkter. 

”Skillnaden mellan traditionell grillning och barbecue är 
att man vid barbecue använder sig av en grill med lock 
och smaksätter köttet med rök, säger Johan. Rub, bark, 
glaze. Låg temperatur, lång tid och fukt. Då snackar vi 
om äkta barbecue Texas-style.”
 
Big Green Egg blev framgångsrikt tack vare våra 
ambassadörer. Matkreatörer som Johan Fritzell på  
Holy Smoke BBQ har (bokstavligen) satt oss på kartan 
och gett foodies möjligheten att också upptäcka den  
där unika Big Green Egg-smaken. Holy Smoke BBQ  
håller exklusiva kurser under sommartid för dig som  
vill lära dig mer! 
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EGGmitt
Med EGGmitt klarar du allt. Denna extra långa grillvante skyddar
din vänstra eller högra hand upp till en temperatur på 246 °C. Den
är fodrad med mjuk bomull på insidan och har eldtåliga fibrer, som
även används inom luftfartsindustrin, på utsidan. Silikontrycket ger
ett fantastiskt grepp.

En storlek 117090

Silicone Grilling Mitt
Silicone Grilling Mitt är en helt vattentät grillvante med ett
antihalkgrepp tack vare silikontrycket. Manschetten och fodret är gjort
av en mjuk bomullspolyester. Silicone Grilling Mitt tål temperaturer
upp till 232 °C.

En storlek 117083

Stainless Steel Tool Set
Set              116901
Tång    116871
Stekspade  116888 
Pensel 116895 

Silicone Tipped Tongs
40 cm       116864
30 cm       116857

Grid Gripper
Med Grid Gripper har du ett rejält grepp om gallret i Big Green Egg. Du 
kan enkelt lyfta upp gallret för att till exempel placera convEGGtor eller 
ta bort gallret för att rengöra det. Detta är även det perfekta redskapet 
för att lyfta, tömma och sätta tillbaka glödheta Drip Pans. Och allt 
detta utan att smutsa ned händerna. 

118370

Cast Iron Grid Lifter
Sänk, vänd ett kvartsvarv, kläm och lyft. Att lyfta det heta och tunga 
Cast Iron Grid från din Big Green Egg, för att till exempel placera eller 
ta bort convEGGtor, är en varm uppgift. Men med praktiska Cast Iron 
Grid Lifter är det snabbt ordnat. Plattan under Cast Iron Grid Lifters 
handtag skyddar dina händer mot eventuell het luft.

127341

Measuring Cups
4x  119551 37,-

Knife Set
 117687 93,-

Teak Cutting Board
  120632 69,-

Kitchen Shears
 120106 19,-

Bamboo Skewers
25 cm - 25x 117465    3,90

De mest användbara 
köksredskapen

Big Green Egg är den heliga graalen för 
alla matälskare. Och ju mer du använder 
det, desto gladare kommer du att vara för 
alla möjligheter, resultat och reaktioner.
Vill du höja ribban ytterligare, skapa mer 
matlagningsyta eller göra saker lättare  
för dig? Släpp då loss med vårt stora  
tillbehörssortiment.

Du kommer 
inte behöva 
fler extra 
händer. 
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convEGGtor®

convEGGtor skapar en naturlig barriär mellan rätterna och den öppna
elden i Big Green Egg. convEGGtorns speciella design ger en god
luftström och utmärkt värmeledning. Den indirekta värmen som
den keramiska värmeskölden släpper igenom, omvandlar EGGet
till en fullvärdig ugn. Perfekt för low & slow cooking där du tillagar
ingredienser långsamt på låg temperatur.

XLarge  401052
Large  401021
Medium  401038

MiniMax  116604
Small  401045
Mini  114341

Baking Stone 
Pizza, surdegsbröd, focaccia eller en god äppelpaj: med Baking
Stone kan du öppna ditt eget bageri hemma. Lägg stenen på gallret
i Big Green Egg och baka bröd med en frasig skorpa och pizzor med
en spröd botten.

XLarge 401274 
Large 401014 

Medium, MiniMax, Small 
401007  

Cast Iron Grid 
Ska du grilla på ditt Big Green Egg? Då är Cast Iron Grid oumbärligt! 
De snygga grillränderna eller det perfekta grillmönstret får du endast 
genom att använda ett gjutjärnsgaller. Det ser inte bara vackert ut, 
det ger även ingrediensen mycket mer arom, färg och smak. Gjutjärn 
absorberar nämligen värmen lättare och snabbare, håller kvar den 
längre och leder den jämnt till ingrediensen. Dessutom är det ett 
slitstarkt material som håller hela livet, och det är även otroligt enkelt 
att underhålla. 

Large  122957 
Medium 126405  

MiniMax 
122971 

Small      

convEGGtor Basket
INSIDERTIPS! convEGGtor Basket är en lyftanordning. Använd den för 
att enkelt, snabbt och säkert placera, och ta upp, convEGGtor i EGGet.  
convEGGtor Basket är en del av EGGspander-systemet. För mer 
information, se sidan 26. 

2XL 119735 
XLarge  121196 
Large  120724 
Medium 127242

Half Perforated Grid
Vill du tillaga känsliga ingredienser som skaldjur och fisk på EGGet?
Håll dem intakta med Perforated Cooking Grid. Även perfekt för till
exempel finhackade grönsaker eller sparris.

XLarge  121240
Large 120717 

Half Cast Iron Grid
Tar du din grillning på allvar? Med Cast Iron Half Grid kan du
laga laxfjärilar, köttbitar och grönsaker med ett avundsvärt
grillmönster. Perfekt brynta på utsidan, supermöra på insidan.
Halva tillagningsytan men hela smaken.
 
XLarge 121233
Large 120786

Half convEGGtor Stone
Fantastiskt mångsidig är en underdrift vad gäller Half convEGGtor
Stone. Använd den tillsammans med 1-piece convEGGtor basket som
mellanskikt när du vill laga mat i två zoner, en för direkt värme och en
för indirekt värme. Eller som hel konvektionssköld när två ligger mot
varandra.

2XL 120960
XLarge 121820 
Large 121035 
Medium 127273 

Half Cast Iron Plancha
En gjutjärnsplatta med en dubbel roll: du kan grilla känsliga eller
mindre ingredienser på den räfflade sidan, medan den släta sidan är
perfekt för pannkakor, crêpes eller ägg. Har någon några ytterligare 
önskemål?

XLarge  122995
Large 122988 
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Cast Iron Satay Grill
Alla gillar satay som lagats på Big Green Egg. Därför k
ommer denna Cast Iron Satay Grill i precis rätt tid. Marinera
dina favoritingredienser, gör grillspett av dem och lägg dem
på det specialdesignade halva gallret. Inga vickande, halvfärdiga
eller brända spett, utan jämnt tillagade satay... eller kebab
eller yakitori. Vad du vill!
 
Large 700485

Cast Iron Plancha
Händer det att ingredienser faller mellan gallret för dig? Därför har vi
tagit fram Cast Iron Plancha Griddle. På denna gjutjärnsplatta grillar
du delikata och små rätter på den räfflade sidan och steker pannkakor
eller ägg på den släta sidan. Du kan använda Plancha Griddle för 
MiniMax som ett lock till Cast Iron Skillet (MiniMax). 

2XL, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 117656 
Finns från MiniMax och uppåt
Ø26 cm 120137

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Såser, marinader eller smält smör värmer du snabbt och enkelt i
Cast Iron Sauce Pot på gallret i din Big Green Egg. Basting Brush
av silikon passar perfekt i handtaget, så att det inte blir något spill
på bordsduken. Ställer du Cast Iron Sauce Pot i EGGet? Ta då bort
Basting Brush.

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

Green Dutch Oven
Green Dutch Oven för Big Green Egg är med fog en riktig bjässe.
Denna emaljerade gjutjärnsgryta sjuder, kokar, steker och bryner.
En riktig allrounder! Du kan använda Green Dutch Ovens lock separat
som en grund stekpanna eller som form till kakor och desserter.
Green Dutch Oven finns som rund och oval gryta.

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

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

Cast Iron Dutch Oven
Denna allroundgryta av gjutjärn kan användas till allt. Big Green Egg 
Cast Iron Dutch Oven är perfekt för köttgrytor, potatis- och
grönsaksgrytor, soppor och stuvningar. Gjutjärnet fördelar värmen
över hela grytan och det tunga locket på Cast Iron Dutch Oven håller
kvar fukten. Eller använd den utan lock och ge alla dina ingredienser
den unika Big Green Egg-smaken. I båda fallen blir grytköttet härligt
saftigt och mört. Nyfiken? Kom tillbaka om 4 timmar...

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

Carbon Steel Grill Wok  
Big Green Egg är otroligt mångsidigt och det gäller även när du  
vill woka. Med Carbon Steel Grill Wok med bambustekspade är du 
hemma på alla kulinariska områden. Tack vare den platta bottnen 
står den stabilt på alla tillagningsytor. Och den kan enkelt användas 
tillsammans med convEGGtor Basket. Ready to wok? 
 
XLarge, Large 
Ø40 cm 120779  

Fire Bowl
Hur tar du bort askan från det svalnade EGGet utan att fumla eller 
smutsa ned händerna? Det är syftet med de nya Fire Bowls av rostfritt 
stål. Häng över en soptunna och filtrera askan från den släckta 
grillkolen. Den säkerställer maximalt luftflöde så att du kan komma 
igång snabbt. Kan lyftas! 2XL och XL Fire Bowls är indelade i två 
separata fack för de två zonerna i ditt EGG. 

2XL 122698 
XLarge  122681   
Large 122674 
Medium 122667 
MiniMax  122650  

Cast Iron Skillet
Oavsett om du har mycket eller lite tid, för Cast Iron Skillet är tiden
inget problem. I denna allroundpanna av gjutjärn bryner du kött
rasande snabbt eller bräserar eller sjuder det i flera timmar. Laga
till exempel ryggbiff, indonesisk rendang, en potatisgratäng eller en
gryta. Tid över? Det går att göra en fin dessert, som en cobbler eller
en clafoutis, i Cast Iron Skillet. Cast Iron Skillet för MiniMax och  
Cast Iron Plancha Griddle för MiniMax är en ”perfect match”.  
Griddle fungerar här som ett lock till stekpannan.

2XL, XLarge, Large
Ø36 cm  118233
        

Finns från MiniMax och uppåt
Ø27 cm  120144

Kockens favorit  



EXAKT RÄTT  

TEMPERATUR
SÄKRAR DEN  
OPTIMALA SMAKEN

5656

Quick-Read Thermometer
Officiellt heter den Big Green Egg Quick-Read Digital Food
Thermometer. Och det täcker egentligen allt! På ett par sekunder
läser den av temperaturen i lammsteken eller den fyllda kycklingen
digitalt. På graden (upp till 300 C!). Praktisk: den får plats i fickan
och handtaget fungerar som förvaringsfodral.

120793

Dual Probe Remote Thermometer
Mäta för att veta. Med trådlösa Dual Probe Remote Thermometer
mäter du på graden din(a) ingrediens(ers) kärntemperatur samt
Big Green Eggs innertemperatur. Dual Probe har två sonder och
en mottagare som du bär med dig. När den önskade temperaturen
nås, hörs en signal från mottagaren automatiskt (upp till 91 meter).

116383

EGG Genius
Denna tekniska enhet kontrollerar 
och övervakar temperaturen i 
ditt EGG och skickar det till din 
smart     phone eller surfplatta.  
På så sätt kan du njuta av lite 
välsmakande serietittande under 
kalla vinterdagar medan maten 
långsamt tillagas på exakt 
temperatur. EGG Genius 
säkerställer ett jämnt luftflöde 
som gör att du kan laga mat på 
en konstant temperatur. Du får 
ett meddelande om temperaturen 
i EGGet är antingen för hög eller 
för låg. Detsamma gäller när du 
sitter ner för att äta. Du kan till 
och med kontrollera statistiken 
från tidigare tillagningstillfällen. 
Appen som kommer med EGG 
Genius är på engelska.

121059

Utöka EGG Genius med 
extra alternativ: 
Håll koll på olika kötträtter på 
samma gång i EGGet med de 
utökande alternativet för EGG 
Genius. Använd upp till tre 
köttsonder samtidigt! Ytterligare 
köttsonder med Y-kabel kan köpas 
separat. 

Extra köttsond 
121363

Extra Y-kabel  
121387

Instant Read Thermometer 
Vill du ha din steak rare eller medium? Big Green Egg Instant Read
Thermometer mäter kärntemperaturen så exakt att till och med 
mediumrare inte längre är en lucky guess. Eftersom det inte får 
försvinna för mycket värme ur ditt Big Green Egg, läser du av 
temperaturen (upp till 232°C) på 3-4 sekunder. Och om du vrider Big 
Green Eggs Instant Read Thermometer under temperaturmätningen, 
då följer displayen med. Med praktiskt förvaringsfodral som väcker 
habegär.

119575

Instant Read Thermometer with Bottle Opener
För en EGG-entusiast, är timing allt. Detta gör Big Green Egg Instant 
Read Thermometer till ditt (hemliga) vapen i kampen mot under- eller 
överkokta ingredienser. Du vet köttets, fiskens eller fågelns exakta 
temperatur inom fyra sekunder. Vilken temperatur ska lammbogen 
ha? Kontrollera lathunden med de rekommenderade temperaturerna 
på andra sidan. Det perfekta resultatet har uppnåtts! Dags för en 
välförtjänt öl? Detta användbara redskap fungerar även som 
flasköppnare.

127150

Behöver du en 
lathund?    

Ett antal  
medeltemperaturer  

listas nedan.

Nötkött medium 52/54 °C

Lamm medium 60/62 °C

Vilt medium 52/55 °C

Fläskfilé 70 °C

Fågel 72/75 °C

Vitfisk 65 °C

Lax 50/52 °C

TIPS:
• Mät alltid den tjockaste delen av  

kött- eller fiskbitens
• Se till att inte komma i kontakt med benet, 

 då detta kan påverka temperaturen
• Låt kärntemperaturen öka 2-3 °C när  

du låter köttet vila efter tillagning
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Flexible Grill Light 
Ah, sprid lite ljus på mitt EGG! Nya Flexible Grill Light är den perfekta 
flexibla lampassistenten som ger ljus där du vill. Denna smarta 
lysdiodlampa har en böjbar arm och en mycket kraftfull magnet i basen. 
Du kan enkelt klämma fast det separata monteringsfästet på EGGets 
kant eller sidobord. Lampan tänd? Action! 

122940

Chef’s Flavor Injector
Den enda riktiga Big Green Egg Chef’s Flavor Injector ger kött och
fågel smak på ett unikt sätt. Med denna smakinjicerare tränger
marinader in ända ner till köttets mitt och det blir ännu saftigare
och mörare. En lyckad operation.

119537

Compact Pizza Cutter 
Vi delar lika på allting. Så även pizzan. Men hur skär man egentlig en
pizza, snyggt och säkert? Med den nya Big Green Egg Compact Pizza
Cutter. Denna proffsiga pizzakniv har ett plasthandtag som ligger fint i
handen och skyddar din handflata. Och med det rostfria stålknivbladet
skär du en pizza utan problem i lika stora bitar. Prego.

118974 

Aluminum Pizza Peel
En riktig pizzabagare känner du igen på den självsäkra hållningen
och de proffsiga redskapen. Använd därför även Aluminum Pizza
Peel för att låta dina hemmagjorda pizzor enkelt glida över på den
varma Flat Baking Stone i ditt Big Green Egg. Det blir garanterat
complimenti di tutti!

118967

Meat Claws
Sätt klorna, förlåt, dina Meat Claws i långsamt tillagat fläskkött och dra
isär det enkelt. Pulled pork är sedan många år tillbaka en Big Green
Egg-favorit, och med dessa köttklor lagar du det i en handvändning.
Meat Claws är dessutom mycket lämpliga för att hantera stora
köttbitar.

Set  114099

Pigtail Meat Flipper
För Pigtail Meat Flipper går vi genom eld. Denna smarta köttkrok
är perfekt för att snabbt och enkelt vända köttbitar och fågel (som
steaks, kotletter och kycklingben). Med den långa kroken av rostfritt
stål kan du till och med ”flippa” vid extremt höga temperaturer utan
att komma för nära elden eller skada ingrediensen.

48 cm 201515

Flexible Skewers
Med Flexible Skewers blir det busenkelt att laga spett.
Med dessa flexibla grillspett trär du snabbt på kött, fisk, fågel och
grönsaker utan att bitarna glider av i andra änden. Färdig? Då kan
du lägga spetten en stund i marinad för extra smak.

68 cm - 2x 201348

Deep Dish Baking Stone  
Deep Dish Baking Stone garanterar en perfekt värmefördelning
och ger en mästerlig quiche, paj, lasagne och till och med pizza.
Den keramiska stenen med uppstående kant ser till att alla dina
bakverk gräddas jämnt och får en avundsvärd gyllenbrun färg.
Saftiga från insidan, spröda från utsidan.

2XL, XLarge, Large 
 112750
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Vertical Poultry Roaster
Ge din Poulet Noir eller Bressekyckling en hedersplats i ditt Big Green
Egg på Vertical Poultry Roaster. Med Vertical Poultry Roaster av 
rostfritt stål står kycklingen eller kalkonen vertikalt på hållaren, så att 
den öses med den egna köttsaften. Detta gör den otroligt saftig 
inifrån, samtidigt som den får ett härligt sprött skinn. Supergott! 

Kyckling  117458
Kalkon 117441

Ceramic Poultry Roaster
Från gott till gudomligt gott. Placera en hel kyckling eller kalkon  
på Ceramic Poultry Roaster, så får den ett sprött, gyllenbrunt skinn
samtidigt som den blir härligt saftig på insidan. En extra smakaccent?
Fyll den keramiska hållaren med lite öl, vin, cider och/eller kryddor. 
Så får du enkelt en perfekt tillagad fågel.

Kyckling  119766
Kalkon 119773

Ribs and Roasting Rack
Multifunktionella Ribs and Roasting Rack är perfekt att tillaga en stor
stek. Ställningen är ett V-rack: den passar stora köttbitar eller (fylld)
fågel som måste tillagas långsamt. Vänder du på ställningen är den
perfekt för att laga revbensspjäll. Den konstanta luftströmmen runt
Ribs and Roasting Rack ger fantastiska resultat. Ett måste för alla
köttälskare.

2XL, XLarge, Large  
 117564 

Medium, Small   
 117557

Drip Pan
Med Big Green Egg Round Drip Pan fångar du upp fett, köttsafter 
och rester så att de inte hamnar på grillkolen eller convEGGtor. Om 
du fyller det runda dropptråget av aluminium med lite vatten, blir 
luftfuktigheten i EGGet högre och rätterna ännu saftigare.

Rund 
Ø 27 cm  117403 

Rectangular  
35 x 26 cm 117397

Disposable Drip Pans 
En kock är inte rädd för lite fett. Det ger nämligen alla rätter smak.  
Men rengöringen är en helt annan historia. Med Big Green Egg  
Disposable Drip Pans fångar du enkelt upp fettet i stället. Dessa  
engångsdroppbrickor av aluminium är dessutom skräddarsydda  
för convEGGtor. Grilla utan att smutsa ner händerna.

XLarge - 5x 120892
Large - 5x 120885

Medium, MiniMax, 
Small - 5x 120878

Grill Rings 
Med Grill Rings välter inte dina (fyllda) paprikor, tomater eller lökar
när du grillar dem. Dessa rostfria stålringar har nämligen en pinne
som håller grönsaker och frukt på plats. Den värmeledande spiralen
i mitten av Grill Rings ser till att dina ingredienser blir klara snabbt.

3x 002280
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Ash Tool
Ash Tool har egentligen två funktioner: du tar enkelt bort askan i
Big Green Egg med det, men du kan även använda redskapet för att
fördela grillkolen innan du tänder EGGet. Detta praktiska redskap
fungerar mycket bra med Ash Removal Pan.

2XL 
119490

  

XLarge

Large 
119506 

Medium 

MiniMax
Small 119513 
Mini

Ash Removal Pan
Grillkol efterlämnar aska. Genom att ta bort den med Ash Tool och
samla upp den med Ash Removal Pan, flödar luften lättar genom
din Big Green Egg. Och det syret och luftflödet behövs för att EGGet
snabb ska nå och behålla temperaturer. Askpannan passar perfekt i
spjällets öppning så att du kan tömma askan utan spilla.

2XL, XLarge, Large, Medium 
 106049    

För denna generation 
och nästa. Håll ditt 
EGG i perfekt skick 
 
Ett EGG håller hela livet. Och om du tar hand om det ordentligt,  
kommer det även att ge nästa generation många fina minnen.  
Och en annan viktig sak: dina rätter smakar bättre och EGGet behåller 
sitt fina utseende. Bävar du för det? Produkterna som visas här gör allt 
det tunga arbetet för dig och på vår webbplats finns även användbara 
underhållstips. Var försiktig!

Grid Cleaner
Att laga mat på EGGet är gott, men det innebär fastklibbat fett och
fastbrända rester på Big Green Egg-gallret. Du skrapar snabbt och
enkelt rent gallret med denna Cooking Grid Cleaner. Tack vare det
förlängda handtaget på Cooking Grid Cleaner behöver du inte vänta
tills EGGet och gallret har svalnat.

 201324

SpeediClean™ Long handle Scrubber
Detta extra starka rengöringsredskap gjort av naturliga träfibrer 
innebär att irriterande metallborst som lossnar är ett minne blott. En 
miljövänlig och värmebeständig borste med ett långt handtag, så att 
du inte behöver vänta på att EGGet ska svalna.

  127129 
Ersättningshuvud - 2x 127143

SpeediClean™ Dual Brush Scrubber
Minnen av en oförglömlig Big Green Egg-kväll: ett grillgaller med fet-
trester och en mozzarellasträng på din Pizza Stone. Med SpeediClean 
Dual Brush halveras rengöringstiden samtidigt som den fläckfria ef-
fekten fördubblas. Feel good-bonus: denna modells naturliga träfibrer 
innebär att inga fler metallborst lossnar på gallret. 

  127136 
Ersättningshuvud - 2x 127143

EGGmat
Har du inte ditt EGG inbyggt i ett arbetsbord eller utekök, utan
ståendes i trädgården eller på balkongen? Då skyddar EGGmat
området runt EGGet mot värme, fläckar och mjöldagg. Roligt
faktum: EGGmat består av helt återvunna material och är därmed
mycket miljövänlig. 

76x107 cm
117502
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Uppfunnen för dig 
med god smak.

Big Green Egg 
Covers.

EGG COVER Mini Small Medium MiniMax Large XLarge 2XL

IntEGGrated Nest+Handler eller Nest 126528 126528 126467 126467 126535

EGG Carrier 126511 126511

Portable Nest 126528

Modular EGG Frame 126467 126450 126450 126450

Modular EGG Frame + Expansion Frame 126474 126474 126474

Acacia Table 126498 126474

Domöverdrag (lock) för EGG i bord 126504 126504

Hagel eller värmebölja? Ditt Big Green Egg förblir så gott som nytt om 
du använder ett EGG Cover. Detta ventilerande skyddsöverdrag av 

högsta kvalitet tål alla typer av väder. Du kan enkelt sätta på det och 
ta av det och tack vare kardborrefästet, passar det varje EGG som en 

handske. Den snygga svarta designen med den igenkännbara  
Big Green Egg-logon ser bra ut på varje EGG. 
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Reservdelar

Gasket Kit
När du har använt ditt Big Green Egg intensivt under en lång tid, blir 
filtranden på den keramiska basens ovankant och underkanten på det 
keramiska locket med skorsten så småningom sliten. Eftersom denna 
rand skyddar keramiken och säkerställer en perfekt luftcirkulation, 
rekommenderas att byta den ganska regelbundet. Det gör du enkelt 
själv med detta Gasket Kit. Rullen med filt är självhäftande och randen 
är enkel att byta ut.

2XL*, XLarge, Large 
113726  

Medium, MiniMax, Small, Mini 
113733

Cast Iron Grate
Sitter i eldstaden. Perforerad så att luften kan cirkulera upp genom 
EGGet och så att askan kan falla ned och lätt tömmas efter 
användning.

2XL  114716  
XLarge  112644 
Large  103055 
Medium  103062 

MiniMax 103055
  
Small  
Mini 

103079 

* Gasket Replacement Kit for 2XL kräver 2.
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Base
Tålig, isolerad keramik. Flis- och färgsäker glasyr.

2XL  120946         
XXL 114426        
XLarge  112620 
Large  401076 

Medium  401083 
MiniMax  115577
Small 401090
Mini 401106

Fire box
Eldstadsboxen placeras i den keramiska basen och ska vara fylld med grillkol. 
Eftersom boxen är försedd med sinnrikt placerade öppningar som samverkar med 
ventilationsöppningarna i botten av EGGet, är luftflödet konstant och optimalt när 
rEGGulator och spjället är öppet.

2XL  120984 
XXL 114440 
XLarge  112637 
Large  401175 

Medium  401182 
MiniMax  115591    
Small 401199 
Mini 112187   

Dome
En keramisk dom med skorsten som kan lätt öppnas och stängas tack vare den 
fjädrande gångjärnsmekanismen. Det keramiska materialet har ett dubbelglaserat 
skyddande ytskikt. Keramikens isolerande och värmebehållande egenskaper skapar en 
jämn luftcirkulation i EGGet, vilket säkerställer att maten tillagas jämnt och bibehåller 
den goda smaken.

2XL  114433          
XLarge  112668         
Large  401120 
Medium  401137 

MiniMax  
401144 

Small  

Mini 112224 

Fire ring
Placeras ovanpå eldstaden som hållare för convEGGtor och grillgaller.

2XL  120977 
XXL 114457 
XLarge  401212 
Large  401229 

Medium  401243 
MiniMax  115607  
Small 401250 
Mini 112194 

Tel-Tru Temperature Gauge
Alla Big Green Egg-modeller levereras med en termometer. Om den 
slutar att fungera efter många års användning, kan du beställa Tel-Tru 
Temperature Gauge. Placera domtermometern i EGGets lock så vet 
du hur varmt det är därinne utan att behöva öppna locket och släppa 
ut värme. Tel-Tru Temperature Gauge finns i två storlekar och visar 
temperaturer från 50 °C till 400 °C.

8 cm   117250   
5 cm   117236
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rEGGulator
Nya och robusta rEGGulator kan ställas in mycket exakt. Den är gjord 
av slitstarkt gjutjärn med ett svalt silikonhandtag, så att du kan öka 
eller minska lufttillförseln utan att bränna fingrarna. Vi har redan 
behandlat luftreglaget med en beläggning som förhindrar rostbildning, 
så att du kan låta den sitta på EGGet efter användning.

2XL, XLarge, Large, Medium
117847 

MiniMax, Small
117854 

Uppgradera ditt EGG 
---

Så gott som nytt

REGGULATOR
Patenterade rEGGulator är  
extremt korrekt och bekväm  
att använda tack vare det  
värmeisolerade handtaget.

TEMPERATURE GAUGE
Domtermometern i XL-storlek, 
för en bättre temperaturöversikt, 
med stöttåligt glas.

BAND ASSEMBLY KIT
Med det patenterade ”enkelt 
att lyfta”-systemet kan det 
keramiska locket öppnas och 
stängas utan någon större 
ansträngning.

GASKET KIT
Ny högteknologisk packning, 
klarar de högsta temperaturerna.

Rain Cap
Det finns alltid en risk att det börjar regna när du använder EGGet. Som 
ivrig EGG-kock låter du dig dock inte nedslås av vädret, men du vill 
naturligtvis inte att det regnar in i ditt Big Green Egg. Rain Cap från Big 
Green Egg fungerar som ett paraply för luftspjället. Rain Cap kan endast 
användas tillsammans med rEGGulator.

2XL, XLarge, Large, Medium
120748 

MiniMax, Small
121042 

Band Assembly Kit
Patenterat ”enkelt att lyfta”-system. Med denna smarta funktion 
kan det keramiska locket öppnas och stängas utan någon större 
ansträngning.

2XL  121271  
XLarge  117908 
Large  117984  
Medium  120021 

MiniMax  
126870  Small 

Mini 117922 

Endast tillgängligt 
för Large
126931 



The Big Green Egg Book 
The Big Green Egg Book är en bibel för alla Big Green Egg-
foodies. Denna smakfulla bok med förord av den holländske 
toppkocken Jonnie Boer beskriver alla tillagningstekniker som 
du kan använda dig av på ett EGG. Bryna, steka, sjuda, grilla, röka 
och slow cooking. Såväl grundläggande metoder som de mer 
utmanande recepten inspirerar till kulinariska utmaningar.

Svenska BGE-BOOK-SE
Engelska 116680

70 71

Apron – Kids
En storlek 789054  
(till 12 år)

Beanie
666724

LED Light String
700898 

Snow Globe Atlanta
666847

Home Socks
39-42 666823 
43-46 666830 

Puzzle
666366

Mug Enamel
666311

Mr EGGhead Plush Toy
120991 

Apron 
En storlek 126399 

Canvas Apron 
En storlek 700492

Baseball Cap
Svart 122254 

Salt & Pepper shaker
122230

Socks
Flames 39-42 700874 
Flames 43-46 700881 
EGGs 39-42    700850 
EGGs 43-46    700867

Retro Sportsbag
666342

Beach Towel
666335

Vacu Vin
666465 

Canvas shopper
666687 / 666816

De perfekta 
fanartiklarna.

Round Stamped Aluminum 
Sign
123930

EGG-fans förenade 
Gå med i gemenskapen.  

Besök vår Fan Shop.
Ett verkligt EGG-fan sticker alltid ut tack vare hens passion 

för mat och för att hen föredrar att tillbringa sin tid vid sitt 
Big Green Egg. Eller så kan det vara så att hoodien och 

strumporna avslöjar personen i fråga. Du hittar dessa och 
andra originella gåvotips i vår Fan Shop på  

fanshop fanshop.biggreenegg.eu. 

För 
mysiga 
dagar.

Vi drar till 
stranden.



Big Green Egg 
x golf

Med specialdesignade Big Green Egg golfkläder, behöver du aldrig  
mer känna dig som en rookie på greenen. Välj tröja med ditt  

favorittryck och matchande shorts, och avsluta med accessoarer  
som garanterat ingen missar på golfbanan.  

fanshop.biggreenegg.eu

Är du klädd för 
matlagning på 

EGGet?
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GÅ TILL WEBBPLATSEN OCH BLI 
MEDLEM I BIG GREEN EGG SOCIETY

#BigGreenEgg   #TheEvergreen
Är du nybörjare eller en erfaren EGG-kock? Bli medlem i vår gemenskap och håll dig 
uppdaterad med de senaste nyheterna och de mest inspirerande blogginläggen. Hitta 
de godaste recepten från lätt till utmanande och upptäck nya sätt att interagera med 
andra EGG-aficionados. Vi välkomnar köttätare, fiskfantaster, vegetarianer, veganer 

och flexitarianer,och naturligtvis även de yngsta familjemedlemmarna. Följ våra 
sociala medier och se till att du aldrig missar någonting! 

520 350 310     228

180     75

WOW, det ser fantastiskt ut! 
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Biggreeneggsverige

Big Green Egg Sverige

Big Green Egg Sverige
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Även om denna katalog har sammanställts med största 
noggrannhet kan Big Green Egg Europe B.V. inte på något 
sätt garantera att informationen är korrekt eller fullständig. 
Inga rättigheter kan erhållas från den information som 
tillhandahålls och Big Green Egg Europe B.V. är inte på 
något sätt ansvarig för konsekvenserna av användningen 
av denna information.  SEv1.2021

Big Green Egg®, EGG® and convEGGtor® är varumärken 
eller registrerade varumärken som tillhör Big Green Egg Inc.
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Detta är Big Green Egg
Big Green Egg är den mest älskade kamadogrillen gjord av den 

allra bästa keramiken. Sedan 1974 är vi makers av fina minnen. 

Och det fortsätter vi att göra. Big Green Egg är originalet. 

The Evergreen.
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