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The Evergreen

Copyright © 2019 Big Green Egg Europe. Kaikki oikeudet 
pidätetään. Ellei toisin ole ilmoitettu, kaikkien näillä sivuilla 
esiintyvien materiaalien tekijänoikeudet kuuluvat Big Green 
Egg Europe B.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään 
näiden sivujen osaa, joko tekstiä tai kuvia, ei saa käyttää 
muihin kuin Big Green Egg Europe B.V. tarkoituksiin. 
Jäljentäminen, muuntaminen, tallennus hakujärjestelmään 
ja uudelleensiirto kaikilla tavoilla, joko sähköisesti, 
mekaanisesti tai muuten muuhun kuin henkilökohtaiseen 
käyttöön, on ankarasti kielletty ilman etukäteen saatua 
kirjallista lupaa.

Vaikka tämä luettelo on laadittu huolella, Big Green Egg 
Europe B.V. ei voi taata millään tavalla tietojen 
oikeellisuutta tai kattavuutta. Annetuista tiedoista ei voi 
johtaa mitään oikeuksia eikä Big Green Egg Europe B.V. 
vastaa millään tavalla seurauksista, joita syntyy tietojen 
käytöstä.  

FIV1.2019

Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®, 
EGGmitt® ja convEGGtor® ovat tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä Big Green Egg Inc.

Pyydä neuvoa Big Green Egg -jälleenmyyjältä!
Onko sinulla kysyttävää vai haluatko saada lisätietoja EGGistä 
tai mahtavasta välinevalikoimasta? Valtuutetuilla Big Green Egg 
-jälleenmyyjillä on asiantuntemusta hyvien neuvojen antamista
varten. Löydät lähimmän jälleenmyyjän sivustolta biggreenegg.fi.
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TIETOJA BIG GREEN EGGISTÄ
---

Tukeva laatu. Ylivoimainen keramiikka. Todellinen keittolaite ulkokäyttöön!

REGGULATOR - Kaksitoiminen 
savupiippu
Voit säätää kahdella tavalla ilmavirtauksen  
ja lämpötilan säätämiseksi.

LÄMPÖMITTARI
Ilmoittaa tarkan sisäisen lämpötilan. Voit  
seurata kypsymisen edistymistä avaamatta  
EGGiä.

RITILÄ, RUOSTUMATONTA 
TERÄSTÄ
Ruostumattomasta teräksestä tehty  
grilliritilä on ensisijainen kypsennysalusta 
grillaukseen tai paahtamiseen.

ARINA
On tulipesän sisällä. Siinä on reiät, jotta ilma  
pääsee virtaamaan EGGin läpi ja tuhkat  
putoavat alas, jolloin ne on helppo poistaa  
lopuksi.

ILMALUUKKU
Toimii yhdessä kaksitoimisen savupiipun kanssa 
säädellen ilman syöttöä lämpötilan säätämiseksi. 
Mahdollistaa myös helpon tuhkan poistamisen.

KANSI JA SAVUHORMI
Keraaminen kansi ja savuhormi, jonka voi avata  
ja sulkea helposti jousimekanismin ansiosta. 
Keraamisessa materiaalissa on suojapinnoite. 
Keraamisen materiaalin eristävät ja lämpöä  
säilyttävät ominaisuudet saavat aikaan ilmavirtauksen 
EGGissä, jolloin ruuat kypsyvät tasaisesti ja niistä tulee 
maukkaita.

TULIRENGAS
Tulipesän päälle asetettava teline  
convEGGtor ja ritilöitä varten.

TULIPESÄ
Arina on keraamisen alustan päällä ja on täytettävä 
hiilillä. Koska arinassa on aukot ja se toimii EGGin 
pohjassa olevien ilmaventtiilien kanssa, ilmavirtaus on 
jatkuva ja optimaalinen, kun kaksitoiminen savupiippu 
ja ilmaluukku ovat auki.

RUNKO 
Kestävää eristettyä keramiikkaa. Säröilyn ja 
haalistumisen estävä pinnoite. 

VANHAA VIISAUTTA JA INNOVATIIVISTA 
TEKNOLOGIAA
Big Green Eggin syntyhistorian selvittämiseksi on mentävä 
vuosisatojataaksepäin. Yli 3000 vuotta sitten sitä käytettiin jo 
Itä-Aasiassa perinteisenä puulämmitteisenä saviuunina. Sieltä 
japanilaiset löysivät sen, ihastuivat siihen, veivät sen mukanaan 
ja antoivat sille nimen kamado, joka tarkoittaa uunia tai tulisijaa. 
Amerikkalaiset sotilaat löysivät kamadot Japanissa 1900-luvun 
alkupuolella ja ottivat niitä kotiin matkamuistoiksi. Atlantassa, 
Georgian osavaltiossa Yhdysvalloissa ikivanhaa mallia muokattiin 
nykyajan tiedon, tuotantotekniikoiden ja innovatiivisten materiaalien 
avulla. Myös NASA:n edistynyt keraaminen teknologia on vaikut-
tanut tämän erityisen ulkogrillin, eli Big Green Eggin syntyyn.

SALAISUUS BIG GREEN EGGIN TAKANA
Japanilaiset, amerikkalaiset ja suomalaiset: kaikki jotka maistavat  
Big Green Eggissä valmistettuja ruokia, rakastuvat vertaansa vailla 
olevaan herkulliseen makuun. Mikä on EGGin salaisuus? Oikeastaan 
se on muutamien seikkojen yhdistelmä. Se on keramiikka, joka 
heijastaa lämpöä, jolloin syntyy ilmavirtaus, joka tekee aineksista 
ja ruuista erityisen mehukkaita. Se on täydellinen ilmankierto, jonka 
ansiosta ainekset kypsyvät halutussa lämpötilassa tasaisesti. Ja seikka, 
että lämpötilaa voi säätää asteen tarkkuudella ja säädetty lämpötila 
myös pysyy. Edes äärimmäiset lämpötilat eivät vaikuta lämpötilaan 
EGGin sisällä korkealaatuisen lämpöä eristävän keramiikan ansiosta. 
Ja – last but not least - EGG myös näyttää hyvältä.

NAUTITAAN YHDESSÄ ÄÄRIMMÄISESTÄ 
MAKUELÄMYKSESTÄ
Big Green Egg tarkoittaa nauttimista hyvästä elämästä yhdessä  
muiden kanssa. Perhe, ystävät, läheiset ympärilläsi ja tarjolla  
herkullisimmat ruuat, joita ikinä olet maistanut. Koska Big Green 
Eggin lämpötilaa voi säätää välillä 70-350 °C, siinä voi käyttää erilaisia 
valmistustekniikoita, kuten grillaaminen, paistaminen, keittäminen, 
hauduttaminen, savustaminen ja hidas kypsentäminen. Haluatko  
tehdä siitä vielä monipuolisemman? Jokaiseen Egg-malliin on  
saatavana käteviä tarvikkeita, joiden avulla rruuanlaitosta EGGillä 
tulee vielä helpompaa ja hauskempaa ja aterioista maukkaampia. 
Monitoimisen EGGin ja hauskan seuran yhdistelmä saa aikaan  
unohtumattomia hetkiä. 

ELINIKÄISTÄ LAATUA 
Big Green Egg on tuotteensa takana sataprosenttisesti. Siksi saat rajoitetun 

elinikäisen takuun materiaalille ja kaikkien keraamisten osien rakenteelle. 

EGG on valmistettu erittäin korkealaatuisesta keramiikasta. Materiaalilla on 

äärimmäisen eristävät ominaisuudet ja se tekee EGGistä yhdessä monien 

muiden patentoitujen osien kanssa uniikin. Keramiikka kestää äärimmäisiä 

lämpötiloja ja lämpötilan vaihteluja. EGGiä voi käyttää satojatuhansia 

kertoja ilman, että sen laatu huononee. Ei siis olekaan ihme, että koko yritys 

seisoo EGGin takana. 

EPÄSUORA KYPSENTÄMINEN  
CONVEGGTORIN VÄLITYKSELLÄ

Grillaamisen, paistamisen, hauduttamisen, wokkaamisen ja savustamisen 

lisäksi EGG soveltuu myös suurien lihapalojen tai helposti hajoavien ainesten, 

kuten äyriäisten ja kalafileiden hitaaseen kypsentämiseen Keraamisella 

convEGGtorilla voit muuntaa Big Green Eggin kädenkäänteessä uuniksi. 

convEGGtor toimii lämpösuojana, joka huolehtii siitä, että puuhiilten lämpö ei 

siirry suoraan ruokiin. Näin kypsymisprosessi on hidas. Jos käytät lisäksi myös 

litteää paistokiveä (Flat Baking Stone), voit valmistaa helposti herkullisimmat 

leivät ja pizzat, joissa on autenttinen, rapea pohja. EGGin mahdollisuudet ovat 

loputtomat. Kokeile niitä kaikkia ja päästä luovat kykysi irralleen. 
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Big Green Egg on uudistunut
Klassikon innovaatio.

Ensisilmäyksellä ei näytä olevan paljon eroa tämän Big Green Eggin ja vuonna 1974 markkinoille tuodun mallin 
välillä. Ulkonäkö pettää. Sillä olemme toteuttaneet siitä lähtien suuren määrän teknisiä innovaatioita. Teemme 

niin edelleenkin. Koska emme halua olla paras kamado vain nykyään, vaan myös tulevaisuudessa. 

6

2=1

Patentoidun rEGGulatorin voi 
säätää äärimmäisen tarkasti ja se on 
miellyttävä käytössä lämpöeristetyn 
kädensijan ansiosta. Lisävarusteena 
on saatavilla Rain Cap eli sadesuoja.

Kaksi yhdessä! Uusi Nest-jalusta, 
jossa integroitu kahva - tukeva 

jalusta Big Green Eggille -  Eggin 
turvalliseen ja riskittömään 

siirtämiseen.

Kuvussa XL-kokoinen
lämpömittari parempaa 

lämpötilan seurantaa varten. 
Iskunkestävä lasi. 

Uusi huippulaatuinen 
huopatiiviste, joka kestää 

korkeita lämpötiloja.

Parannetut pyörät, joiden 
pyörimisvastus on pieni. 

Sopivat kaikenlaiseen 
maastoon.

Patentoitu "easy to lift" 
-järjestelmä. Nerokas toiminta 
mahdollistaa keraamisen kan-
nen avaamisen ja sulkemisen 

minimaalisella voimalla.

Paras keramiikka Innovatiiviset yksityiskohdat
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SINÄ JA BIG GREEN EGG:
IT’S A MATCH!

Ruokafriikkinä olet varma yhdestä asiasta: kun valitset Big Green Eggin, saat kotiisi ensiluokkaisen 
kamadon puutarhaan, terassille tai parvekkeelle. Big Green Eggissä voi grillaamisen lisäksi paistaa, 
savustaa, hauduttaa ja kypsentää hitaasti. Sillä EGG ei ole mikään tavallinen grilli, vaan kokonainen 

ulkokeittiö, jossa voi myös paistaa pizzoja, savustaa kalaa, kypsentää hitaasti lihaa ja valmistaa  
kaikkea muuta, mitä tavallisessa uunissakin voi valmistaa. Big Green Eggin tarjoamat kulinaariset 

mahdollisuudet ovat loputtomat. Kysymys ei siis ole, että miksi haluat EGGin, vaan  
että mikä seitsemästä mallista sopii parhaiten sinulle. Siksi olemme laatineet lyhyen kuvauksen 

malleista. Huomaat itse, että huolimatta siitä, kuinka pieni tai suuri perheesi, ystäväpiirisi tai  
puutarhasi (tai terassisi) on, aina löytyy sopiva EGG! 

Big Green Egg mallisto: 
---

HELPPO ALOITUS
Erityisesti aloittelevalle EGGaajalle olemme koonneet esimerkin aloituspaketista, 

joka sisältää tärkeimmät perustarvikkeet. Sinun ei sitten enää tarvitse miettiä mitä 
pyytäisit syntymäpäivälahjaksi. 

convEGGtor
+ convEGGtor basket

Charcoal 4,5 kg
Hiilet 4,5 kg

Charcoal Starters
Sytytyspalat

EGG Nest
EGG Jalusta

Ash Tool
Tuhkakaavin
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Suuri, suurempi, suurin Big Green Egg 2XL on 
Big Green Egg -perheen suurin jäsen ja suurin 
markkinoilla oleva kamado. Kaikki tässä 
mallissa on vaikutusta herättävää: paino, koko, 
korkeus ja paistopinta-ala. 2XL on kaikin 
tavoin todellinen katseenvangitsija. Mutta  
sen suorituskyky ei kärsi tästä. 2XL 
voi siirtää helposti käyttämällä EGG Nest-  
ja Nest Handler -välineitä. Kätevän  
saranamekanismin ansiosta EGGin  
avaaminen on myös hyvin helppoa.  
Koon ja kulinaaristen mahdollisuuksien  
puolesta suuruus, mutta ilman tähden  
oikkuja.

Tiedot
Ritilä: Ø 73 cm 
Paistopinta-ala: 4.185 cm²
Paino: 170 kg
Korkeus: 90 cm

Tuotenumero 
120939

2XL

• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• 2x Half convEGGtor Stone
• convEGGtor-kori
• Charcoal 9 Kg - Hiilet 9 Kg
• Charcoal Starters - Sytytyspalat
• Ash Tool - Tuhkakaavin

2XL ALOITUSPAKETTI

Onko sinulla suuri suku ja/tai paljon ystäviä? 
Vai oletko ammattikokki ja tarjoat catering-pal-
veluja suurille ryhmille? Silloin Big Green Egg 
XLarge on paras kaverisi. Voit valmistaa 
samanaikaisesti suurille seurueille maukkaasti 
kypsennettyjä aineksia ja ruokia. Largen 
pinta-ala on 61 cm, joten suuret lihapalat, kala 
tai useammat pizzat eivät ole toiveajattelua 
vaan realiteetti. Entä jos 61 cm ei riitä? 
Laajenna paistopinta-alaa erityisillä 2 ja 3 
Level Cooking Grids - paistoritilöillä, joita saa 
XLargeen ja valmista ruokaa huipputasolla. 

Tiedot
Ritilä: Ø 61 cm 
Paistopinta-ala: 2 919 cm²
Paino: 99 kg
Korkeus: 78 cm

Tuotenumero
117649

• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor + convEGGtor-kori
• Charcoal 4,5Kg - Hiilet 4,5Kg
• Charcoal Starters - Sytytyspalat
• Ash Tool - Tuhkakaavin

XLarge ALOITUSPAKETTI

XLarge
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Big Green Egg Large on Big Green Egg -perheen 
kaikkein suosituin malli. Large-mallin paistopinnalla 
valmistat vaivatta kaikki suosikkiruokasi sekä 
sukulaisten ja ystävienkin. Tarvittaessa vaikka 
samaan aikaan, sillä Largessa on tilaa 8 hengen 
aterioiden valmistukseen. Siinä voi valmistaa 
erittäin helposti kolmen ruokalajin aterioita. 
Haluatko saada maksimaalisen hyödyn EGGistä? 
Sitten Large sopii sinulle täydellisesti, sillä se on 
malli, johon saa eniten tarvikkeita. Ja niinpä 
tämän monitoimisen grillin mahdollisuudet  
ovat sen nimen mukaisesti suuret. 

Tiedot
Ritilä: Ø 46 cm 
Paistopinta-ala: 1 688 cm²
Paino: 73 kg
Korkeus: 84 cm

Tuotenumero 
117632

Large

Large ALOITUSPAKETTI

• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor + convEGGtor-kori
• Charcoal 4,5Kg - Hiilet 4,5Kg
• Charcoal Starters - Sytytyspalat
• Ash Tool - Tuhkakaavin

Big Green Egg Medium on riittävän kompakti mahtumaan pieneen 
kaupunkipuutarhaan, patiolle tai parvekkeelle, mutta riittävän suuri, 
jotta siinä voi grillata, savustaa, hauduttaa tai paistaa 6-8 hengelle. 
Kun pihallasi on Medium, voit kutsua helposti sukulaisia ja ystäviä 
nauttimaan yhdessä. Osaksi siksi tämä EGG on yksi suosituimmista 
malleistamme. Käyttämällä convEGGtoria ja litteää paistokiveä, 
muunnat Mediumin käden käänteessä pizzauuniksi, jossa paistat  
itse herkullisimmat pizzat. Vaikka mallin nimi onkin Medium,  
se on kaikkea muuta kuin keskinkertainen!

Tiedot
Ritilä: Ø 40 cm 
Paistopinta-ala: 1.264 cm²
Paino: 51 kg
Korkeus: 72 cm

Tuotenumero
117625

Medium

• EGG
• EGG Nest
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg - Hiilet 4,5Kg
• Charcoal Starters - Sytytyspalat
• Ash Tool - Tuhkakaavin

Medium ALOITUSPAKETTI

MiniMax
MiniMaxin koko ei ehkä ole vaikuttava, mutta sen suorituskyky  
sitäkin suurempi. Se on vain 7 cm korkeampi kuin Mini, mutta sen 
paistopinta-ala on paljon suurempi, verrattavissa Small-malliin. Se 
riittää siis hyvin 4-6 hengen annosten valmistamiseen. Aiotko ottaa 
sen mukaan? MiniMax painaa 35 kiloa, joten sen kantamiseen ei tarvita 
painonnoston ammattilaista. Mukaan ottaminen ei ole ongelma  
vakiovarusteisiin kuuluvassa EGG Carrier -kantotelineessä.

Sisältää
EGG Carrier -kantotelineessä

Tiedot
Ritilä: Ø 33 cm 
Paistopinta-ala: 855 cm²
Paino: 35 kg
Korkeus: 50 cm

Tuotenumero
119650

•  EGG (ja EGG Carrier)
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg -
Hiilet 4,5Kg

• Charcoal Starters -
Sytytyspalat

• Ash Tool - Tuhka
kaavin

MiniMax ALOITUSPAKETTI
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Big Green Egg Mini on pienin ja kevyin Big Green Egg -perheen jäsen. 
Se on ihanteellinen otettavaksi mukaan leirintäalueelle, veneeseen tai 
piknikille. Tai voit laittaa sen kotona pöydälle. Rehellisesti sanottuna: 
jos sinulla on tämä EGG, et todennäköisesti mene enää mihinkään  
ilman sitä. Koska Mini on kevyt, sen siirtäminen on helppoa. Jos hankit 
EGG Carrier -kantolaukun Minille, siirtäminen on vielä helpompaa. 
Teetkö ruokaa yleensä 2-4 hengelle? Sitten tämä matkustushaluinen 
kevyt malli on ihanteellinen Big Green Egg -mallisi. 

Tiedot
Ritilä: Ø 25 cm 
Paistopinta-ala: 507 cm²
Paino: 17 kg
Korkeus: 43 cm

Tuotenumero
117618

EGG Carrier Mini     
116451        

Mini

• EGG
• EGG Carrier
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg -
Hiilet 4,5Kg

• Charcoal Starters -
Sytytyspalat

• Ash Tool -
Tuhkakaavin

Mini ALOITUSPAKETTI

Nest®

Jokainen Big Green Egg tuntee 
olonsa kotoiseksi EGG Nest 
-jalustalla. Kun asetat EGGin
jalustaan ,se kasvaa silmissä.
Koska se on korkeammalla,
työskentelykorkeus on heti oikea.
Se on parempi selälle. EGG Nest
on tehty jauhepinnoitetusta
teräksestä ja siinä on 4 tukevaa
kääntyvää pyörää, joten
siirtäminen on helppoa.

2XL 114723 
XLarge 301079 
Large 301000 
Medium 302007 
Small 301062 

ACCESSORIES

Nest Handler
Nest Handler -siirtokahvalla on 
tosi helppoa siirtää Big Green 
Egg. Se on kätevää, jos tuuli 
yhtäkkiä muuttaa suuntaa ja 
vieraasi saavat savut silmilleen. 
Tämän jauhepinnoitetusta 
teräksestä tehdyn kahvan avulla 
voit siirtää EGGin minne tahansa, 
ja se pysyy tukevasti pesässä.

2XL 114730 
XLarge 302083 
Large 301086 
Medium 302076 

Big Green Egg on jokaisen ruokaa rakastavan pyhä lehmä. Mitä useammin käytät sitä, 
sitä tyytyväisemmäksi tulet sen kaikista mahdollisuuksista, tuloksista ja reaktioista.  

Haluatko asettaa riman korkeammalle, saada isomman paistopinta-alan tai  
helpottaa työtäsi? Hyödy sitten valtavasta tarvikevalikoimastamme.

IntEGGrated Nest+Handler
Aivan oikein, me Big Green 
Eggissä teemme kaksi asiaa 
yhdellä kertaa! intEGGrated 
Nest+Handlerissä on yhdistetty 
kaksi hienoa tuotetta: vahva, 
vakaa jalusta ja kätevä 
siirtokahva. Sen suurilla 
ja tukevilla pyörillä siirrät 
EGGin turvallisesti. Jalusta 
+ siirtäminen, ja kaikki tämä
tyylikkäästi muotoiltuna.

2XL 121011
XLarge 121158 
Large 120175 

Portable Nest
Jos olet menossa retkeilemään, 
puistoon tai rannalle juhlimaan, 
miksi et tekisi sitä saman tien 
tyylikkäästi? Ota MiniMax mukaa-
si siirrettävässä jalustassaan. Kun 
avaat jalustan, monikäyttöinen 
ulkokeittolaitteesi on mukavalla 
työskentelykorkeudella (jalusta 
on 60 cm korkea!). Valmista tuli? 
Taita jalusta kokoon, niin EGGisi 
on taas valmis kuljetettavaksi!  

MiniMax 120649 

• EGG
• EGG Nest
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg - Hiilet 4,5Kg
• Charcoal Starters - Sytytyspalat
• Ash Tool - Tuhkakaavin

Small ALOITUSPAKETTI

Onko ruuanlaitto ulkona puutarhan omistavien etuoikeus? Ei suink-
aan! Kaupunkilaiset, joilla on parveke tai pieni patio suosivat Big Green 
Egg Smallia. Small on kompakti, mutta siinä voi tehdä vaivatta 
taivaalliset ruuat 4-6 hengelle. Koska Smallin ritilä on alempana kuin 
MiniMaxin, se sopii paremmin suurien aterioiden valmistukseen, vaikka 
molemmissa on yhtä suuri paistopinta-ala. Vaikka Big Green Egg 
Small onkin pieni, sillä saa mahtavia tuloksia!

Tiedot
Ritilä: Ø 33 cm 
Paistopinta-ala: 855 cm²
Paino: 36 kg
Korkeus: 61 cm

Tuotenumero 
117601

Small



1716

KOKOA OMA EGG 
ULKOKEITTIÖSI

Koska Roomaakaan ei rakennettu yhdessä päivässä, sinun 
tulisi mukauttaa ulkokeittiösi omiin tarpeisiisi ajan kanssa. 
Onko sinulla Big Green Egg Large tai XLarge ja sen täyden-
nyksenä MiniMax? Aloita pöytärungosta ja laajenna sitä 
vähitellen laajennuspöytärungoilla, jalustojen lisätasoilla ja 
muilla lisäosilla. Kasvata EGGiäsi!  

Uusi moduleista rakennettava ulkokeittiö (Modular EGG  
Workspace) on eräänlainen aikuisten Lego-sarja. Se on  
suunniteltu siten, että kaikki komponentit voidaan yhdistää  
ja kokonaisuutta voidaan laajentaa jatkuvasti. 

Jos haluat suuren työskentelypinnan, tämä modulaarinen  
järjestelmä on aivan yhtä monikäyttöinen kuin EGG itse.  
Voit myös mukauttaa ulkokeittiösi kokoonpanoa tai tyyliä  
oman makusi ja vaatimustesi mukaiseksi. 

EXCLUSIVE 
BIG GREEN EGG 
DESIGN

EGG Frame
EGG-pöytärunko
Aloita perustuksesta eli EGG-pöytärungosta 
(EGG Frame). Pöytärunko sisältää ruostumat-
tomasta teräksestä valmistetun ritilätason, 
koukkutangon ruuanlaittovälineille ja 4 säädet-
tävää jalkaa. Jalat ja runko on valmistettu  
jauhepinnoitetusta alumiinista ja teräksestä. 
Voit myös kiinnittää jalkojen alle 10 cm  
kokoiset pyörät. Uudelleen kokoaminen  
aiheuttaa stressiä, mutta laajentaminen  
tuottaa mielihyvää. 

76x76x77 cm
2XL 121837
XLarge  120229
Large  120212

Expansion Frame
Laajennuspöytärunko
Jos käytät EGGiä säännöllisesti ja kaipaat 
lisää työtilaa, voit laajentaa ruuanlaittoaluettasi 
laajennuspöytärungoilla, jotka voit luonnolli-
sesti viimeistellä kauniilla ja käytännöllisillä 
lisätasoilla (väliosilla). Laajennuspöytärunko 
sisältää pöytärungon lisäksi liitäntäsarjan ja 4 
tasausjalkaa. Täydennä sitä haluamillasi kau-
niilla ja käytännöllisillä lisätasoilla. Voit myös 
kiinnittää jalkojen alle 10 cm kokoiset pyörät.  

76x76x77 cm
120236 

Expension Frame Inserts 
Laajennuspöytärungon lisätasot
Kaikki lisätasot ovat samankokoisia, 
joten voit järjestää työtilasi täysin omien 
vaatimustesi ja tyylisi mukaisesti. Alas 
ruostumaton teräsritilä ja päällimmäiseksi 
akasiataso? Päätät sen itse. Valittavissa on 
ruostumaton teräsritilätaso, ruostumaton 
terästaso tai akaasiataso. Onko sinun  
vaikea valita? Voit aina halutessasi vaihtaa 
kokoonpanoa myöhemmin. 

XLL

Stainless Steel Grid Insert
Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu ritilätaso
120243

Stainless Steel Insert
Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu taso
120274

Acacia Wood Insert
Akaasiapuinen taso
120250

New

Add-Ons: Connector Pack, Caster Kit  
and Tool Hooks 
Lisäosat: Liitäntäsarja, pyöräsarja ja 
koukkutanko ruuanlaittovälineille
Lintu rakentaa pesänsä materiaaleista, joita se 
löytää, ja samalla tavalla sinäkin voit laajentaa 
Modular EGG Workspace -työtilaasi kiinnittä-
mällä EGG-pöytärunkosi laajennuspöytärunkoi-
hisi liitäntäsarjaa (Connector Pack) käyttäen. 
Pyöräsarja (Caster Kit) sisältää kaksi pyörää 
(toinen lukittavissa), jotka korottavat EGGiä 
10 cm ja tekevät siitä samalla helpommin 
siirrettävän. Ruostumattomasta teräksestä val-
mistetussa koukkutangossa (Tool Hooks) on 
kolme koukkua. Kun kiinnität tangon EGG-pöy-
tärunkoon, ruuanlaittovälineesi ovat aina käden 
ulottuvilla. Akaasiapöytiä varten on lisäksi 
saatavana niihin kauniisti sopivat puuruuvit. 

Pyöräsarja                                               120410 
Koukkutanko ruuanlaittovälineille     120281 
Liitäntäsarja modulaarisia
pöytärunkoja varten                              120298

2XL
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Acacia Wood EGG Mates®

Uudet akaasiapuiset EGG Mates -sivupöydät ovat Big Green Eggin mah-
tava lisä. Kätevät sivupöydät aineksia ja välineitä varten on valmistettu 
ekologisesti viljellystä akaasiasta. Tätä tiheäsyistä kovapuuta käytetään 
etupäässä ylellisiin huonekaluihin. Sivupöydät on helppo asentaa ja tait-
taa kokoon ja ne kestävät kuumuutta: yhdellä sanalla ”wau”.

XLarge  121134 
Large  121127  
Medium  120670  

MiniMax  121844
Small  120663  

Acacia Table
Luonto kulkee omia teitään. Katso vaikka akasiapöytää. Tämä pöytä 
on tehty käsityönä massiivisista akaasialankuista ja sen puunsyyt 
ovat luonnollisen muotoisia ja värisävyt uniikkeja. Siksi yksikään pöytä 
ei ole samanlainen. Akaasiapöytä tekee EGGistä täydellisen ulkokeit-
tiön, jossa on riittävästi tilaa välineille ja ruuille. Laita EGG pöydälle 
Table Nest -jalustaan välttämättömän ilmavirran varmistamiseksi.

160x80x80 cm
XLarge  118264 

Koukkutanko ruuanlaittovälineille  
2x  120410

150x60x80 cm
Large  118257  

Table Nest
Table Nest -jalustalla voit asettaa Big Green Eggin kirjaimellisesti 
jalustalle. Se on suunniteltu erityisesti tukemaan EGGiä ja suojaaman 
pöytä, keittiösaareke tai itse rakennettu ulkokeittiö kuumuudelta. 
Lisäetu: kun käytät Table Nest -jalustaa, pöytään ei tule palojälkiä.

2XL  115638 
XLarge  113238 
Large  113214 
Medium  113221

EGGiin yhdessä
työpöydän kanssa
XLarge  117182 
Large  117175 

EGGiin yhdessä
EGG Nestin kanssa
2XL  117007 
XLarge * 116994 
Large  116987
Medium  116970 
Small  116963

EGG Cover
Aurinko, tuuli, sade tai rakeet: Big Green Egg kestää kaikkia 
sääolosuhteita, joten se voi olla ulkona vuoden ympäri. Suosittelemme 
kuitenkin EGGin peittämistä EGG-suojuksella, kun et käytä sitä. Tämä 
suojus varmistaa kaikkien osien hyvän suojauksen.

EGGin keraamiseen kanteen 
yhdessä työpöydän kanssa
XLarge  116932
Large  116925

EGGiin yhdessä EGG  
Carrier-kantotelineen kanssa
MiniMax 116956 
Mini 116949

EGGmat
Etkö ole asentanut EGGiä työpöytään tai ulkokeittiöön, vaan se on 
puutarhassa tai parvekkeella? Siinä tapauksessa EGGmat suojaa 
sitä kuumuudelta, tahroilta ja homeelta. Hauska yksityiskohta: 
EGGmat on tehty kokonaan kierrätetyistä materiaaleista ja on siis 
erittäin ympäristöystävällinen. 

76x107 cm
117502

New

BIG GREEN EGG COVERS

* XLarge Cover joka sopii Eggiin Nest-jalustan kanssa, sopii myös
Modular EGG Workspace -työtason Egg-runkoon.

EGG Mates®

Mihin joutuisit ilman sivupöytiä? EGG Mates -sivupöydät ovat EGGin 
parhaat kaverit. Taitettavat sivupöydät on tehty korkealaatuisesta, 
kuumuutta kestävästä puusta ja vahvistettu metallituilla. Niiden päälle 
voit asettaa välineet, ainekset ja juomat. Kaverit ovat tärkeitä.

XLarge  301048  
Large  301031  
Medium  301055  

Expected
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MAGAZINE

Joko uusi ENJOY! on tullut? Big Green 
Egg -fanit odottavat sitä innolla kaksi 
kertaa vuodessa. Meidän oma Enjoy!-
lehtemme on yksikertaisesti herkullisinta 
saatavilla olevaa luettavaa. Kevät/
kesä- ja talvi/syksynumeroilla on suuri 
faniklubi ja toivomme, että sinäkin liityt 
siihen. Lehdessä tutustut kansainvälisiin/
kansallisiin huippukokkeihin ja 
heidän alueidensa makuihin, ahmit 
teemareportaaseja ja tutustut uudistaviin 
ruuanvalmistustekniikoihin, joita voit 
heti kokeilla. Ylläty herkullisimmista 
ruokaohjeista, joissa pääosassa ovat 
parhaan laatuiset sesongin ainekset. Joko 
mainitsimme huipputyylikkäät valokuvat? 
Voit noutaa Enjoy-lehden Big Green Egg 
-myyntipisteistä, mutta voit lukea sen 
myös digitaalisesti iPadissa sivuston 
biggreenegg.fi. kautta. Vähän inspiraatiota...

NAUTI
ENJOY!- 
LEHDESTÄ

VAIN KAIKKEIN 
PARASTA 
POLTTOAINETTA 
EGGILLE

Premium Lump Charcoal
Tehtävä suoritettu: täydellisten puuhiilien  
löytäminen Big Green Eggiä varten.  
Premium Lump Charcoal sisältää  
tammea ja saksanpähkinää ja sen 
maistaa ruuissa. Hiilet kuumenevat  
nopeasti erittäin kuumiksi ja pitävät  
saavutetun lämpötilan yllä. 

 9 kg  390011 
 4,5 kg  110503 

Charcoal Starters
Charcoal Starters -sytytyspaloilla saat  
liekin syttymään EGGissä. Niillä voit sytyttää 
puuhiilet EGGissä turvallisesti ilman  
sytytysnesteitä tai kemiallisia lisäaineita. 
Nämä sytytyspalat on tehty puristetuista  
puukuiduista, jolloin ei synny (mustaa) liekkiä 
tai läpitunkevaa petrolin hajua. 

24 kpl  120922 

Big Green Eggissä käytetty puuhiili vaikuttaa osaltaan ruokien makuun. Monille huippukokeille puuhiili on yksi 
salaisista aineksista, jotka vaikuttavat vertaansa vailla olevaan ja tyypilliseen Big Green Egg -makuun. Siksi 

olemme kehittäneet oman Big Green Egg -sekoituksen. Premium Lump Charcoal sisältää tammea ja  
saksanpähkinää ja sen maistaa. Täysin ekologiset hiilet (eivät sisällä kemikaaleja tai haju- ja makuaineita) 

saavuttavat nopeasti korkean lämpötilan ja pitävät sitä myös yllä. Suuret palat palavat kauan ja saavat aikaan 
miedon savunmaun, ja päinvastoin kuin monista muista puuhiililaaduista niistä syntyy vähän tuhkaa. Yhdellä 

puuhiiliannoksella EGG pysyy noin 8-10 tuntia samassa lämpötilassa. Haluatko päästä alkuun nopeasti?  
Käytä sitten Charcoal Starter -sytykkeitä. Nämä sytytyspalat koostuvat puristetuista puukuiduista,  

joten ne ovat puhtaita, turvallisia, hajuttomia ja helppokäyttöisiä.

Charcoal EGGniter®

Upouusi ja jo heti välttämätön kaikille  
Eggin omistajille. Nopeasti syttyvä Big Green 
Egg Refillable Butane Charcoal EGGniter on 
säädettävän sytyttimen ja puhaltimen tehokas 
yhdistelmä. Muutamassa minuutissa sytytät 
hiilet ja kohennat tulta. Tämä BBQ-sytytin on 
käytössä nopea, helppo ja turvallinen. Baby, 
you can light my fire! 

  120915 

New
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Savustustekniikka antaa Big Green Eggille lisäulottuvuuden. Kun olet maistanut kerran tyypillisen savun- ja miedon 
puunmaun, olet myyty. Muutamalla apuvälineellä savustaminen onnistuu helposti. Laita ainekset puisten grillauslankkujen 
päälle. Ennen kuin laitat setri- tai leppäpuisen lankun EGGiin, se pitää liottaa vedessä. Kuumuus ja kosteus saavat aikaan 
savunmaun. Alkuperäiset Wood Chips -lastut antavat ruuille lisäsäväyksen. Sekoita (liotetut) puulastut puuhiilten kanssa 
tai ripottele kourallinen niiden päälle. Riippuen valmistamastasi ruuasta voi valita hikkorin, pekaanipähkinän, omenan tai 

kirsikan välillä. Uutta valikoimassamme ovat täysin luonnonmukaiset Wood Chunk -puupalat: huippukokit ovat  
testanneet ja hyväksyneet nämä tukevat puupalat. Kokonsa ansiosta ne sopivat erittäin hyvin low- ja  

slow-kypsennykseen. Valitse Apple, Hickory tai Mesquite ja pääset seuraavalle gastronomiselle tasolle.

SAVUSTAMINEN EGGISSÄ? KOUKUTTAVAN IHANAA. 

Omenapuu: kala, sianliha, 
vaalea liha ja siipikarja, kuten 

kana ja kalkkuna.

Kirsikkapuu: kala, lammas, 
kaikenlainen riista, ankka ja 

naudanliha.

Pekaanipähkinä: 
mausteiset savustetut ruuat, 

erityisesti amerikkalaiset klassiset 
grilliruuat.

Hikkori: hedelmät, pähkinät, 
naudanliha ja kaikenlainen riista.

Wood Chips 
Jokaisella Big Green Egg -kokilla on oma tyylinsä. Alkuperäiset Wood 
Chips -lastut antavat kaikille ruuille tyypillisen savunmaun. Sekoita 
(liotetut) lastut puuhiilien kanssa tai ripottele kourallinen niiden päälle. 
Tai tee molemmat: se on makukysymys. Samoin kuin se, minkälaiset 
lastut valitset: saksanpähkinä, pekaanipähkinä, omena tai kirsikka. 

Sisältö - 2,9 l
Hikkori          113986
Pekaanipähkinä  113993
Omena          113962
Kirsikka          113979

Wooden Grilling Planks 
Puisilla grillauslankuilla pääset kokkina seuraavalle tasolle. Laita 
ainekset (vedessä liotetulle) lankulle EGGin ritilälle ja kosteus saa 
aikaan savunmaun. Voit valita setri- tai leppäpuusta tehdyistä 
lankuista, joista kummallakin on oma makunsa. 

Setri - 2x
28 cm  116307
Leppä - 2x 
28 cm 116291

Wood Chunks
Big Green Egg -kokit ovat testanneet ne perusteellisesti. Tämä 
ensiluokkainen valikoima täysin luonnollisia puupaloja soveltuu 
täydellisesti savustamiseen ja antaa pitkään hyvän aromin ja 
täyteläisen maun. Valitse mauista apple, hikkori tai mesquite, 
ja löydä uusi maistuva ulottuvuus kaikkiin ruokiin,  
joita valmistat EGGissä.

Sisältö - 9 L
Omena          114617
Hikkori           114624
Meskiitti          114631
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5-OSAINEN  
EGGSPANDER-SARJA
Päästä kulinaarinen luovuutesi valloilleen 5-osaisella EGGspander-sarjalla. 
Tämä älykäs järjestelmä tarjoaa ruuanlaittoon monia erilaisia asetelmia, 
jotka auttavat sinua hyödyntämään sekä omia taitojasi että EGGiä. Hyvin 
suunniteltu sarja sisältää kaksiosaisen monitasotelineen, convEGGtor-korin 
ja 2 ruostumattomasta teräksestä valmistettua puolikuun muotoista ritilää. 
Tämä tekee EGGspander-sarjasta täydellisen peruspaketin kaikille  
innokkaille EGG-harrastajille.

Jos sarjan lukuisat asetelmat eivät tunnu sinusta riittävän haastavilta,  
valikoimassamme on paljon muitakin tarvikkeita. Valitse tarvikkeesi ja  
muut lisäosat omien ruuanlaittomieltymystesi mukaisesti. 

XLL New

Perforated Half Grid
Haluatko valmistaa EGGissäsi ruokia, jotka tarvitsevat varovaista käsittelyä, 
kuten kaloja ja äyriäisiä? Rei'itetyssä ritilässä (Perforated Cooking Grid) ne 
pysyvät ehjinä. Rei'itetty ritilä sopii ihanteellisesti myös hienoksi pilkotuille 
kasviksille, parsalle ja monelle muulle herkulle.

XLarge  121240
Large 120717

2-osainen monitasoteline
XLarge  121219 
Large 120755

1-osainen convEGGtor-kori
XLarge  121196
Large  120724

Stainless Steel Half Grids
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu
puolikuun muotoinen ritilä
Tällä ritilällä voit käyttää puolet EGGisi pinta-alasta 
grillaamiseen, paahtamiseen tai paistamiseen, ja 
sinulle jää vielä riittävästi tilaa näyttää taitojasi muissa 
ruuanlaittotekniikoissa. Valmistettu luonnollisesti  
parhaasta ruostumattomasta teräksestä.

XLarge  121202
Large  120731

5-osainen EGGspander-sarja
XLarge  121226
Large  120762

EGGspander-kuvakkeella merkittyjä tarvikkeita voidaan käyttää 
lukuisina erilaisina muunnelmina. Yhdistä ne kokonaisuudeksi, 
joka vastaa parhaiten tarpeitasi!

LAAJENNA 
EGGSPANDERIASI

Cast Iron Half Grid
Oletko kunnianhimoinen grillaaja? Kun käytät puolikuun muotoista  
valurautaritilää (Cast Iron Half Grid), voit valmistaa lohipihvejä, 
kyljyksiä ja kasviksia, joissa on hieno grillikuvio. Ne ovat täydellisesti 
ruskistettuja ulkoa ja todella mureita sisältä. Käytät vain puolet 
paistopinta-alasta, mutta saat kaiken maun. 
 
XLarge 121233
Large 120786 

Half convEGGtor Stone
Erittäin monipuolinen on vähättelevä ilmaus Half convEGGtor Stone 
-paistokivestä. Käytä sitä yhdessä 1-piece convEGGtor -korin kanssa 
välikerroksena, kun haluat valmistaa ruokaa kahdella tavalla, suoralla 
ja välillisellä lämmöllä. Kun laitat kaksi puolikasta yhteen, saat 
konvektiosuojan.

XLarge 121820
Large 121035  

New

New

New
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convEGGtor®

convEGGtor saa aikaan luonnollisen esteen ruokien ja Big Green Eggin 
tulen välille. Sen erityinen muotoilu saa aikaan hyvän ilmanvirtauksen 
ja erinomaisen lämmönjohtamisen. Epäsuora lämpö, jonka 
keraaminen lämpösuoja päästää läpi, tekee EGGistä oikean ulkouunin. 
Ihanteellinen ainesten hitaaseen kypsentämiseen alhaisessa 
lämpötilassa.

XLarge 401052
Large 401021
Medium  401038

MiniMax  401045
Small 116604
Mini 114341

Baking Stone 
Pizza, spelttileipä, focaccia tai herkullinen omenapiirakka: litteällä 
paistokivellä voit aloittaa kotileipomon. Laita paistokivi EGGin ritilälle  
ja saat rapeakuorista leipää ja rapeita pizzoja.

XLarge 401274
Large 401014

Medium, MiniMax, Small 
401007

Deep Dish Baking Stone  
Syvä paistokivi takaa täydellisen lämmönjakautumisen, mikä 
puolestaan saa aikaan mestarilliset suolaiset piirakat, kakut,  
lasagnet ja jopa pizzat. Keraaminen kivi, jossa on reuna, saa 
aikaan sen, että kaikki leivonnaiset kypsyvät tasaisesti ja saavat 
kadehdittavan kullanruskean värin. Pehmeä sisältä, rapea päältä.

2XL, XLarge, Large 
112750

convEGGtor Basket
Tässä sinulle pähkinä purtavaksi: Mitä saat, kun yhdistät 2XL convEGG-
tor-korin ja kaksi 2XL Half convEGGtor Stone? Monikäyttöinen 2XL 
convEGGtor! convEGGtor koostuu kahdesta puolikuun muotoisesta 
keraamisesta kivestä, jotka on helppo asettaa EGGiin tai ottaa sieltä 
pois koria käyttäen. Lisäksi paistokiviä voidaan käyttää erikseen tai 
yhdessä sen mukaan, halutaanko ruuanlaitossa käyttää suoraa vai 
epäsuoraa lämpöä. Näppärää, eikö vain? Big Green Eggin ergonominen 
muotoilu on huolellisesti harkittua. Parannetun muotoilunsa johdosta 
2XL convEGGtor on entistäkin helpompi ja monipuolisempi epäsuoraa 
lämpöä hyödyntävässä ruuanlaitossa. 

ConvEGGtor basket
2XL 119735

Half convEGGtor Stone
2XL 120960

New
Medium 100085 
MiniMax 

100078 
Small  

Mini 113870

Cast Iron Satay Grill
Satay on kaikkien herkkua Big Green Eggissä valmistettuna.  
Siksi tämä Cast Iron Satay Grill tulee juuri oikealla hetkellä.  
Marinoi suosikkiaineksesi, tee niistä vartaita ja laita vartaat  
erityisesti tähän tarkoitukseen kehitetylle puoliritilälle. Ei heiluvia, 
puolikypsiä tai leimahtavia vartaita, vaan tasaisesti kypsynyt 
satay... tai kebab tai yakitori. Mitä vain mielesi tekee!

Large 700485 

Carbon Steel Grill Wok
Big Green Egg on erittäin monipuolinen ja sama pätee wokkaukseen. 
Carbon Steel Grill Wok -pannua ja bambulastaa voi käyttää moniin 
kulinaarisiin tarkoituksiin. Tasaisen pohjan ansiosta pannu on vakaa 
kaikilla paistotasoilla. Sitä voi käyttää kätevästi yhdessä EGGspande-
rin kanssa. Ready to wok?

XLarge, Large 
Ø40 cm 120779

Cast Iron Grid 
Grilliruutu on huippukokin nimikirjoitus. Valurautaritilällä saat sen 
itsekin loheen, pihveihin ja vihanneksiin. Valurautaritilällä liha ruskistuu 
täydellisesti pinnalta, jolloin liha pysyy mehukkaampana. Oletko jo 
signeerannut ruokasi? Tarjoile se sitten.

Half Plancha Griddle
Kolikolla on kaksi puolta. Niin myös Half Cast Iron Plancha Griddle 
-grillauslevyllä. Uritettu puoli sopii erinomaisesti kalafileiden tai
lämpimien kerrosleipien tekemiseen ja sileä puoli munien, blinien ja
lettujen paistamiseen. Koska tämä valurautainen levy vie vain puolet
Big Green Eggin ritilästä, tilaa jää grillaamiseen.

XLarge 116406 Large 104090

New

Expected
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Cast Iron Plancha Griddle
Putoaako sinultakin joskus aineksia EGGin ritilän väliin? Sitä varten 
valikoimaamme sisältyy valurautainen grillilevy. Tämän valurautaisen 
alustan uritetulla puolella voit grillata helposti hajoavia ja pieniä aineksia 
ja sileällä puolella voit paistaa lettuja tai munia.

2XL, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 117656
 

Cast Iron Skillet
Oli sinulla sitten paljon tai vähän aikaa, Cast Iron Skillet -pannulle aika 
ei merkitse mitään. Tässä monikäyttöisessä valurautapannussa voit 
ruskistaa lihan salamannopeasti tai antaa sen hautua tuntikausia. 
Valmista vaikkapa sisäpaisti, indonesialainen rendang, perunagratiini 
tai pataruoka. Jäikö aikaa? Pannussa voi valmistaa myös herkullisen 
jälkiruuan, kuten hedelmätortun tai clafoutisin.

2XL, XLarge, Large
Ø36 cm  118233
        

 

Cast Iron Plancha Griddle - Small
Uutuus valikoimassa: erityisesti Big Green Egg MiniMaxia varten 
kehitetty Cast Iron Plancha Griddle. Uritetulla puolella voit grillata 
helposti hajaovia aineksia, kuten kalafileitä yrttikuoressa. Toinen puoli 
on sileä ja sopii erinomaisesti lettujen ja munien paistamiseen. Onko 
sinulla Cast Iron Skillet vai aiotko hankkia sen? Sitten voit käyttää 
valurautalevyä MiniMaxisssa myös kantena, kun valmistat paisteja, 
haudutettuja tai pataruokia valurautapannussa.

Alkaen mallista MiniMax
Ø26 cm 120137

Cast Iron Skillet - Small
Se oli jo valikoimassa suurempia malleja varten, mutta suuren kysynnän 
vuoksi Cast Iron Skillet on nyt saatavana myös MiniMaxiin. 
Ihanteellinen kauan kypsyviin ruokiin, kuten pataruokiin, 
haudutettuun lihaan ja paisteihin. Mutta myös lihan salamannopeaan 
ruskistamiseen, jotta maukkaat lihanesteet säilyisivät. Cast Iron 
Skillet sopii täydellisesti yhteen Cast Iron Griddle -levyn kanssa. 
Griddle -levy toimii tällöin pannun kantena.

Alkaen mallista MiniMax
Ø27 cm  120144 

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Lämmität kastikkeet ja marinadit ja sulatat voin nopeasti ja helposti 
valurautaisessa kastikepadassa Big Green Eggin ritilällä. Silikoniharjan 
kädensija sopii täysin padan kahvaan, jolloin jäämät valuvat pataan 
eivätkä pöytäliinalle. Laitako kastikepadan EGGiin? Ota silikoniharja 
pois padan kahvasta.

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

Perforated Cooking Grid
Rei´itettyä grillausritilää käyttämällä vältät pienten tai paloiteltujen 
vihannesten, sienien tai äyriäisten putoamisen Big Green Eggin ritilän 
väliin. Laita posliiniritilä Eggin ritilän päälle. Pienten reikien ansiosta 
ainekset saavat kuitenkin lyömättömän EGG-maun.

Puolipyöreä: 
2XL/ XLarge 

Pyöreä:
2XL / XLarge / Large

Pyöreä:
Alkaen mallista MiniMax

Ø 58 cm 116390

Ø 41 cm 201287

Ø 33 cm  102010



Half Raised Grid 
Tila on otettava haltuun. Sen voit tehdä puolikuun muotoisella 
korotetulla ritilällä. Kun panet tämän korotetun ritilän EGGin ritilän 
päälle, suurennat kerralla grillauspinta-alaa. Myös etäisyys hehkuvien 
hiilien ja grillattavan ruuan välillä kasvaa, jolloin lämpö on epäsuoraa. 
Aseta korotetun ritilän mukana toimitettu valutusvuoka ritilän alle 
vastaanottamaan ruuista valuva neste.
 
Medium, Small  
 101075

Green Dutch Oven
Vihreää valurautapataa voi oikeutetusti kutsua raskaan sarjan 
mestariksi. Tässä emaloidussa valurautapadassa voi hauduttaa, 
keittää, paistaa ja paahtaa. Se on siis todella monikäyttöinen! Padan 
kantta voi käyttää erikseen matalana paistinpannuna tai kakku- ja 
jälkiruokavuokana. Pataa saa pyöreänä ja soikeana.

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

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

Cast Iron Dutch Oven
Tämä valurautapata sopii moneen käyttöön. Valurautapata on 
ihanteellinen uuniruokien, muhennosten, keittojen ja pataruokien 
valmistukseen. Valurauta jakaa lämmön koko pataan ja raskas kansi 
varmistaa, että neste ei haihdu. Pataa voi käyttää myös ilman kantta, 
jolloin ainekset saavat uniikin Big Green Egg -maun. Molemmissa 
tapauksissa lihasta tulee ihanan mehukasta ja mureaa. Onko 
uteliaisuutesi herännyt? Tule neljän tunnin kulutta takaisin...

5.2 L: 2XL, XLarge, Large, Medium     
Ø27 cm 117052
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Ribs and Roasting Rack
Monikäyttöinen Ribs and Roasting Rack on ihanteellinen lihan 
paistamiseen. Pystyasennossa se on V-teline: sopii suurten lihapalojen 
tai (täytettyjen) lintujen hitaaseen kypsennykseen. Jos käännät 
telineen, se on ihanteellinen ribsien kypsennykseen. Jatkuva ilmavirta 
telineen ympärillä saa aikaan mahtavan lopputuloksen. Ehdottoman 
välttämätön lihansyöjille.

2XL, XLarge, Large  
 117564 

Medium, Small   
 117557

Stir-Fry & Paella Grill Pan 
Jokaisella maalla on oma kansallisruokansa. Valmista ne 
ohjeiden mukaisesti tai luo oma versiosi espanjalaisesta paellasta tai 
unkarilaisesta gulassista grillipannulla. Tämä pannu sopii täydellisesti 
myös wokkaukseen. Miltä maistuisi kiinalainen hoisinpihvi 
munanuudelien kanssa? Pannun tilavuus on 3,8 litraa ja  
halkaisija 36 cm.

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

Grill Wok
Big Green Egg ja wokkaus: molemmat ovat ikivanhoja mutta silti 
elinvoimaisia. Big Green Egg perustuu aasialaiseen 3000 vuotta 
vanhaan kamadoon ja wokkaus on satoja vuosia vanha kiinalainen 
ruuanvalmistusmenetelmä. Wokkipannu yhdistää molemmat. 
Aseta wokkipannu EGGin ritilälle ja tiristä ainekset ja yrtit korkeassa 
lämpötilassa.

2XL, XLarge, Large, Medium, MiniMax, Small
Ø 28 cm 002068
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Instant Read Digital Thermometer 
Kanan ulkopuolelta ei voi nähdä onko se kypsä. Kun käytät 
pikalämpömittaria, et ota riskiä ja tarjoilet aina kypsää (ja turvallista) 
kanaa. Se pätee tietenkin myös muihin ruokiin. Työnnä lämpömittarin 
teräksinen anturi lihaan, kalaan tai lintuun ja voit lukea ydinlämpötilan 
muutaman sekunnin kuluttua suuresta LCD-näytöstä.  

112002 

Quick-Read Thermometer
Lämpömittarin virallinen nimi on Big Green Egg Quick-Read Digital 
Food Thermometer. Eikä siinä ole sanaakaan liikaa. Mittari näyttää 
muutamassa sekunnissa lampaankyljen tai täytetyn kanan lämpötilan 
digitaalisesti. Asteen tarkkuudella (300 °C:een!) Kätevää: mittari sopii 
taskuun ja kahva on samalla säilytyskotelo.  

120793

Infrared Cooking Surface Thermometer
Laserpeliä EGGillä grillaamisen aikana? Ammattimaisessa infrapuna-
lämpömittarissa on täsmälaser, joka mittaa tarkasti paistopinta-alan 
lämpötilan. Kohdista se vaikkapa litteään paistokiveen, valurautaritilään 
tai rei’itettyyn ritilään, jotta voit tarkistaa lämpötilan ennen ainesten 
asettamista niille. Tämän langattoman infrapunalämpömittarin 
asteikko on välillä 0-427 °C.

 114839
2 Level Cooking Grid
Onko sinulla tilanpuute? Lisää sitä ylöspäin! Se on korotetun ritilän 
periaate. Tämä kromiteräksestä tehty korotettu ritilä kaksinkertaistaa 
Big Green Egg XLargen paistokapasiteetin. Tai: kaksi kertaa enemmän 
herkkuja.

XLarge  201317

Dual Probe Remote Thermometer
Mittaus on tietoa. Langattomalla lämpömittarilla mittaat ainesten 
ydinlämpötilan ja EGGin sisälämpötilan asteen tarkkuudella. Mittarissa 
on kaksi anturia ja vastaanotin, jonka pidät lähelläsi. Kun haluttu 
lämpötila on saavutettu, vastaanotin antaa automaattisesti signaalin 
(91 metriin asti).

116383

Folding Grill Extender 
Tärkeä kysymys: ankanrintaa vai ribsejä? Koska ei ole oikeaa tai 
väärää vastausta, valitse molemmat. Kun käytät tätä erityistä 
taitettavaa ritilää EGGissä, tilaa on riittävästi. Tämän taitettavan 
teräksisen ritilän voi kiinnittää helposti EGGin teräsritilään. Käytön 
jälkeen sen voi taittaa kokoon.

2XL, XLarge, Large 
 201126

Instant Read Digital Thermometer 
Haluatko pihvin kypsyysasteen olevan rare tai medium? Big Green Egg 
Instant Read Thermometer mittaa sisälämpötilan niin tarkasti, että 
edes medium-rare-kypsyysaste ei jää arvailun varaan. Koska Eggistä 
ei saa karata liikaa lämpöä kypsentämisen aikana, voit lukea 
lämpötilan (232 °C:een) 3-4 sekunnissa. Jos käännät mittaria 
lämpötilan mittaamisen aikana, näyttö kääntyy myös. Mukana kätevä 
säilytyskotelo, joka on pakko saada. 
 
119575

New

New

TÄSMÄLLEEN 
OIKEA LÄMPÖTILA 
VARMISTAA 
PARHAAN MAUN
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Teemu Laurell
  Shelter, Helsinki

WWW.BIGGREENEGG.FI

EGGmitt®

Menemme takuuseen EGGmittin puolesta. Tämä pitkävartinen 
grillihansikas suojaa vasenta tai oikeaa kättä 246 °C:n lämpötilaan 
asti. Sisäpuoli on pehmeää puuvillaa ja ulkopuoli palonkestävää  
kuitua, jota käytetään myös ilmailuteollisuudessa. Silikoniprofiili 
tarjoaa erinomaisen pidon.

Yksi koko 117090

Silicone Grilling Mitt
Silikoninen grillikinnas on täysin vedenpitävä kinnas, joka ei 
luista silikoniprofiilin ansiosta. Ranneke ja vuori on tehty 
pehmeästä puuvilla-polyesterisekoituksesta. Kinnas kestää 
lämpötiloja 232 °C:een.

Yksi koko 117083

Kitchen Towels
Big Green Egg -perfektionistin tunnistaa yksityiskohdista. Esimerkkinä 
vaikkapa alkuperäiset keittiöpyyhkeet: väri on EGGin vihreä ja niihin on 
painettu teksti Big Green Egg. Tyylikkään ulkonäön lisäksi pyyhkeiden 
imukyky on huippuluokkaa eivätkä ne nukkaa ollenkaan. Tarpeeksi 
pehmeät kauneimpia laseja varten ja tarpeeksi kestävät käsien 
kuivaamiseen. 

3 x 116840
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Aluminum Pizza Peel
Oikean pizzanpaistajan tunnistaa itsevarmasta asenteesta ja 
ammattimaisista välineistä. Käytä siksi alumiinista pizzalapiota,  
jotta saisit itse tehdyt pizzat liukumaan sulavasti kuuman paistokiven 
päälle EGGiin. Saat taatusti kiitoksia kaikilta! 

 118967

Calzone Press
Calzone-pizza on kaikkien suosikki. Teet tämän taitetun italialaisen 
klassikkopizzan aidolla Big Green Eggin calzone-puristimella. Täytä 
(itse tehty) pizzataikina suosikkitäytteelläsi, taita pizza kaksinkerroin 
calzone-puristimella ja anna EGGin tehdä loppu. Puristimella voi tehdä 
muitakin täytettyjä pasteijoita, kuten empañadat ja lihapiirakat. 
 
28 cm 114181
16 cm 114174

PIZZERIA
KOTONA

Pizzoista tulee italialaisia mestariteoksia, kun paistat 
ne Big Green Eggissä. Etenkin jos käytät apuvälineitä, 
joista ammattilaiset pizzanpaistajat ovat kateellisia. 
Kauli tekemäsi pizzataikina kaulinta-alustalla, jolloin 
saat täydellisen pohjan ja paista se sitten pizzakivellä 
herkullisimman lopputuloksen varmistamiseksi (rapea 
pohja!). Oletko calzone-fani? Calzone Press -muotilla voit 
täyttää (kotitekoisen) pizzapohjan suosikkitäytteelläsi 
ja taittaa sen yhdellä liikkeellä kaksinkerroin. Meillä on 
käteviä tarvikkeita myös tarjoiluun. Jotta voit leikata ra-
pean ja runsaasti täytetyn pizzan helposti ja saada palat 
kokonaisina lautasille. Mangiare!

Measuring Cups
Mittaatko eri mitoilla? Big Green Egg -mittakuppisetti sisältää neljä 
eri mittakuppia ja on ihanteellinen lahja kaikille ruokafriikeille. Näillä 
ruostumattomasta teräksestä tehdyillä kupeilla mittaat tarkasti 
ainekset ja ruuistasi tulee täydellisiä. Kupit voi ripustaa kätevästä 
renkaasta.

4x  119551
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Compact Pizza Cutter 
Jaetaan kaikki tasan. Siis myös pizza. Mutta kuinka pizzan voi jakaa 
tasan siististi ja turvallisesti? Uudella Big Green Eggin pizzaleikkurilla. 
Tässä ammattimaisessa pizzaleikkurissa on muovinen kahva, joka 
tuntuu hyvältä kädessä ja suojaa kämmentä. Teräspyörä leikkaa  
pizzan vaivatta samankokoisiin paloihin. Prego.

118974

Pizza Server
Tarjoilemaan voi oppia. Tai voit valita helpon tavan tällä tarjoilulapiolla. 
Voit tarjoilla sillä kätevästi ja siististi pizzapaloja, pikkusuolaisia ja 
kakkuviipaleita. Terä on tarpeeksi leveä suuremmille paloille ja riittävän 
ohut työntymään palojen alle.

114143

Olive Oil
Big Green Egg -kokki valitsee kaikkein korkealaatuisimmat raaka-
aineet. Se koskee varsinkin oliiviöljyä (1 L ). Tämä ensiluokkainen, 
ranskalaisen Château d’Estoublonin oliiviöljy on huonosti varjeltu 
salaisuus Big Green Egg -fanien keskuudessa. Se on kylmäpuristettu 
(extra vergine) ja maultaan helposti lähestyttävä ja mieto. Voit myös 
dipata siihen paloja itse leipomastasi leivästä.

703451

Teetkö taas herkullista siankylkeä? Ja jälkiruoaksi tarte tatinin? Jos teet usein 
ruokaa Big Green Eggissä, sinulla on varmaan joitakin klassikoita, joista kaikki pitävät. 
Tietenkin haluat rikkoa rajojasi ja yllättää itsesi ja muut. Siksi löydät osoitteesta 
biggreenegg.fi suuren määrän inspiroivia ohjeita: suolakuoressa kypsennetty 
peltopyy, katkarapuvartaat korianteripestolla, osterit pancettan kera, mutta myös 
keitto paahdetuista punajuurista, kookos-banaanileipä ja kokonaiset sesongin 
menut. Myös kätevää: menujen mukana tulee aikataulu, jotta ajoituksesi olisi aina 
täydellistä. Aina uusimmat ruojaohjeet postilaatikkoosi? Tilaa siinä tapauksessa 
kulinaarinen uutiskirjeemme Inspiration Today osoitteesta biggreenegg.fi.

POSTILAATI-
KOSSASI ON 

RUOKAOHJEITA!
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Beer Can Chicken Roaster
Oluttölkkikana on amerikkalainen klassikko, jossa kana laitetaan avatun 
puolitäyden oluttölkin päälle. Kypsennyksen aikana olut alkaa höyrystyä, 
jolloin kanasta tulee sisältä erityisen murea ja mehukas. Kuulostaako 
monimutkaiselta? Ei tällä oluttölkkitelineellä! Tämä metallilangasta 
tehty tukeva teline pitää tölkin paikallaan estäen sen kaatumisen. 

2XL, XLarge, Large, Medium, Small
 002099

Vertical Poultry Roaster
Anna Poulet Noir- ja Bresse-kanalle kunniapaikka pystysuorassa 
kanatelineessä Big Green Eggissä. Tässä telineessä kana tai kalkkuna 
ovat pystysuorassa asennossa, joten ne paistuvat omassa mehussaan. 
Näin lihasta tulee sisältä uskomattoman mehukasta ja ulkopuolelle 
muodostuu herkullinen rapea kuori. Vie kielen mennessään. Pystysuoria 
kanatelineitä on kahta eri mallia: kanalle (Chicken Roaster) ja 
kalkkunalle (Turkey Roaster).

Kana 117458
Kalkkuna 117441

Ceramic Poultry Roaster
Herkullisesta tulee taivaallista. Kun paistat kokonaisen kanan tai 
kalkkunan keraamisessa kanatelineessä, siihen muodostuu rapea, 
kullanruskea kuori ja sisältä lintu on ihanan murea. Haluatko lisää 
makua? Täytä keraaminen teline oluella, viinillä, siiderillä ja/tai yrteillä. 
Näin linnusta tulee vaivatta täydellinen. Keraamisia teleneitä on kahta 
eri mallia: kanalle (Chicken Roaster) ja kalkkunalle (Turkey Roaster). 

Kana 119766
Kalkkuna 119773

Round Drip Pan
Rasva, nesteet ja jäämät valuvat Big Green Eggin pyöreään valutusvuokaan 
eivätkä joudu hiilien tai convEGGtorin päälle. Kun laitat pyöreään, alumiiniseen 
valutusvuokaan vähän vettä, kosteuspitoisuus EGGissä kasvaa ja ruuista tulee 
entistä mehukkaampia.

Ø 27 cm  117403 

Rectangular Drip Pan
Suorakulmainen valutusvuoka on kätevä tarvike, johon esimerkiksi kanan 
grillaamisesta  syntyvät rasvat ja nesteet valuvat. Tämä monitoiminen alumiininen 
valutusvuoka, jossa on tarttumaton pinta, sopii myös erinomaisesti paistovuoaksi 
ja käytettäväksi yhdessä Ribs and Roasting Rack -telineen kanssa.

35 x 26 cm 117397

Disposable Drip Pans 
Hyvä kokki ei pelkää rasvaa. Se antaa nimittäin maun joka ruualle. Sen puhdistami-
nen on taas toinen juttu. Voit kerätä rasvan helposti Big Green Eggin kertakäyttöisiin 
valutusvuokiin. Nämä kertakäyttöiset alumiiniset valutusvuoat on lisäksi suunnitel-
tu varta vasten convEGGtoriin . Grillaa käsien likaantumatta.

XLarge - 5x 120892
Large - 5x 120885

Medium, MiniMax, 
Small - 5x 120878

New
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LIITY BIG GREEN EGG 
-YHTEISÖÖN

Oletko oikea Big Green Egg -fani? Liity sitten yhteisöömme! Pysyt ajan 
tasalla uusimmista uutisista ja tulevista tapahtumista, saat kuukausittain 
herkullisimmat ruokaohjeet postilaatikkoosi ja löydät uusia tapoja päästä 

yhteyteen muiden ruokafriikkien kanssa

Anna sähköpostiosoitteesi sivustolla biggreenegg.fi ja löydä 
digitaalinen maailma täynnä kulinaarista inspiraatiota!
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Mini-Burger Slider Basket
Ruuhkaa Big Green Eggin äärellä? Kun käytät tätä grillauskoria, saat 
nälkäisen joukon nopeasti ja tehokkaasti aisoihin. Tähän teräksiseen 
grillauskoriin mahtuu 12 kotitekoista minihampurilaista tai pasteijaa. 
Kääntäminen ja tarjoilu tapahtuu myös käden käänteessä. 

2XL, XLarge, Large
002105

Stuff-A-Burger Press
Ovatko hampurilaisesi kaikkein parhaita, mutta ulkonäössä on 
parantamisen varaa? Siinä tapauksessa Stuff-A-Burger Press on  
juuri oikea tarvike, jotta saat kotitekoiset hampurilaiset näyttämään 
gourmet-tuotteilta. Täytä muovinen muotti haluamillasi aineksilla, 
purista ja grillaa! 

Ø 10,5 cm  114082

Grill Rings 
Kun käytät grillausrenkaita, (täytetyt) paprikat, tomaatit tai sipulit 
eivät enää koskaan kaadu grillattaessa. Näissä renkaissa on tappi, 
joka pitää täytetyt tuotteet lujasti paikallaan. Renkaiden keskellä 
oleva lämpöä johtava kierukka huolehtii siitä, että ainekset kypsyvät 
nopeasti. 

002280

45

FireWire Flexible Skewers
Näillä grillivartailla satayn tai muiden ainesten pujottamisesta tulee 
lastenleikkiä. Näihin taipuisiin grillivartaisiin voit pujottaa nopeasti 
lihaa, kalaa, lintua tai vihanneksia eivätkä palat putoa toisesta päästä. 
Valmista? Voit laittaa vartaat marinadiin lisämakua varten. 

68 cm - 2x 201348

Bamboo Skewers
Teetkö sinäkin usein kebabia, satayta tai yakitoria Big Green 
Eggissä? Tarjoile liha-, kala-, vihannes- tai hedelmävartaat tästä lähtien 
tyylikkäästi näissä bambuvartaissa. Bambu on ympäristöystävällinen 
materiaali. Parhaan tuloksen saat, kun liotat vartaita 30 minuuttia 
kylmässä vedessä.

25 cm - 25x 117465

Corn Holders
Tämä on keksintö, josta tulee iloiseksi. Näillä maissinpidikkeillä voit 
syödä grillattuja maissintähkiä, kun ne ovat vielä lämpimiä. Big Green 
Eggin maissinpidikkeissä on kaksi teräspuikkoa ja pehmeä kädensija, 
joten maissintähkä pysyy hyvin kädessä ja sormet puhtaina. No mess, 
just the fun. 

4 pair 117335
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Sauce Mop
Pyyhkimisestä tulee hauskaa Big Green Eggin kastikemopilla.  
Kala-, liha- ja kasvisruuat saavat helposti lisämakua marinadista, 
kuorrutuksesta, mausteseoksesta tai maustevoista. Tämä 
kastikemoppi on oivallinen väline marinadin levittämiseen  
ainesten päälle. Rub it in!

48 cm 114105
Vaihtoharja
- 2x 114297

Meat Claws
Iske kyntesi, tai siis Meat Claws -kahvat hitaasti kypsennettyyn 
porsaanlihaan, ja voit repiä sen helposti. Pulled pork on ollut jo  
vuosia yksi Big Green Egg -suosikeista, ja näillä lihakahvoilla kaikki  
käy leikiten. Lihakahvat sopivat myös suurten lihapalojen käsittelyyn.

Set  114099

Stainless Steel Tool Set
Hyvät työkalut ovat erittäin tärkeitä Aidolla Big Green Egg -ekspertillä 
on aina Stainless Steel Tool Set käden ulottuvilla, kun hän ryhtyy 
grillaamaan EGGillä. Tämä tyylikäs, kolmiosainen ruostumattomasta 
teräksestä tehty setti sisältää pihdit, lastan ja silikoniharjan. Tällä 
kolmikolla laitat ainekset ritilälle sekä käännät ja marinoit ne 
turvallisesti ja hygieenisesti.

Setti              116901
Pihdit        116871
Lasta 116888 
Harja 116895 

Silicone Tipped Tongs
Näillä silikonipäisillä pihdeillä sinulla on kaikki hallinnassa. Näiden 
monikäyttöisten ruostumattomasta teräksestä tehtyjen pihtien pito 
on erinomainen silikoniosan ansiosta. Voit laittaa ainekset EGGiin, 
käännellä niitä ja ottaa ne pois kätevästi. Ei sotkua, eivätkä ainekset 
putoile. 

40 cm       116864
30 cm       116857

Knife Set
Veitsisetti saa jokaisen EGG-fanin terävöitymään. Sijoitus näihin veitsiin 
maksaa itsensä heti takaisin. Ergonomisen kokkiveitsen terä on 
20 cm ja vihannesveitsen terä 9 cm, joten isojen ja pienten palojen 
viipalointi onnistuu. Kahvasta on hyvä pitää kiinni, joten hallinta on 
optimaalista.

 117687

Tiikkinen leikkuulauta
Big Green Eggin tiikkinen leikkuulauta (Teak Cutting Board) on 
olennainen osa jokaisen keittiömestarin työvälinevalikoimaa. Jokainen 
leikkuulauta on taideteos, joka on syntynyt luonnon ja intohimoisen 
ammattitaidon yhteistyönä. Kun leikkaat entrecôten, nesteet valuvat 
leikkuulaudan uraan eivätkä tahri kaunista pöytäliinaasi.

  120632

New
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Chef’s Flavor Injector
Ainoa oikea Big Green Egg Chef’s Flavor Injector antaa lihalle ja 
siipikarjalle uniikin maun. Tällä makuruiskulla voit ruiskuttaa marinadit 
lihan ytimeen, jolloin lihasta tulee entistä mehukkaampaa ja mureampaa. 
Tehtävä suoritettu. 

119537

Grid Gripper
Grid Gripper -nostopihdeillä saat hyvän otteen EGGin ritilästä. Voit 
nostaa ritilän helposti esimerkiksi convEGGtorin asettamista tai 
poistamista varten tai voit siirtää ritilän puhdistusta varten. Tämä 
väline on myös oivallinen tulikuuman valutusvuoan nostamiseen, 
tyhjentämiseen ja asettamiseen takaisin paikalleen. Eivätkä kädet 
likaannu.

118370

Cast Iron Grid Lifter
Laske alas, käännä neljänneskierros, purista ja nosta. Big Green Eggin 
kuuman ja raskaan valurautaritilän nostaminen esimerkiksi convEGGtorin 
 asettamista varten on hikistä hommaa. Mutta se on helppoa kätevillä 
valurautaritilän nostopihdeillä. Nostopihtien kädensijan alla oleva levy 
suojaa käsiäsi mahdollisesti ylös nousevalta kuumalta ilmalta.

117205

Grid Scrubber
Grillin puhdistimella puhdistat teräs-, valurautaritilän, convEGGtorin 
sekä paistokiven vaikka ritilä olisi vielä lämmin, sillä puhdistimessa on 
pitkä varsi, joten et kärsi kuumuudesta. Hauskempaa puhdistuksesta 
ei tosin puhdistimella tule, mutta kylläkin nopeampaa.

 119469
Vaihtoharja
- 2x 119483

Kitchen Shears
Keittiösakset soveltuvat kaikenlaiseen leikkaamiseen, joka on tarpeen 
valmistettaessa ruokaa EGGillä. Näillä ruostumattomasta teräksestä 
tehdyillä saksilla leikkaat vaikka grillatun kanan helposti siisteiksi 
paloiksi. Saksilla voi leikata myös kalan evät, tehdä viillot kanafileisiin 
ja katkaista liharullien narut.  

120106

Dual Brush Grid Scrubber
Dual Brush Grid Scrubber on kätevä työkalu, jolla voit puhdistaa grillir-
itilän (teräsritilä tai valurautaritilä) ja/tai paistokiven. Dual Brush Scrub-
ber -harjassa on kaksi teräksistä hankaussientä ja ergonominen kah-
va. Kahden hankaussienen ansiosta puhdistat ritilän tai paistokiven 
kaksi kertaa nopeammin. Se tarkoittaa, että voit nauttia grillaamisen 
jälkeen pidempään ennen kuin pitää aloittaa puhdistaminen!

 119476
Vaihtoharja
- 2x 119483

Pigtail Meat Flipper
Pigtail Meat Flipper on tosi tärkeä työkalu. Tämä näppärä lihakoukku 
on juuri oikea väline lihan ja lintujen (kuten pihvien, kotlettien ja 
kanankoipien) kääntämiseen nopeasti ja helposti. Pitkällä teräskoukulla 
voi kääntää aineksia jopa äärimmäisen korkeissa lämpötiloissa, ilman 
että tulet liian lähelle tulta ja vahingoittamatta aineksia.

48 cm 201515
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Ash Tool
Tuhkakaavin sopii kahteen tarkoitukseen: sillä voi poistaa helposti 
tuhkan EGGistä ja sitä voi käyttää hiilihankona ennen EGGin sytyttämistä. 
Tämä käytännöllinen työkalu sopii hyvin käytettäväksi yhdessä 
tuhkalapion kanssa.

2XL 
119490

 

XLarge

Large 
119506

Medium 

MiniMax
Small 301024
Mini

Ash Removal Pan
Puuhiilestä jää tuhkaa. Kun poistat sen tuhkakaapimella ja tuhkalapiolla, 
ilma kiertää paremmin EGGissä. Happi ja ilmavirta ovat välttämättömiä 
EGGin saamiseksi nopeasti oikeaan lämpötilaan ja pitämiseksi siinä. 
Tuhkalapio sopii täydellisesti tuuletusluukun aukkoon, jotta tuhkaa ei 
tippuisi.

2XL, XLarge, Large, Medium 
 106049 

Grid Cleaner
Grillaaminen on mukavaa, mutta se jättää myös palanutta rasvaa ja 
ruuanjäämiä ritilälle. Ritilän saa nopeasti ja helposti taas puhtaaksi 
tällä ritilänpuhdistimella. Puhdistimessa on pitkä kahva, joten sinun  
ei tarvitse odottaa, että EGGin ritilä on jäähtynyt.

 201324

Ruokafriikeille niistä on muodostunut vuoden kulinaarinen huippukohta: Big Green 
Eggin Flavour Fair -tapahtumat. Messuilla on noin 150 Big Green Eggiä, huippukokkeja 
kotimaasta ja ulkomailta, siellä esitellään uusimpia trendejä ja ruuanvalmistus-
tekniikoia ja tapaat paljon muita EGG-faneja, joten voit nauttia gastronomisen  
sydämesi kyllyydestä. Päivän ohjelmaan sisältyy mestariluokkia, työpajoja,  
perinteisiä tuotteita, puhtaita makuja ja vinkkejä ruuanvalmistukseen EGGillä. Opi 
ammattilaisilta, tee kysymyksiä, vaihda ideoita ja ennen kaikkea maista kaikkea!

Flavour Fair - tapahtumia järjestetään yhä useammassa Euroopan maassa  
vuosittain. Osoitteesta biggreenegg.fi saa lisätietoja ja kuin kuumille  
kiville meneviä lippuja.

Big Green Eggin 
FLAVOUR FAIR 
-TAPAHTUMA 
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Tel-Tru Temperature Gauge
Jokaisen Big Green Eggin mukana tulee lämpömittari. Menikö se rikki 
monen vuoden käytön jälkeen? Tilaa sitten vain Tel-Tru Temperature 
Gauge. Kiinnitä kuvun lämpömittari EGGin kanteen ja saat taas 
selville, kuinka kuuma EGG on sisältä ilman, että kantta pitää nostaa, 
jolloin lämpöä häviää. Tel-Tru Temperature Gauge -mittaria on 
saatavana kahta kokoa ja sen asteikko on 50-400 °C.

8 cm   117250
5 cm   117236

Spare parts

Rain Cap
On aina olemassa sateen riski, kun teet ruokaa Eggillä. Egg-
fanaatikkona et anna sen häiritä, mutta et tietenkään halua 
sadepisaroita Big Green Eggiin. Big Green Eggin Rain Cap on 
ilmansäätimen sateenvarjo. Rain Cap -suojusta voi käyttää vain 
yhdessä rEGGulatorin  kanssa.

2XL, XLarge, Large, Medium
120748

MiniMax, Small
121042

rEGGulator
Upouuden ja tukevan rEGGulatorin voi säätää erittäin tarkasti. Se on 
tehty kestävästä valuraudasta ja kuumenemattoman silikonisuojan 
avulla lisäät tai vähennät ilmansyöttöä polttamatta sormiasi. Myös 
kätevää: olemme päällystäneet ilmansäätimen ruosteelta suojaavalla 
pinnoitteella, joten sen voi jättää Eggiin käytön jälkeen. 

2XL, XLarge, Large, Medium
117847

MiniMax, Small
117854

New

New

Gasket Kit
Kun EGGiä on käytetty pitkään ja intensiivisesti, keraamisen pesän yläreunassa 
ja savupiipulla varustetun keraamisen kannen alareunassa olevat huopatiivisteet 
ovat kuluneet. Koska nämä tiivisteet suojaavat keramiikkaa ja varmistavat 
täydellisen ilmankierron, on järkevää vaihtaa ne ajoissa. Se on helppo tehdä itse 
tiivistesetillä. Huopatiiviste on itsekiinnittyvä ja kiinnittäminen käy helposti. 

2XL, XLarge, Large 
 113726

Medium, MiniMax, Small, Mini 
 113733

Band Assembly Kit
Patentoitu "easy to lift" sarana. Kätevän saranamekanismin ansiosta EGGin 
kannen avaaminen ja sulkeminen on hyvin helppoa

2XL  119421 
XLarge  117908 
Large  117984  
Medium  120021 

MiniMax  
117939 Small 

Mini 201393

Stainless Steel Grid
Ruostumattomasta teräksestä tehty grilliritilä on ensisijainen kypsennysalusta 
grillaukseen tai paahtamiseen.

2XL 119681
XLarge 110145
Large  110138
Medium 110121 

MiniMax 
110114

Small 

Mini 110107

Cast Iron Grate
On tulipesän sisällä. Siinä on reiät, jotta ilma pääsee virtaamaan EGGin läpi ja 
tuhkat putoavat alas, jolloin ne on lopuksi helppo poistaa.

2XL  114716
XLarge  112644
Large  103055
Medium  103062

MiniMax 103055

Small  
Mini 

103079

Expected

Expected
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Base 
Runko 
Kestävää eristettyä keramiikkaa. Säröilyn ja haalistumisen estävä pinnoite. 

2XL  120946
XLarge  112620
Large  401076
Medium  401083

MiniMax  115577
Small 401090
Mini 401106

Fire box
Tulipesä
Arina on keraamisen alustan päällä ja on täytettävä hiilillä. Koska arinassa on aukot 
ja se toimii EGGin pohjassa olevien ilmaventtiilien kanssa, ilmavirtaus on jatkuva ja 
optimaalinen, kun kaksitoiminen savupiippu ja ilmaluukku ovat auki.

2XL  120987
XLarge  112637
Large  401175
Medium  401182

MiniMax  115591
Small 401199
Mini 112187

Dome
Kansi ja savuhormi
Keraaminen kansi ja savuhormi, jonka voi avata ja sulkea helposti jousimekanismin 
ansiosta. Keraamisessa materiaalissa on suojapinnoite. Keraamisen materiaalin 
eristävät ja lämpöä säilyttävät ominaisuudet saavat aikaan ilmavirtauksen EGGissä, 
jolloin ruuat kypsyvät tasaisesti ja niistä tulee maukkaita.

2XL  114433
XLarge  112668
Large  401120
Medium  401137

MiniMax  
401144

 
Small 
Mini 112224

Fire ring
Tulirengas
Tulipesän päälle asetettava teline convEGGtoria ja ritilöitä varten.

2XL  120977
XLarge  401212
Large  401229
Medium  401243

MiniMax  115607
Small 401250
Mini 112194
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Apron - Comfort-Tie
Big Green Eggin esiliina on välttämätön, koska se suojaa vaatteesi 
rasva- ja muilta tahroilta. Esiliinassa on säädettävä niskalenkki ja 
kuminauhakiinnitys. Sopii siis kaikille.

Yksi koko 117113

Apron – Kids
Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Kun teet ruokaa EGGillä 
yhdessä pikkuapulaisesi kanssa, teillä kummallakin on hauskaa.  
Tämä esiliina päällä jokaisesta lapsesta tulee täysinoppinut 
ulkokeittiön apulainen eikä vaatteisiin tule rasvatahroja. Esiliinan  
väri on Big Green Egg -vihreä ja se sopii lapsille noin 12 vuoden  
ikään.

Yksi koko 789054

Mr EGGhead Plush Toy
Jokainen kokki tarvitsee maskotin ja kuka sopisi paremmin tähän 
rooliin kuin itse Mr Egghead? Tämä hellyttävä plyysimaskotti antaa 
Eggille uuden ulottuvuuden. Onko lähistöllä pikku kokkeja? 
Odotellessaan ruuan valmistumista he pysyvät rauhallisina Mr 
Egghead sylissään. Free hugs anyone?
 
 120991

New

The Big Green Egg Book 
The Big Green Egg Book on jokaisen Big Green Egg -ruokafriikin 
raamattu. Tässä tyylikkäässä kirjassa, jonka esipuheen on kirjoittanut 
hollantilainen huippukokki Jonnie Boer, käsitellään kaikkia EGGin 
ruuanvalmistustekniikoita. Paistamista, paahtamista, hauduttamista, 
grillaamista, savustamista ja hidasta kypsentämistä. Sekä perusohjeet 
että vaativat ohjeet inspiroivat sinua saamaan itsestäsi irti kaiken 
kulinaarisesti.

Englanti   116680

BIG GREEN EGG -KEITTOKIRJA
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Otatko sinäkin kuvia Big Green Egg -ruuistasi? 
Et ole ainoa. Yhä useammat ruokafriikit ottavat  
säännöllisesti ruokakuvia Instagramissa ja 
Facebookissa jakamiseen, mutta myös omaa 
myöhempää käyttöä varten. Sosiaalinen media 
on hyvä ympäristö kokemusten, uudistettujen 
reseptien ja uutisten jakamiseen. Sekä 
kysymysten tekemiseen

Haluatko saada inspiraatiota ja motivoida 
toisia? Seuraa meitä somessa ja täggää:

  Big Green Egg EU

  Big Green Egg Finland

  Big Green Egg Europe

  Biggreeneggeu

  Big Green Egg Europe

Jaa postaukset ja kuvat meidän ja muiden 
EGG-fanien kanssa käyttämällä hashtageja   
#openflavour ja #BigGreenEgg.
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Tablecloth Weights
Navakka tuuli ei haittaa EGG-grillaajaa. Mutta entä jos pöytäliina 
lennähtää naapuriin? Kiinnitä pöytäliinapainot pöytäliinan nurkkiin,  
ja se pysyy hyvin paikallaan. Pakkaus sisältää neljä EGGin muotoista 
pöytäliinapainoa, jotka on valettu massiivisesta hartsista. 

4 x   002310

Wall-Mountable Bottle Opener  
Big Green Egg -juhlissa on aina happy hour. Siksi seinään kiinnitettävä 
valurautainen pullonavaaja on paras lahja juhliin kaikille EGG-friikeille. Tällä  
käytännöllisellä EGG-mallisella seinään kiinnitettävällä pullonavaajalla 
avaat oluen toisensa jälkeen. Pullonavaajan voi kiinnittää helposti 
työpöytään, ulkobaariin tai -keittiöön. Baari on avattu! 

6.5 x 9.5 cm  114822

Magnetic Flexible LED Grill Light 
Lauhana talvi-iltana tai myöhäisissä EGG-juhlissa Magnetic Flexible 
LED Grill Light tuo valoa pimeyteen. Tässä älykkäässä LED-valossa 
on taipuisa varsi ja erittäin voimakas magneetti. Kiinnitä valo EGGin 
kanteen ja koko grillausalue valaistuu.

   002273

Big Green Egg Travel Trolley
Näin todellinen Egg-fani matkustaa tyylikkäästi. Kova matkalaukku on 
tehty kierrätetyistä PET-pulloista. Matkalaukku on tukeva ja kevyt, joten 
saat lisäkiloja mukaan lentokoneeseen! Matkalaukussa on räätälöity 
vuori, kaksi lokeroa, vaatteet paikallaan pitävät hihnat, 360 astetta 
kääntyvät pyörät ja TSA-lukko.

   743924

#BIGGREENEGG 

INSPIRING PEOPLE 
IS WHAT DRIVES US

---
BIGGREENEGG.EU
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Some things never 
stay the same.

Some things never 
change.


