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Inšpirovať ľudí po celom svete a robiť ich šťastnými
vychutnávaním si tých najlepších a najpoctivejších chutí,
ktoré príroda ponúka je to, čo nás ženie vpred.

Copyright © 2018 Big Green Egg Europe a Big Green Egg
Slovensko. Všetky práva vyhradené. Ak nie je uvedené
inak, všetky materiály na týchto stránkach sú chránené
autorským právom Big Green Egg Europe B.V. a Big Green
Egg Slovensko, s.r.o. Žiadna časť týchto stránok, či už text
alebo obrázky, nemôžu byť použité na iné účely než určené
Big Green Egg Europe B.V. a Big Green Egg Slovensko.
Reprodukcia, úpravy, skladovanie v systéme pre získavanie
informácií a retransmisia v akejkoľvek forme alebo
spôsobom, či už elektronicky, mechanicky alebo iným
spôsobom, inak ako pre osobnú potrebu, je prísne zakázané
bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Zdokonalili sme tradičnú Japonskú “kamado” pec, aby sme
mohli spoznávať kulinárske možnosti a objavovať tie
najlepšie chute, ktoré príroda ponúka, zdravo a udržateľne.
Nazvali sme ju, tak ako vyzerá: Big Green Egg – Veľké
Zelené Vajíčko!

Aj keď bol tento katalóg zostavený s najväčšou
starostlivosťou, Big Green Egg Europe B.V. a Big Green Egg
Slovensko v žiadnom prípade nemôžu ručiť za správnosť
a úplnosť informácií. Žiadne práva nemožno odvodiť z
informácií poskytnutých a Big Green Egg Europe B.V. a
Big Green Egg Slovensko v žiadnom prípade nenesú
zodpovednosť za dôsledky použitia týchto informácií.

Použitím keramickej technológie zdokonalenou inžiniermi
NASA, sme vyvinuli unikátny varný systém prinášajúci
bezkonkurenčnú ústa slinkami zaplavujúcu chuť z varenia,
pečenia, grilovania, dusenia, či údenia vašich obľúbených
receptov.

Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®,
EGGmitt® a convEGGtor® sú známky chránené
registráciou a registrované obchodné značky
spoločnosti Big Green Egg Inc.

Nazývajte nás gurmánmi, labužníkmi alebo pôžitkármi.
My jednoducho veríme, že život chutí skvele a že naše
zmysly sú dar, vďaka ktorému si život vychutnávame
naplno.

Uži si Big Green Egg objavením sveta nekonečných
kulinárskych možností, nielen tým že popustíš uzdu
kreativite, ale hlavne tým, že si vychutnáš život, lebo život
chutí skvele!
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Poraďte sa so svojím predajcom Big Green Egg!

Máte nejaké otázky alebo by ste sa chceli dozvedieť viac o našej pôsobivej
kolekcii príslušenstva? Autorizovaní predajcovia Big Green Egg majú všetky
odborné poznatky, aby vám dobre poradili. Najbližšieho predajcu nájdete
na internetovej stránke biggreenegg.sk
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BIG GREEN EGG POPIS

STAROVEKÁ MÚDROSŤ A INOVATÍVNA
TECHNOLÓGIA

História myšlienky za Big Green Egg má už celé stáročia. Pred
viac ako 3000 rokmi sa vo východnej Ázii používalo ako tradičná
hlinená pec na drevo. Tam ho objavili, ujali sa ho a vzali si ho so sebou
Japonci, ktorí ho s láskou nazývali „kamado“, čo znamená pec alebo
krb. Začiatkom minulého storočia ho v Japonsku objavili americkí
vojaci a vzali si ho domov ako suvenír. Postupne sa v Atlante (štát
Georgia, USA) model so stáročnou tradíciou zdokonaľoval pomocou
súčasných vedomostí, výrobných techník a inovatívnych materiálov.
Aj pokroková keramická technológia agentúry NASA prispela k tomu,
že vzniklo jedinečné zariadenie na varenie vonku: Big Green Egg.

Špičková kvalita, masívna vysokozáťažová keramika, seriózny varič!

DOŽIVOTNÁ KVALITA
Pri Big Green Egg si na 100 % stojíme za svojím produktom. Preto získate
aj ohraničenú doživotnú záruku na materiál a konštrukciu všetkých

TAJOMSTVO ZA BIG GREEN EGG

Japonci, Američania, Holanďania: každý, kto ochutnal jedlo pripravené
na Big Green Egg, okamžite prepadol tejto jedinečnej lahodnej chuti.
Čo je tajomstvo za EGG? Vlastne je to skôr kombinácia viacerých vecí.
Je to keramika, ktorá odráža teplo, vďaka čomu vzniká prúdenie
vzduchu, ktoré spôsobuje, že takto pripravené jedlá sú výnimočne
krehké. Je to dokonalá cirkulácia vzduchu, ktorá rovnomerne pripravuje
potraviny na požadovanej teplote. A je to skutočnosť, že teplotu je možné
regulovať a udržiavať absolútne presne. Ani extrémna vonkajšia teplota
nemá vďaka kvalitnej a tepelne izolovanej keramike nijaký vplyv na
teplotu vnútri EGG. A v neposlednom rade je to jeho vzhľad a prírodný
spôsob prípravy jedla.

keramických dielov EGG. Zariadenie je vyrobené z výnimočne kvalitnej
keramiky. Tento materiál má extrémne izolačné vlastnosti a v kombinácii
s rôznymi patentovanými komponentmi je vďaka nemu EGG skutočne
jedinečné. Keramika odoláva extrémnym teplotám aj teplotným výkyvom.
Zariadenie EGG môžete používať aj niekoľko stotisíc-krát bez toho, aby
nejako poklesla jeho kvalita. Takže je úplne prirodzené, že celá naša
spoločnosť si za systémom EGG stojí.

KERAMICKÝ UZAVIERACÍ VRCHNÁK

DVOJFUNKČNÝ REGULAČNÝ VRCHNÁK

Keď ste skončili s varením, jednoducho zavrite spodné

Dvojúrovňovou reguláciou sa nastavuje

dvierka a dvojfunkčný regulačný vrchnák vymeňte za

presné prúdenie vzduchu a tým aj požadovaná teplota.

keramický. Týmto uhasíte oheň a uhlie, ktoré vám
zostalo, opäť využijete pri ďalšom varení. Keramický
uzavierací vrchnák nechajte nasadený na vajíčku počas
celej doby nepoužívania.

KERAMICKÁ KOPULA

Integrovaný teplomer meria teplotu vo vnútri kopule bez
potreby jej otvárania počas procesu varenia. Teplomer

Keramická kopula s komínom je vybavená pružinovým

udáva hodnoty v stupnici Fahrenheit (vonkajšia

mechanizmom pre ľahké otváranie a upravená

stupnica) a Celsius (vnútorná stupnica).

povrchovou glazúrou odolávajúcou poveternostným
vplyvom. Špičková keramika, vysoké izolačné a
akumulačné vlastnosti spolu s tvarom zabezpečujú

ROŠT Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

dokonalú cirkuláciu vzduchu, vďaka čomu sa jedlo

Patrí medzi základné príslušenstvo, s ktorým

pripraví z každej strany rovnomerne a dosiahne

je vybavený každý model Big Green Egg a

jedinečná chuť.

predstavuje primárny povrch určený na grilovanie

OHNISKOVÝ PRSTENEC

a pečenie.

Prstenec je položený na keramickom ohnisku, pôsobí
ako tepelný difúzor a vytvára nadstavbu pre umiestnenie
conveGGtora a roštov.

KERAMICKÉ OHNISKO

VYCHUTNAJTE SI SPOLOČNE JEDINEČNÝ
CHUŤOVÝ ZÁŽITOK

Big Green Egg znamená spoločne si vychutnávať dobrý život. Príbuzní,
kamaráti, blízki okolo vás spolu s najchutnejším jedlom, aké ste kedy
ochutnali. Big Green Egg má rozsah teploty od 70 °C do 350 °C, vďaka
čomu môžete použiť skutočne všetky kuchárske techniky: grilovanie,
pečenie, varenie, dusenie, údenie aj pomalé varenie. Chcete mať Big
Green Egg ešte všestrannejšie? Pre každý model Big Green Egg je k
dispozícii praktické príslušenstvo, vďaka ktorému bude jeho obsluha
ešte jednoduchšia, jedlo ešte chutnejšie a vaše kuchárske umenie
získa nevídaný glanc. Kombinácia multifunkčného zariadenia EGG
a dobrej spoločnosti sa postará o nezabudnuteľné okamihy.

TEPLOMER

LIATINOVÝ OHNISKOVÝ ROŠT
Je posadený vo vnútri keramického ohniska. Perforácia

Je vložené vo vnútri základne. Do keramického ohniska

zabezpečuje prúdenie vzduchu

sa nakladá drevné uhlie. Ohnisko je vybavené

a zároveň dovoľuje popolu prepadať, čo

perforovaným liatinovým roštom a sofistikovanými

umožňuje jeho pohodlné vyberanie po varení.

otvormi, ktoré v spolupráci so spodnými vetracími

NEPRIAME PEČENIE S KERAMICKÝM
CONVEGGTOROM
Okrem grilovania, pečenia, naparovania, wokovania a údenia je Big Green Egg
vytvorené aj na pomalé varenie väčších kusov mäsa alebo pomalé dusenie

dvierkami a dvojfunkčným regulačným vrchnákom
zabezpečujú dokonalé spaľovanie, ako aj rozptyl
horúceho vzduchu.

ZÁKLADŇA

SPODNÉ DVIERKA

Základňa je vyrobená z masívnej vysokozáťažovej

Spolupracujú s dvojfunkčným regulačným vrchnákom.

keramiky pre dosahovanie vysokých izolačných a

Otváraním a zatváraním sa reguluje prieduch vzduchu a

ako tepelný štít, ktorý chráni potraviny pred priamym vyžarovaním tepla z uhlia.

akumulačných vlastností. Zároveň je upravená

tým aj vnútorná teplota vo vajíčku. Zároveň slúžia na

A to zase zabezpečí pomalý proces prípravy jedla. Ak použijete aj kameň na

povrchovou glazúrou odolávajúcou rozmarom

pohodlné vyberanie popola.

jemných ingrediencií, ako sú morské plody či rybie filety. Pomocou keramického
convEGGtora poľahky premeníte Big Green Egg na pec. ConvEGGtor funguje

pečenie, bez problémov upečiete ten najchutnejší chlieb a pizzu s autentickou,
chrumkavou kôrkou. Možnosti prípravy jedla s EGG sú nekonečné.

akéhokoľvek počasia. Na základňu, ako aj kopulu, sa
vzťahuje obmedzená doživotná záruka.

Vyskúšajte ich všetky a popustite uzdu fantázii.
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VY A BIG GREEN EGG:
LÁSKA NA PRVÝ POHĽAD

Doporučená Big Green Egg zostava:
--ŠTARTOVACÍ BALÍČEK

Špeciálne pre začiatočníkov pracujúcich so zariadením EGG sme vytvorili
štartovací balíček s najdôležitejšími základnými prvkami. A zoznam toho,
čo si želáte na najbližšie narodeniny, máte hotový.

Ako správny gurmán ste si jednou vecou rozhodne istý: s Big Green Egg si domov (teda do záhrady,
na terasu alebo na balkón) prinesiete piecku kamado v prémiovej kvalite. Okrem grilovania môžete
na Big Green Egg potraviny piecť, údiť, naparovať alebo (pomaly) variť. Pretože EGG nie je obyčajný
gril, ale mobilná keramická pec do exteriérovej kuchyne, v ktorej si môžete upiecť pizzu, zaúdiť ryby,
pomaly dusiť mäso a použiť všetky technológie prípravy, ktoré ponúka viac možností prípravy jedla
než bežná rúra.. Kulinárske možnosti, ktoré ponúka Big Green Egg, sú nekonečné. Otázkou teda nie je,
prečo EGG chcete, ale ktorý zo 7 modelov bude pre vás najlepší. Preto sme tu pripravili základný popis
našich modelov. Sami sa pozrite, že bez ohľadu na to, aká malá alebo veľká je vaša rodina, váš okruh
priateľov alebo vaša záhrada (či terasa), vždy je tu pre vás to správne EGG!

mobilný podvozok so
zadným držiakom

Bočné drevené poličky

Kliešte na
liatinový rošt
Drevné uhlie 9 kg bal
Kutáč
convEGGtor
Liatinový rošt

Lopatka na popol

Prémiový
odvetraný obal
Lopatka na popol
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Podpaľač
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MiniMax
Možno nemá úplne pôsobivý formát, ale svojím výkonom
vás Big Green Egg MiniMax rozhodne osloví. Je len o 7 cm
vyšší ako Big Green Egg Mini, ale má oveľa väčšiu plochu
na varenie porovnateľnú s modelom Big Green Egg Small.
A tak poskytuje dostatok priestoru na varenie pre 4 až 6
osôb. A ani zďaleka nie je ťažký! Na zdvíhanie 35-kilového
MiniMaxu nepotrebujete byť profesionálnym vzpieračom V
štandardne dodávanom mobilnom podvozku EGG Carrier
to nie je problém!
Vrátane EGG nosiča
Kód 119650

Mini
Big Green Egg Mini je najmenší a najľahší člen rodiny Big
Green Egg. Je ideálny na to, aby ste ho so sebou vzali stanovať,
či si ho pribalili na splav alebo piknik. Alebo si ho môžete
doma postaviť rovno na stôl. Ale aby sme boli úprimní: keď
budete mať tento model EGG, pravdepodobne bez neho už
nikam nepôjdete. Vďaka nízkej hmotnosti premiestnite model
Mini absolútne jednoducho. Ale môžete si to uľahčiť ešte
viac, a to použitím mobilného podvozku EGG Carrier pre
model Mini. Varíte väčšinou pre 2 a 4 osoby? Potom je táto
ľahká váha vhodná na cestovanie vaším ideálnym modelom
Big Green Egg.
Technické údaje Mini
Priemer roštu: Ø 25 cm
Plocha na varenie: 507 cm²
Hmotnosť: 17 kg
Výška: 43 cm
Kód
000040

Technické údaje MiniMax
Priemer roštu: Ø 33 cm
Plocha na varenie: 855 cm²
Hmotnosť: 35 kg
Výška: 50 cm

MiniMax

Medium

Je varenie pod holým nebom výsadou tých, ktorí majú záhradu? Jasné,
že nie! Big Green Egg Small je obľúbeným spolubývajúcim mestských
ľudí s balkónmi a lodžiami. Model Small je kompaktný a predsa na ňom
uvaríte aj modré z neba pre 4 až 6 ľudí. Keďže rošt modelu Small je
uložený nižšie ako pri modeli MiniMax, je Small vhodnejší na prípravu
väčšieho množstva jedla, aj keď majú obidva modely väčšiu plochu na
varenie. Model Big Green Egg Small je možno malý, ale výkon má viac
než veľký!

Big Green Egg Medium je dostatočne kompaktné, aby sa zmestilo
aj do malých mestských záhrad, lodžií či balkónov, ale dostatočne
veľké, aby ste na ňom mohli niečo ugrilovať, vyúdiť, podusiť alebo
upiecť pre 6 až 8 osôb. S modelom Medium môžte teda bez obáv
pohostiť príbuzných alebo priateľov. Aj preto je toto EGG jedným z
našich najobľúbenejších modelov. S vhodným convEGGtorom a
kameňom na pečenie Flat Baking Stone premeníte svoje Big Green
Egg Medium jedným pohybom na pec na pizzu, v ktorej si môžete
spraviť tú najlepšiu pizzu. Pretože aj keď sa tento model EGG volá
Medium, je všetko možné, len nie priemerný!

Technické údaje
Priemer roštu: Ø 33 cm
Plocha na varenie: 855 cm²
Hmotnosť: 36 kg
Výška: 61 cm
Kód
117601

Technické údaje
Priemer roštu: Ø 38 cm
Plocha na varenie: 1.140 cm²
Hmotnosť: 51 kg
Výška: 72 cm
Kód
117625

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK

Vrátane:
• EGG vr. EGG nosiča
• vložka pre nepriame varenie
• liatinový rošt
• náradie na popol
• kliešte na rošt GG
• prémiové drevné uhlie 9kg balenie
• ochranný obal
Kód
ZOSTAVAMNX

Small

Medium

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK

Vrátane:
• EGG
• mobilný podvozok
• zádný držiak
• vložka pre nepriame varenie
• kameň na pečenie
• liatinový rošt
• kutáč
• lopatka na popol
• kliešte na liatinový rošt
• ochranný obal
• prémiové drevné uhlie 9 kg balenie
• bočné poličky z dreveného masívu
Kód
ZOSTAVAM
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Large

XLarge

Big Green Egg Large je najobľúbenejším členom
rodiny Big Green Egg. Na ploche na varenie
pohodlne v modeli Large pripravíte všetky svoje
obľúbené jedlá pre rodinu aj priateľov. A to aj
všetko naraz, pretože na modeli Large máte dosť
priestoru na varenie pre 8 ľudí. Vďaka tomuto
veľkému priestoru na EGG Large jednoducho
pripravíte kompletné trojchodové menu. Chcete
zo svojho EGG vyťažiť čo najviac? Potom je pre
vás model Large dokonalou voľbou, pretože
práve k tomuto modelu je k dispozícii najviac
príslušenstva. A tak sú možnosti využitia EGG
Large naozaj nekonečné.

Máte veľkú rodinu alebo veľkú partiu kamarátov?
Alebo ste profesionálny kuchár, napríklad robíte
catering pre veľké skupiny ľudí? Potom je vaším
ideálnym parťákom Big Green Egg XLarge.
Pomocou neho môžete pripraviť lahodné jedlá
aj pre veľké skupiny. Na ploche na varenie s
priemerom 61 cm môžete pripraviť veľké kusy
mäsa, rýb a dokonca aj viacero pízz. Že by vám
61 centimetrov nestačilo? Tak plochu na varenie
rozšírte o ďalšie poschodia nadstavbovými
roštami, dostupnými pre model XLarge, a varte
na vysokej úrovni.
Technické údaje
Priemer roštu: Ø 61 cm
Plocha na varenie: 2.919 cm²
Hmotnosť: 99 kg
Výška: 78 cm

Technické údaje
Priemer roštu: Ø 46 cm
Plocha na varenie: 1.688 cm²
Hmotnosť: 73 kg
Výška: 84 cm

Kód
117649

Kód
117632

Large
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ŠTARTOVACÍ BALÍČEK

XLarge

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK

Vrátane:
• EGG
• mobilný podvozok
• zádný držiak
• vložka pre nepriame varenie
• kameň na pečenie
• liatinový rošt
• kutáč
• lopatka na popol
• kliešte na liatinový rošt
• ochranný obal
• prémiové drevné uhlie 9 kg balenie
• bočné poličky z dreveného masívu

Vrátane:
• EGG
• mobilný podvozok
• zádný držiak
• vložka pre nepriame varenie
• kameň na pečenie
• liatinový rošt - 2x polkruh
• kutáč
• lopatka na popol
• kliešte na liatinový rošt
• ochranný obal
• prémiové drevné uhlie 9 kg balenie
• bočné poličky z dreveného masívu

Kód
ZOSTAVAL

Kód
ZOSTAVAXL
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EGGPRÍSLUŠENSTVO
Big Green Egg je svätým grálom všetkých milovníkov jedla. A čím častejšie ho používate,
tým viac sa tešíte zo všetkých jeho možností, výsledkov a reakcií. Chcete latku posunúť ešte
vyššie, vytvoriť ešte viac plochy na varenie alebo si varenie ešte uľahčiť? Tak si vychutnajte
náš výnimočne široký sortiment príslušenstva.

XXLarge
Veľké, väčšie, najväčšie. Big Green Egg XXLarge
je najväčším členom rodiny Big Green Egg a
je najväčšou pecou kamado na trhu. Na tomto
modeli je pôsobivá hmotnosť, objem, výška aj
plocha na varenie. Model XXLarge je naozaj
neprehliadnuteľný. No nezaostáva ani výkonom.
Pomocou mobilného podvozku a so zadným
držiakom model XXLarge stále ľahko
premiestnite. A vďaka šikovnému mechanizmu
pántov je aj otváranie zariadenia EGG úžasne
jednoduché. Z hľadiska formátu a kulinárskych
možností je síce skutočnou hviezdou, no
našťastie bez hviezdnych manierov.
Technické údaje
Priemer roštu: Ø 74 cm
Plocha na varenie: 4.336 cm²
Hmotnosť: 192 kg
Výška: 100 cm
Kód
114402
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Table Nest
Stolový podstavec

So stolovým podstavcom svoje
Big Green Egg doslova postavíte
na nohy. Tieto nožičky sú
špeciálne navrhnuté na uloženie
vášho EGG, a na ochranu stola,
kuchynského ostrovčeka aj
vlastnoručne postavenej letnej
kuchynky. Ďalšou výhodou
je, že vďaka nožičkám na stôl
nebudú na stole žiadne stopy po
prepálení.

XXLarge
XLarge
Large
Medium

115638
113238
113214
113221

Nest®
Mobilný podvozok

Každé Big Green Egg sa v
mobilnom podvozku cíti ako
doma. Keď položíte EGG
do mobilného podvozka,
uvidíte, ako rastie. Keďže je
umiestnené vyššie, okamžite
zaistí ideálnu pracovnú výšku.
A váš chrbát to určite ocení.
Mobilný podvozok EGG Nest je
vyrobený z práškovanej ocele a
pomocou 4 robustných koliesok
môžete svoje EGG jednoducho
premiestňovať.
XXLarge
XLarge
Large
Medium
Small

114723
301079
301000
302007
301062

Nest Handler
Držiak mobilného
podvozku

EGG Carrier Mini
EGG nosič pre Mini

XXLarge
XLarge
Large
Medium

Mini

Vďaka držadlu držiaka môžete
Big Green Egg premiestňovať
veľmi ľahko. Čo je určite veľmi
praktické, keď sa zrazu zmení
smer vetra a vaši hostia sa
ocitnú v dyme. Pomocou držadla
z práškovanej ocele posuniete
vaše EGG kamkoľvek, zatiaľ
čo bude stále pevne vsadené
v držiaku EGG Nest.

114730
302083
301086
302076

Big Green Egg Mini sa rado
necháva nosiť, ale aj to jedine
štýlovo. V robustnom nosiči
si svoj model Mini ľahko a
bezpečne vezmete kamkoľvek
so sebou. Či už sa chystáte na
jachtu, na jednu zo svojich chát
alebo len na jednoduchý piknik.
(EGG nosič nie je štandardnou
výbavou modelu Mini.)

116451
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EGG Mates®
Bočné drevené poličky

Každý potrebuje nejakého parťáka. A príručné drevené poličky sú tými
správnymi parťákmi k vášmu Big Green Egg. Výklopné bočné poličky
z, masívneho dreva odolného voči teplu s kovovými výstužami vám
poskytnú dostatočný priestor na všetky nástroje, ingrediencie aj
nápoje. Keď prídu aj vaši parťáci, určite sa ďalší priestor zíde.
XLarge
Large
Medium
Small

301048
301031
301055
114563

Acacia Table
Akáciový stôl

Nové

LEN TO
NAJLEPŠIE PALIVO
PRE VAŠE EGG

Príroda si razí svoju vlastnú cestu. Pozrite sa na taký stôl z akáciového
dreva. Tento stôl je vyrobený ručne z dvoch masívnych akáciových
dosiek, má prírodnú kresbu a jedinečnú farebnú štruktúru. Preto je
každý stôl jedinečný. Stôl premení Big Green Egg na kompletnú letnú
kuchynku s dostatočným priestorom na všetko potrebné náradie a
pokrmy. Položte EGG do stola na nožičky Table Nest, aby ste zaistili
potrebnú cirkuláciu vzduchu.
160x80x80 cm
XLarge
118264
150x60x80 cm
Large
118257 		

Stainless Steel Unit
Antikorový gastro vozík

Profesionálny gastro vozík k Big Green Egg je skutočne jedinečný.
Tento posuvný pracovný stôl k modelom Large, XLarge alebo XXLarge
vyniká na všetkých frontoch. V pracovnej doske sú vnorené 2 samostatné praktické nádoby a pod EGG máte dostatočný odkladací priestor
na všetky nástroje i kuchynské doplnky. Je ideálny na používanie
v reštauračných a hotelových zariadeniach.
146x86x80 cm
XXLarge 990575
120x80x80 cm
XLarge
990599
110x70x80 cm
Large
990568

Premium Organic Lump Charcoal
Drevné uhlie Premium

Misia splnená: naše nekonečné hľadanie dokonalého drevného uhlia
do Big Green Egg sme doviedli do úspešného konca. Prémiové kusové
drevné uhlie Big Green Egg sa skladá zo zmesi 80 % červeného duba
a 20 % bieleho "hickory" orechovca a budete to cítiť aj na hotovom
jedle. Rýchle zapálenie, vysoká účinnosť, dlhá doba horenia a hlavne
jednoduchá regulácia sú prednosti nášho drevného uhlia, ktoré isto
oceníte.
9 kg
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390011

4,5 kg

110503

Výber drevného uhlia, ktoré používate vo svojom Big Green Egg,
podstatne ovplyvňuje chuť vašich jedál. Pre mnohých šéfkuchárov je
drevné uhlie jednou z tajných prísad, ktoré prispievajú k neprekonateľnej
charakteristickej chuti z Big Green Egg. Preto sme si nechali vytvoriť
vlastnú zmes Big Green Egg. Prémiové kusové drevné uhlie Big Green
Egg sa skladá zo zmesi 80 % dubového dreva - červeného duba a
20 % orechového dreva - biely "hickory" orechovec a cítiť to aj na
hotovom jedle. So 100 % ekologickým uhlím (bez chemických prísad,
aróm a dochucovadiel) rýchlo dosiahnete vysokú teplotu horenia a dlho
ju udržíte. Veľké kusy uhlia horia pomaly, na rozdiel od mnohých iných
druhov drevného uhlia produkujú mimoriadne málo popola a poskytujú
jemnú vôňu dymu. Na jedno naplnenie drevným uhlím môžete zariadenie
EGG používať pri konštantnej teplote v priemere 8 až 10 hodín. Potrebujete s varením začať hneď? Použite pevné podpaľače Big Green Egg.
Tieto podpaľače sú zložené z lisovaných drevených vlákien, takže sú
čisté, bezpečné, nezapáchajú a ľahko sa používajú.

Charcoal Starters
Podpaľače na drevné uhlie

Podpaľačmi zapálite oheň v každom EGG. Pomocou nich vo svojom
Big Green Egg bezpečne zapálite drevné uhlie bez toho, aby ste museli
použiť zápalné tekutiny alebo chemické prísady. Tieto podpaľovacie
kocky sa skladajú z lisovaných drevených vlákien, takže nevznikne
žiadny (čierny) dym ani petrolejový zápach.

24 kusov

101020
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Wood Chips
Drevená štiepka na údenie

Každý šéfkuchár, ktorý používa Big Green Egg, má svoj vlastný
štýl. S originálnou drevenom štiepkou na údenie získajú vaše jedlá
charakteristickú zaúdenú chuť. Zmiešajte (namočené) namočenú
drevenú štiepku s drevným uhlím alebo ich za hrsť na drevné uhlie
rozsypte. Alebo môžete spraviť obe veci naraz: je to len na vás. Presne
ako rozhodnutie, ktorú drevenú štiepku na údenie si vyberiete: biely
"hickory" orech, pekanový orech, jabloň alebo čerešňu.
Content- 2,9 L
Biely "hickory" orech
Pekanový orech
Jabloň		
Čerešňa		

Wood Chunks
Kusové drevo na údenie

ÚDENIE V ZELENOM VAJÍČKU? NÁVYKOVO CHUTNÉ
Technika údenia dodáva zariadeniu Big Green Egg ďalší rozmer. Keď raz ochutnáte charakteristickú zaúdenú chuť, ktorú jemne
cítiť po dreve, ste v tom až po uši. Vďaka niekoľkým pomôckam zvládnete údenie ľavou zadnou. Vyberte si drevené doštičky na
grilovanie, na ktoré si môžete položiť všetky potrebné ingrediencie. Predtým, ako do svojho EGG vložíte doštičku z cédrového
alebo jelšového dreva, namočte ju do vody. Teplo v kombinácii s vlhkosťou zabezpečí požadovaný efekt dymu. S originálnym
drevom na údenie získajú vaše jedlá ďalší jedinečný akcent. Zmiešajte (namočenú) drevenú štiepku s drevným uhlím alebo
jej za hrsť na uhlie rozsypte. Podľa toho, aké jedlá pripravujete, si vyberte biely "hickory" orech, pekanový orech, jabloň alebo
čerešňu. Novinkou v našom sortimente je 100 % prírodné drevo: tieto pevné kusy dreva podrobne testovali a overili viacerí
šéfkuchári. Vďaka svojim rozmerom sa výnimočne hodia na dlhšiu prípravu jedla pri nižšej teplote. Vyberte si z druhov jabloň,
biely "hickory" orechovec alebo exotický mesquite a svoje varenie okamžite povýšite na ďalšiu úroveň.

Biely "hickory" orech:

Čerešňa: ryba, jahňacina,
všetky druhy diviny, kačacie
mäso a hovädzie mäso.

Jabloň: ryba, bravčové mäso,
biele mäso a hydina, ako je
kurča či moriak.
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ovocie, orechy, hovädzie mäso
a všetky druhy diviny.

Pekanový orech: korenisté
údené jedlá, najmä klasické
americké grilované pokrmy.

113986
113993
113962
113979

Dôkladne testované šéfkuchármi Big Green Egg. Táto prémiová séria
so 100 % drevom na údenie je dokonalá na údenie a jedlu dodáva
príjemnú arómu a bohatú chuť výnimočne dlho. Vyberte si z druhov
Jabloň, biely "hickory" orech alebo Mesquite a objavte nový chutný
rozmer všetkého, čo na Big Green Egg pripravujete.

Nové

Content - 9 L
Jabloň		
Biely "hickory" orech
Mesquite		

114617
114624
114631

Wooden Grilling Planks
Drevené grilovacie dosky

S našimi drevenými grilovacími doskami povýšite ako šéfkuchár svoje
umenie o úroveň vyššie. Položte si suroviny na (namočenú) dosku na
rošt Big Green Egg a vlhkosť zabezpečí efekt dymu. Môžete si vybrať
z cédrového alebo jelšového dreva, každé s jedinečným chuťovým
akcentom.
Céder - 2x
28 cm 		
Jelša - 2x
28 cm		

116307
116291

Cast Iron Grid
Liatinový rošt

Baking Stone
Kameň na pečenie

Large

100092

XLarge
Large

Medium

100085

Small
MiniMax

100078

Mini

113870

Vzor roštu je podpisom šéfkuchára. Pomocou liatinového roštu
zanecháte svoj podpis aj na lososovi, steakoch a zelenine. Tento
liatinový rošt zabezpečí dokonale opečené mäso, ktoré si lepšie
zachová svoju šťavu. A keď ste svoje jedlo podpísali... Už ho len
naservírujte!

Pizza, pšeničný chlieb, focaccia alebo lahodný jablkový koláč:
s kameňom na pečenie môžete mať pekáreň u seba doma.
Položte kameň na rošt Big Green Egg a výsledkom bude chlieb
s chrumkavou kôrkou a pizza s krehkým cestom.
401274
401014

Medium, Small, MiniMax
401007

Half Moon Cast Iron Grid
Polkruhový liatinový rošt

Half Moon Baking Stone
Polkruhový kameň na pečenie

XLarge

XLarge
Large

Polkruhový liatinový rošt je (doslova) polovičným bratom štandardného
liatinového roštu. Keďže polkruhový rošt len polovicu roštu, máte
popri nej ešte priestor na prípravu ďalších jedál. Toto príslušenstvo
je dostupné len pre Big Green Egg XLarge. Chcete mať na modeli
XLarge celý rošt? Tak použite dva polkruhové liatinové rošty, a vytvoríte
tak jeden celý rošt.
103048

Prečo by ste sa mali rozhodovať medzi steakom a cheesecakom?
Alebo medzi grilovaným ananásom a čokoládovým koláčom?
S polkruhovým kameňom prikryjete polovicu roštu Big Green Egg,
vďaka čomu môžete zároveň variť (alebo piecť) a grilovať. Aj grilovanie
ananásu či pečenie čokoládových koláčov sa vám podarí dokonale,
keďže každé jedlo môže zostať na svojej polovici.
002389
002396

convEGGtor®
Keramická podložka pre nepriame varenie

ConvEGGtor vytvorí prirodzenú bariéru medzi pripravovanými
jedlami a otvoreným ohňom v Big Green Egg. Špeciálna konštrukcia
convEGGtora zabezpečí dobré prúdenie vzduchu a výborné vedenie
tepla. Nepriame teplo, ktoré prepúšťa keramický tepelný štít, premieňa
EGG na plnohodnotnú exteriérovú pec. Ideálne sa hodí na pomalé
varenie, pri ktorom sa suroviny pripravujú dlhšie a pri nízkych
teplotách.
XXLarge
XLarge
Large
Medium
Small
MiniMax
Mini
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114419
401052
401021
401038
401045
116604
114341

Deep Dish Baking Stone
Keramická hlboká misa na pečenie

Misa na pečenie je zárukou dokonalého rozdelenia tepla a zabezpečí
majstrovské slané aj sladké koláče, lasagne a dokonca aj pizzu.
Keramická misa so zdvihnutým okrajom zaručí, že sa všetko
prepečie rovnomerne a získa zlatohnedú farbu, ktorú vám bude
kdekto závidieť. Vnútri krémové, zvonka chrumkavé.
XXLarge, XLarge, Large
112750
19

20
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Dual Probe Remote Thermometer
Bezdrôtový digitálny teplomer s dvoma sondami

2 Level Cooking Grid
2- poschodový nadstavbový rošt

Meranie bez starostí Pomocou bezdrôtového teplomeru. Zmeriate
teplotu v strede surovín a vnútornú teplotu Big Green Egg na stupeň
presne. Teplomer pracuje s 2 sondami a prijímačom, ktorý zostáva pri
vás. Keď sa dosiahne požadovaná teplota, prijímač automaticky vydá
signál (dosah do 91 metrov).

Nestačí vám plocha na varenie? Tak poďte do výšky! To je princíp
nadstavbového roštu. Nadstavbový rošt z nehrdzavejúcej ocele
zdvojnásobuje kapacitu varenia vášho Big Green Egg XLarge.
A to znamená: 2-krát toľko chutných výtvorov.
XLarge

201317

116383

Infrared Cooking Surface Thermometer
infračervený digitálny povrchový teplomer

Laserová hra pri používaní EGG? Infračervený digitálny povrchový
teplomer obsahuje presný laser, ktorý dokonale meria teplotu povrchu
vareného jedla. Nasmerujte ho napríklad na kameň na pečenie, liatinový
rošt alebo perforovaný rošt a skontrolujte teplotu pred tým, ako sem
položíte suroviny. Tento bezdrôtový infračervený teplomer meria rozsah
teplôt od 0 °C do 427 °C.

3 Level Cooking Grid
3-poschodový nadstavbový rošt

Presne tak, jednotlivé poschodia môžete ukladať aj na seba. Máte Big
Green Egg Large a stále potrebujete viac priestoru? Nadstavbový rošt
z nehrdzavejúcej ocele vám umožní variť rovno na troch úrovniach
naraz. Spodný rošt je pevný a zvyšné dva rošty nad ním sa dajú otáčať
a nastaviť do ľubovoľnej výšky. S trochou priestorového videnia teda
môžete lahôdkami naplniť až 3 poschodia.

114839

Instant Read Digital Thermometer
Profesionálny digitálny vpichovací teplomer

Zvonka nemôžete vidieť, či je kurča vnútri už hotové. S digitálnym
vpichovacím teplomerom vám nehrozí žiadne riziko a vždy pripravíte
pečené kurča, ktoré bude zároveň aj v jadre hotové. A nielen kurča, ale
čokoľvek budete chcieť. Sondu teplomeru z nehrdzavejúcej ocele
zastrčte do mäsa, ryby alebo hydiny a o niekoľko sekúnd odčítate
na veľkom LED displeji teplotu v strede surovín.
112002

Digital Pocket Thermometer
Digitálny vpichovací vreckový teplomer

Chcete mať pekne doružova urobené jahňacie alebo medium-rare
prepečený steak? Digitálny teplomer pre meranie teploty v jadre vždy
pomôže určiť, či už je čas na servírovanie perfektne uvareného mäsa
alebo hydiny. Je malý a je dodávaný s ochranným puzdrom, takže sa
ľahko zmestí do vrecka (napríklad do zástery). Teplota jadra sa objaví
na displeji počas 5-6 sekúnd (v ° F a ° C). Po dosiahnutí požadovanej
teploty pípne.
101044
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Large

370006

LEN TÁ SPRÁVNA

TEPLOTA
ZARUČÍ TÚ
NAJLEPŠIU CHUŤ

Folding Grill Extender
Skladací roštový nástavec

Otázka znie: kačacie prsia alebo rebierka? A keďže na túto otázku
neexistuje správna ani nesprávna odpoveď, jednoducho si pripravte
oboje. So špeciálnym skladacím roštovým nadstavcom si na svojom
Big Green Egg vytvoríte dostatok miesta. Vyklápateľný roštový
nadstavec z nehrdzavejúcej ocele pri používaní ľahko upevníte na
antikorový rošt zariadenia EGG. A keď skončíte, proste ho zase
sklopíte.
XXLarge, XLarge, Large
201126
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Half Moon Raised Grid
Vyvýšený polkruhový rošt

Grill Wok
Perforovaná panvica na wokovanie

XLarge
Large

XXLarge, XLarge, Large, Medium, Small, MiniMax
Ø 28 cm 002068

Priestor si treba vytvoriť. A to sa vám podarí s roštom v tvare
polmesiaca. Keď na rošt Big Green Egg nasadíte tento vyvýšený
polkruhový rošt, v okamihu zväčšíte svoju grilovaciu plochu. A zväčší
sa aj vzdialenosť medzi žeravým uhlím a jedlom, takže teplo bude
sálať menej priamo. Pod rošt umiestnite odkvapkávaciu misu
dodávanú spolu s roštom, ktorá z roštu zachytí šťavu vznikajúcu pri
varení.
101082
101051

Big Green Egg a wok: obidve majú stáročnú tradíciu a predsa sa stále
živo používajú. Big Green Egg je založené na ázijskej peci kamado
starej 3000 rokov a wok ako stará čínska metóda varenia má taktiež
stáročnú tradíciu. Perforovaná panvica tieto dve technológie spája.
Postavte panvicu na rošt EGG a vhoďte do nej pri vysokej teplote
potrebné suroviny a koreniny, výsledok poteší. Vynikajúca na pečenie
jedlých gaštanov.

Medium, Small
101075

Ribs and Roasting Rack
Rošt na pečené mäso a rebrá

Tento multifunkčný rošt na pečené mäso a rebrá je ideálny na prípravu
veľkých (plnených) kusov mäsa alebo hydiny. Ak ho umiestnite do
obdĺžnikového pekáča na odkvapkávanie, môžete zachytávať výpek a
použiť ho trebárs na prípravu lahodnej mäsovej omáčky. Keď rošt
prevrátite, môžete ho použiť ako držiak na rebrá. Umožní vám
piecť viac rebier naraz; tie sa navyše rovnomernejšie prepečú,
pretože vzduch bude prúdiť vnútri zariadenia EGG medzi rebrami.
Multifunkčný V rošt je nevyhnutnosťou pre všetkých mäsožravcov.
XXLarge, XLarge, Large
117564

Green Dutch Oven
Liatinový zelený pekáč

Obom pekáčom právom hovoríme ťažká váha. S týmto smaltovaným
liatinovým riadom môžete dusiť, variť, piecť aj opekať, čo len chcete.
Dokáže totiž naozaj všetko! Pokrievku pekáča môžete používať samostatne ako plytký pekáč na koláče a dezerty. Zelený liatinový pekáč sa
vyrába v okrúhlej a oválnej verzii.
Oválny - 5.2 L: XXLarge, XLarge, Large
35cm
117670
Okrúhly - 4 L: XXLarge, XLarge, Large
Ø23 cm
117045

Medium, Small
117557

Stir-Fry & Paella Grill Pan
Panvica na smaženie a paellu
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Cast Iron Dutch Oven
Liatinový kotlík Dutch Oven

Každá krajina má svoje typické jedlo. Pripravte si ich doma a
vytvorte si vlastnú verziu španielskej paelly pomocou tejto panvice.
Táto panvica sa dá úžasne využívať aj ako wok. Čo by ste povedali
napríklad na také hovädzie s omáčkou Hoisin a rezancami na čínsky
spôsob? Panvica má objem až 3,8 l a priemer 36 cm.

Tento univerzálny liatinový kotlík víťazí na všetkých frontoch. Kotlík
je ideálny na dusené mäso, kaše, prívarky, polievky a všetky jedlá „z
jedného hrnca“. Liatina rozdeľuje teplo rovnomerne po celom kotlíku a
ťažká pokrievka kotlíka udržiava všetku paru vo vnútri. Alebo môžete
kotlík používať bez pokrievky a všetky suroviny získajú jedinečnú chuť
jedla pripraveného na Big Green Egg. Dusené mäso zostane vždy
nádherne šťavnaté a krehké. Ste zvedaví? Tak sa vráťte o 4 hodiny...

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

5.2 L: XXLarge, XLarge, Large, Medium
Ø27 cm
117052
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Cast Iron Plancha Griddle
Liatinový platňa Griddle

Cast Iron Skillet
Liatinová panvica Skillet

Aj vám občas pomedzi rošt popadajú nejaké suroviny? Tak sa vám
do zbierky isto zíde naša platňa. Na tejto liatinovej platni ugrilujete
lahodné menšie jedlá na rebrovanej strane a na hladkej strane spravíte
palacinky alebo volské oká.

Či už nestíhate alebo máte času viac než dosť, pre panvicu Skillet čas
nehrá úlohu. V tejto univerzálnej liatinovej panvici mäso prepečiete
úžasne rýchlo alebo ho môžete celé hodiny dusiť. Pripravte si napríklad steaky zo sviečkovice, indonézsky rendang, gratinované zemiaky
alebo casserole. Máte dnes na varenie veľa času? V panvici zvládnete
aj lahodný dezert ako cobbler alebo babičkin koláč.

XXLarge, XLarge, Large
Ø35 cm
117656

XXLarge, XLarge, Large
Ø36 cm
118233

Cast Iron Plancha Griddle - Small
Malá liatinová platňa Griddle

Nové

Novinka v našej kolekcii: platňa je vyvinutá špeciálne ako doplnok
k Big Green Egg MiniMax. Na rebrovanej strane ugrilujete jemné
suroviny, ako sú napríklad rybie filety v bylinkovej kruste. Druhá strana
je hladká a dokonale sa hodí na prípravu palaciniek a volských ôk. Máte
pekáč alebo o ňom uvažujete? Potom môžete platňu k modelu MiniMax
používať aj ako pokrievku pri pečení, dusení alebo varení v panvici
Skillet.
Od modelu MiniMax
Ø26 cm
120137

Cast Iron Skillet - Small
Malá liatinová panvica Skillet

Nové

Bola súčasťou kolekcie pre svojich väčších bratov, ale na základe
mnohých vašich žiadostí je teraz v ponuke aj malá panvica Skillet k
modelu Big Green Egg MiniMax. Je ideálna na časovo náročné jedlá,
ako je dusené či pečené mäso. Ale aj na rýchle zatiahnutie mäsa,
ktoré si tak uchová všetku šťavu. Panvica sa dokonale dopĺňa s
platňou Griddle. Platňa Griddle vtedy funguje ako pokrievka pri
pečení alebo dusení.
Od modelu MiniMax
Ø27 cm
120144

Half Moon Cast Iron Plancha Griddle
Polkruhová liatinová doska

Liatinová doska v tvare polmesiaca je dvojfunkčná – na jednej strane
je hladká, z druhej strany mriežkovaná. Hladká strana je ideálna na
prípravu palaciniek, lievancov alebo vajíčok, zatiaľ čo mriežkovaná
strana je užitočná na prípravu toastov alebo lahodných grilovaných
rybích filiet. Keďže je liatinová doska v tvare polmesiaca, zaberá
iba jednu polovicu roštu, čo znamená, že na druhej polovici môžete
súčasne pripravovať iné jedlá.

26

XXLarge
XLarge

116406

Large

104090

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush
Omáčková rajnica so štetcom na potieranie

Omáčky, marinády alebo roztopené maslo zohrejete vďaka
omáčkovej rajnici na rošte Big Green Egg rýchlo a jednoducho.
Silikónový štetec vám presne padne do ruky, takže na obrus
vám už nič nekvapne. Chcete rajnicu vložiť do svojho EGG?
Predtým z neho ale vyberte štetec.
XXLarge, XLarge, Large, Medium, Small, MiniMax
Ø 12 cm 117663
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CHUTOVÝ

VIRTUÓZ

EGGmitt®
Rukavica EGGmitt

Za rukavice EGGmitt dáme skutočne ruku do ohňa. Tieto extra dlhé
grilovacie rukavice ochránia vašu ľavú aj pravú ruku pred teplotami
do 246 °C. Zvnútra jemná bavlna, zvonka ohňovzdorné vlákna, ktoré
používajú aj kozmonauti. Silikónová potlač zabezpečí skvelé uchopenie.
Jedna
veľkosť

117090

NAŠE ZMYSLY SÚ DAR,

VDAKA KTORÉMU SI ŽIVOT

VYCHUTNÁVAME NAPLNO

WWW.BIGGREENEGG.SK

Silicone Grilling Mitt
Silikónová grilovacia rukavica

Silikónová grilovacia rukavica je absolútne vodotesná grilovacia
rukavica s protišmykovou úpravou vďaka silikónovej potlači. Manžeta
a vnútro sú vyrobené z jemnej zmesi bavlny a polyesteru. Silikónová
grilovacia rukavica je odolná voči teplotám do 232 °C.
Jedna
veľkosť

Jaroslav Žídek
Slovensko

Kitchen Towels
Kuchynské utierky

Perfekcionistického kuchára s Big Green Egg spoznáte podľa detailov.
Napríklad podľa originálnych kuchynských utierok: v zelenej farbe
Big Green Egg s vytlačeným textom Big Green Egg. Okrem toho,
že skvele vyzerajú, sú tieto utierky extrémne absorpčné a na
100 % nepúšťajú vlákna. Navyše sú dosť jemné aj na utieranie
najjemnejšieho skla a dosť silné na utretie rúk.
3x
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117083

116840
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Pizza Dough Rolling Mat
Podložka na pizzové cesto

S podložkou bude vaše cesto na pizzu dokonalé. Protišmykovú
silikónovú podložku položte na kuchynskú linku alebo na inú rovnú
pracovnú plochu a použite ju ako dosku na vymiesenie a vyvaľkanie
cesta. Jednoducho, hygienicky a s nákresom 5 rôznych veľkostí pizze.
Stačí len vyvaľkať.
51x51 cm 114167

Calzone Press
Lis na Calzone

Pizza Calzone zaujme každého. Túto prekladanú taliansku klasiku si
ľahko pripravíte s lisom na Calzone. Naplňte (doma pripravené) cesto
na pizzu svojou obľúbenou plnkou, prehnite pizzu napoly pomocou
lisu a zvyšok nechajte na svoje zelené vajíčko. Takto môžete pripraviť
aj iné plnené placky alebo mäsové, zeleninové, či bryndzové pirohy.
28 cm
16 cm

VYTVORTE SI DOMA VLASTNÚ PIZZÉRIU
Keď pečiete pizzu na Big Green Egg, tvoríte jedno z talianskych majstrovských diel. Hlavne, keď
pritom použijete nástroje, ktoré by vám závideli aj profesionálni pizzéri. Vyvaľkajte si vlastnoručne
vyrobené cesto na podložke pre dokonalý základ, a potom si ho upečte na kameni na pečenie pizze,
aby ste dosiahli ten najchutnejší výsledok (aj s krehkým cestom). Ste skôr fanúšikom Calzone?
S lisom na calzone naplníte (vlastnoručne vyrobené) cesto svojou obľúbenou plnkou a jedným
pohybom ho prehnete napoly. A praktické príslušenstvo máme aj na servírovanie. Napríklad na
krájanie chrumkavého, bohato obloženého cesta bez akejkoľvek námahy a na jednoduché
prenesenie jednotlivých kúskov na taniere. Pronto!
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114181
114174

Aluminum Pizza Peel
Hliníková lopata na pizzu

Ozajstného pekára pizze spoznáte podľa sebaistého postoja
a profesionálnych nástrojov. Preto použite hliníkovú lopatu na
výnimočne plynulé vsunutie doma spravenej pizze na horúci kameň
na pečenie do Big Green Egg. Určite budete počúvať komplimenty z
každej strany!
118967
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Compact Pizza Cutter
Kolieskový krájač na pizzu

Nové

Všetko by sme si mali spravodlivo rozdeliť. Takže aj pizzu. Ale ako
rozkrájate pizzu spravodlivo, úhľadne a bezpečne? Novým kolieskovým krájačom Big Green Egg. Tento profesionálny krájač na pizzu
má plastovú rukoväť, ktorá krásne padne do ruky a ochráni vám dlaň
i prsty. A vďaka koliesku z nehrdzavejúcej ocele rozkrájate pizzu na
rovnaké kúsky prakticky bez námahy. Páči sa!
118974

Pizza Server
Lopatka na podávanie pizze

Aj servírovať sa môžete naučiť. Alebo si vyberte jednoduchšiu cestu
s touto lopatkou na servírovanie pizza. Úplne jednoducho pokrájate
pizzu a vytvoríte jednohubky z pečiva či koláča bez toho, aby ste
všetko polámali alebo stlačili. Čepeľ je dostatočne široká na väčšie
kusy a dostatočne tenká na to, aby ste ju pod cesto ľahko vsunuli.
114143

Olive Oil - 1 L.
Olivový olej Château d’Estoublon 1L

Ako šéfkuchár Big Green Egg si vyberáte len tie najkvalitnejšie
suroviny. A to platí aj pre olivový olej. Tento prémiový olivový olej z
francúzskeho Château d’Estoublon je medzi fanúšikmi Big Green Egg
verejným tajomstvom. Je to za studena lisovaný (extra panenský)
olej a má veľmi príjemnú a jemnú chuť. Dokonalý na namáčanie
domáceho chleba.

Nové
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703451

VO SVOJEJ
EMAILOVEJ SCHRÁNKE
NÁJDETE AJ RECEPTY!

Pripravíte si znovu bravčový bôčik, ktorý sa len tak rozplýva na jazyku? Alebo krehký koláč
Ak používate Big Green Egg pravidelne, určite máte už množstvo klasických receptov, ktoré
sú presne po chuti vašim stravníkom. No samozrejme chcete neustále posúvať svoje
hranice a prekvapiť seba aj ostatných. Na stránke biggreenegg.sk preto nájdete množstvo
inšpiratívnych receptov: jarabicu pečenú v slanom ceste, krevety s koriandrovým pestom,
ustrice s pancettou, ale aj polievku z grilovanej cvikly, banánový chlebík s kokosom a
kompletné sezónne menu. Praktickou pomôckou je aj časový plán každého menu, aby
bolo vaše načasovanie vždy dokonalé. Chcete mať vo svojej emailovej schránke vždy tie
najnovšie recepty? V tom prípade sa na stránke biggreenegg.sk prihláste na odber našich
inšpiratívnych noviniek.
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Perforated Cooking Grid
Perforované smaltované rošty

S perforovaným smaltovaným roštom zabránite tomu, aby vám malé kúsky zeleniny, húb alebo
morských plodov prepadávali pomedzi nerezový alebo liatinový rošt. Perforovaný smaltovaný
rošt. Jednoducho položte na základný rošt. Vďaka malým otvorom na rošte jednotlivé suroviny
stále získajú nezameniteľnú príchuť EGG.
Polkruhový :
XXLarge / XLarge
Polkruhový :
XXLarge / XLarge / Large
Kruhový:
XXLarge / XLarge / Large
Kruhový:
Od modelu MiniMax
Štvorcový :
Od modelu MiniMax

Ø 58 cm

116390

Ø 41 cm

106056

Ø 41 cm

201287

Ø 33 cm

102010

28x18 cm

102027

Grill Rings
Grilovacie krúžky

S grilovacími krúžkami sa vám (plnené) papriky, rajčiny alebo cibule
počas grilovania už nikdy nezošmyknú. Tieto krúžky z nehrdzavejúcej
ocele majú totiž hrot, na ktorý je možné zeleninu a ovocie napichnúť.
Teplovodivá špirála v strede krúžkov zabezpečí, že suroviny sú rýchlo
chutné a hotové.
002280

Mini-Burger Slider Basket
Kôš na mini-burgre

Round Drip Pan
Okrúhly pekáč na odkvapkávanie

S okrúhlym pekáčom na odkvapkávanie zachytíte kvapkajúci tuk, šťavu a malé
kúsky, aby sa nič z toho nedostalo na drevné uhlie alebo na convEGGtor. Keď
okrúhly, hliníkový odkvapkávací pekáč naplníte vodou, zvýši sa vlhkosť vo vašom
zelenom vajíčku a jedlá budú ešte šťavnatejšie.
Ø 27 cm

XXLarge, XLarge, Large
002105

117403

Rectangular Drip Pan
Obdĺžnikový pekáč na odkvapkávanie

34

Čaká na vaše vynikajúce burgre nekonečný rad? S košíkom na miniburgre ukočírujete všetkých hladošov rýchlo a efektívne. Do tohto košíka
z nehrdzavejúcej ocele sa totiž zmestí 12 domácich minihamburgerov
alebo taštičiek. Obracanie a servírovanie zvládnete jedným pohybom
ruky.

Stuff-A-Burger Press
Lis na burger

Obdĺžnikový pekáč na odkvapkávanie je hrdinom v zachytávaní stekajúceho tuku
a šťavy, napríklad pri grilovaní kurčaťa. Ale tento multifunkčný hliníkový pekáč na
odkvapkávanie s nepriľnavou vrstvou sa výnimočne hodí aj na pečenie a výborne
sa kombinuje s V roštom na pečenie rebier a kusového mäsa.

Perfektná forma na domáce burgre. Jednoducho naplňte plastovú
formu s vašou obľúbenou zmesou mletého mäsa, rýb alebo zeleniny.
Zatlačte a burger je pripravený na grilovanie. Môžete si ho vylepšiť
naplnením napr. syrom, šunkou, paradajkami alebo mozzarelou, ktoré
vložíte medzi jednotlivé vrstvy a vytvoriť tak vlastný lahodný burger

35 x 26 cm

Ø 10,5 cm 114082

117397
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STAŇTE SA SÚČASŤOU
KOMUNITY BIG GREEN EGG
Ste skutočným fanúšikom Big Green Egg? Tak sa staňte súčasťou našej komunity!
Buďte vždy informovaný o aktuálnych novinkách a plánovaných podujatiach,
dostávajte každý mesiac do svojej emailovej schránky tie najchutnejšie
recepty a objavujte nové spôsoby, ako spoznať ďalších gurmánov
Vyplňte svoju emailovú adresu na stránke biggreenegg.sk a objavte
digitálny svet kulinárskej inšpirácie!
36
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FireWire Flexible Skewers
Flexibilné špízy FireWire

S flexibilnými ihlicami bude indonézske saté aj váš obľúbený špíz
priam hračkou. Na tieto ohybné grilovacie ihlice obratom ruky
navlečiete kúsky mäsa, ryby, hydiny a zeleniny bez toho, aby vám z
druhej strany hneď vypadávali. Hotovo? Potom môžete špízy chvíľu
nechať odležať v marináde pre extra chuť.

Beer Can Chicken Roaster
Skladací roštový ražeň na kura na pive

Kura na pive je klasický americký recept, v ktorom sa kurča pečie
na otvorenej, poloprázdnej plechovke piva. Počas pečenia sa pivo
vyparuje z plechovky, a kurča tak zostane zvnútra krehké a šťavnaté.
Znie to príliš zložito? Nie s roštovým ražňom na pečenie kura na pive! V
roštovom ražni sa do pevného držiaka z kovového drôtu vloží plechovka, čím sa predíde jej prevráteniu.

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

Vertical Poultry Roaster
Vertikálne roštové ražne na hydinu
Bamboo Skewers
Bambusové špízy ihly

Je kebab, saté alebo yakitori pravidelným menu na vašom Big Green
Egg? Servírujte mäsové, rybie, zeleninové alebo ovocné špízy výnimočne
štýlovo na týchto ihliciach. Bambus je ekologický materiál, takže je šetrný
k životnému prostrediu. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku grilovania
najprv ihlice namočte na 30 minút do studenej vody.
25 cm - 25x 117465

Položte čierneho kohúta alebo bresskú sliepku v Big Green Egg na
čestné miesto na roštový ražeň. S roštovým ražňom z nehrdzavejúcej
ocele je kurča alebo morka na držiaku uchytená vertikálne, takže
sa „podlieva“ vlastným tukom. Vďaka tomu je mäso neuveriteľne
šťavnaté, zatiaľ čo zvonka má lahodne chrumkavú kožu. Úžasne
lahodné. Vertikálny roštový ražeň je dostupný v dvoch veľkostiach
v menšej na pečené - grilované kura a väčšej na morku.
Kurča
Morka

117458
117441

Sittin’ Poultry Ceramic Roaster
Keramický stojan na hydinu
Corn Holders
Držiaky na kukuricu

Z tohto vynálezu budete skutočne nadšení! S týmito držiakmi na
kukuricu môžete jesť grilované klásky kukurice, keď sú ešte príjemne
teplé. Držiaky na kukuricu majú dvojité hroty z nehrdzavejúcej ocele a
mäkké držadlo, aby ste mohli kukuricu pevne držať v ruke a prsty mali
čisté. Už žiadny neporiadok, len zábava.
4 pár
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117335

Z chutného kurčaťa sa stane dokonalé kurča. Posaďte celé kurča
alebo morku na keramický stojan a zvonka získa chrumkavú,
zlatohnedú kožu, zatiaľ čo mäso vnútri bude krásne šťavnaté. A keby
ste chceli ďalší chuťový akcent... Naplňte keramický stojan pivom,
vínom, ciderom a/alebo bylinkami. Hydina vo vašom podaní tak bude
dokonalá, navyše takmer bez námahy. Stojan je dostupný ako variant
na kurča alebo na morku.
Kurča
Morka

201249
301017
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Apron - Comfort-Tie
Zástera Big Green Egg s pohodlným zaväzovaním

Zástera je nenahraditeľná, pomôže vám totiž ochrániť oblečenie pred
mastnotou a inými fľakmi. Zástera má nastaviteľný popruh okolo krku
a elastické popruhy na páse. Takže sadne naozaj každému.
Jedna
veľkosť

MAGAZINE

117113

Apron – Kids
Zástera Big Green Egg pre deti

Čo sa za mladi naučíš, v starobe akoby si našiel. Pri zelenom vajíčku
zelenom vajíčku môžete stáť so svojím malým šéfkuchárom a spolu si
užijete neopakovateľné chvíle. So zásterou sa z každého dieťaťa stane
plnohodnotný pomocník pri varení pod holým nebom a navyše bude
mať oblečenie čisté a bez mastných fľakov. Zástera je v zelenej farbe
Big Green Egg a je vhodná pre malých kuchárov približne do 12 rokov.
Jedna
veľkosť

789054

EGG Cover
Prémiový odvetraný obal

Slnko, vietor, dážď alebo krúpy: Big Green Egg odolá všetkým
poveternostným podmienkam, takže ho môžete vonku nechať po celý
rok. Avšak keď ho práve nepoužívate, radšej vám radíme EGG prikryť
obalom. Tento obal zabezpečí, aby boli všetky jeho komponenty dobre
chránené.

VYCHUTNAJTE SI MAGAZÍN ENJOY!
Už je tu nový ENJOY!? Fanúšikovia Big Green Egg ho každého polroka
túžobne očakávajú... Náš magazín Enjoy! Je to proste najchutnejšie
čítanie, aké len môže byť. Edície pre jar/leto a jeseň/zimu si medzičasom
vytvorili stálu fanúšikovskú základňu a dúfame, že do nej už patríte
aj vy. V magazíne spoznáte medzinárodných šéfkuchárov a okúsite
chute z ich regiónov, zhltnete tematické reportáže a dozviete sa niečo
o kuchárskych technikách, ktoré môžete využiť aj u seba doma.
40

Nechajte sa prekvapiť tými najchutnejšími receptami, v ktorých
hrajú hlavnú úlohu tie najkvalitnejšie sezónne ingrediencie. A
spomenuli sme už dych vyrážajúce fotografie? Magazín Enjoy!
Dostanete na predajných miestach Big Green Egg, ale môžete si ho
pohodlne prečítať aj v digitálnej podobe na svojom iPade na stránke
biggreenegg.sk. Získajte trochu inšpirácie...

Na EGG v kombinácii s
pracovným stolom
XLarge
117182
Large
117175

Na keramickú kupolu EGG v
kombinácii s pracovným stolom
XLarge
113450
Large
116925

Na EGG v kombinácii s
mobilným podvozkom
XXLarge 114884
XLarge
116994
Large
116987
Medium 116970
Small
115126

Na EGG v kombinácii s EGG
nosičom
MiniMax 116956
Mini
116949
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Nové

Measuring Cups
Odmerky

Meat Claws
Drapáky na mäso

4x

Set

Čím všetkým meriate suroviny vy? Súprava Big Green Egg s
odmerkami sa skladá zo 4 rôznych odmeriek a je ideálnym darčekom
pre každého nadšeného kuchára. Pomocou antikorových odmeriek
presne odvážite suroviny a vaše jedlá budú dokonale vyvážené. A
odmerky si zavesíte na praktický krúžok.
119551

Sauce Mop
Mop na marinádu

Natieranie bude znovu hračkou vďaka mopu od Big Green Egg.
Marináda alebo ochutené maslo dodá rybe, mäsu a zelenine bez
väčšej námahy chuťový akcent navyše. Tento mop na marinádu je
ideálnym nástrojom na dochutenie vašich surovín. Len im to natrite!
48 cm
114105
Hlavica štetca
- 2x
114297

Knife Set
Súprava nožov

Každý kuchár a kulinársky nadšenec potrebuje dobre naostrené
nože a toto je vynikajúca základná súprava. Kuchársky nôž s 20
cm čepeľou je vhodný na hrubšie krájanie a kuchynský nožík s
9 cm čepeľou na jemnejšie krájanie. Nádherné matné čepele z
nehrdzavejúcej ocele majú vysoký obsah uhlíka, preto sa dajú veľmi
jednoducho precízne naostriť. Rúčka je navrhnutá ergonomicky, aby
pohodlne sadla do ruky a zabezpečila kontrolu nad nožom.
117687
42

Zaborte pazúry, pardon, drapáky do pomaly duseného bravčového a
jednoducho ho „potrhajte“. Trhané bravčové alebo pulled pork je už
dlhé roky jedným z najobľúbenejších receptov na Big Green Egg a s
drapákmi nebudete mať problém si ho pripraviť. Drapáky sú vhodné aj na
manipuláciu s väčšími kusmi mäsa.
114099

Stainless Steel Tool Set
Súprava: kliešte, obracačka a štetec

Dobré nástroje spravia polovicu práce. Ozajstný odborník na Big
Green Egg má vždy pri vajíčku poruke súpravu nástrojov. Táto štýlová
trojdielna súprava z nehrdzavejúcej ocele sa skladá z kliešťov, obracačky a silikónového štetca. A s týmto triom všetko naložíte, obrátite
a namarinujete bezpečne a hygienicky.
Súprava
Kliešte
Obracačka
Štetec

116901
116871
116888
116895

Silicone Tipped Tongs
Kliešte so silikónovým zakončením

S kliešťami so silikónovým zakončením zvládnete všetko ľavou
zadnou. Tieto multifunkčné kliešte z nehrdzavejúcej ocele majú vďaka
silikónovému povrchu protišmykovú rukoväť. Grilované jedlá môžete
nakladať, obracať a vyberať z vajíčka jedným pohybom ruky. Bez toho,
aby ste niečo zašpinili alebo aby vám niečo spadlo.
40 cm
30 cm

116864
116857
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Nové

Kitchen Shear
Kuchynské nožnice

Grid Scrubber
Čistič roštov

120106

119469
Hlavica štetca
- 2x
119483

Nožnice zvládnu všetky možné úlohy, ktoré súvisia s varením na
Big Green Egg. S týmito kuchynskými nožnicami z nehrdzavejúcej
ocele bez problémov naporcujete kurča na pekné kúsky. Ale môžete ich
použiť aj na odstránenie plutiev rýb, na narezanie kuracích filiet alebo na
prerezanie šnúrky, ktorá drží pokope mäsovú roládu.

S čističom za okamih vyčistíte nerezový alebo liatinový rošt.. Dokonca
aj keď je ešte teplý, pretože s extra dlhou rúčkou si teplo udržíte od
tela. Čistenie drôtenkou síce nebude krajšie, ale jednoznačne aspoň
rýchlejšie.

Chef’s Flavor Injector
Dávkovacia injekcia

Dual Brush Grid Scrubber
Duálny drôtenkový čistič roštov

Jediná pravá dávkovacia injekcia ochutí mäso a hydinu jedinečným
spôsobom. Vďaka tejto dávkovacej injekcii sa marináda dostane až
do stredu mäsa a to bude ešte šťavnatejšie a lahodnejšie. Operácia
sa podarila.
119537

Nové

Duálny čistič je praktický nástroj na vyčistenie grilovacieho roštu a/
alebo kameňa na pečenie. Čistič sa skladá z 2 antikorových drôteniek
na ergonomickej rukoväti. Vďaka dvom drôtenkám odstránite nečistoty z roštu alebo kameňa 2-krát rýchlejšie. To znamená, že po použití
vajíčka si ho môžete užívať dlhšie, kým začnete s čistením.
119476

Grid Gripper
GG kliešte na vyberanie roštov

S kliešťami môžete rošt vášho Big Green Egg chytiť pevne a
spoľahlivo. Môžete nimi rošt jednoducho zdvihnúť, napríklad aby ste
do EGG vložili convEGGtor alebo ho z neho vybrali, alebo nimi môžete
rošt vybrať a potom vyčistiť. Zároveň sú ideálnym nástrojom na
nadvihnutie, vloženie a vybratie rozpáleného pekáča na odkvapkávanie.
A to všetko bez toho, aby ste si zašpinili ruky.

Spiral Grid Cleaner
Špirálový čistič roštov

Keď sa o svoje Big Green Egg a o jeho jednotlivé časti dobre staráte,
môžete sa z neho tešiť celý život. So špirálovým čističom roštov
udržíte rošt vždy v dokonalom stave. Dve špirálové kefy sú perfektné
na rýchle a dôkladné čistenie porcelánových, antikorových a liatinových roštov. Bez škrabancov.

118370
201201

Cast Iron Grid Lifter
Patentované kliešte na liatinový rošt

Patentované kliešte na liatinový rošt slúžia na jednoduchú, rýchlu a
bezpečnú manipuláciu s liatinovým roštom. Umiestnite kliešte do
stredu roštu, potiahnite rukoväť smerom nahor, zaistite rošt otočením
o 90° a jednoducho ho vyberte alebo vložte do “vajíčka”. Rukoväť vám
zabezpečí pevné uchopenie a chráni vaše ruky pred popálením.
117205
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Grid Cleaner
V-čistič roštov s dlhou rúčkou

Používanie EGG znamená nielen lahodné jedlo, ale aj pripálené a
prilepené zvyšky na rošte vášho Big Green Egg. Rošt však rýchlo
a jednoducho dočista vydrhnete pomocou tohto čističa. Vďaka
predĺženej rúčke čističa nemusíte čakať, pokým rošt vychladne.
201324
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Pigtail Meat Flipper
Hák Pigtail na obracanie mäsa

Za hák Pigtail dáme ruku do ohňa. Tento štíhly hák na mäso je
dokonalý na rýchle a jednoduché obracanie mäsa a hydiny (steakov,
kotliet alebo kuracích stehien). S dlhým hákom z nehrdzavejúcej ocele
môžete mäso obracať dokonca aj pri veľmi vysokých teplotách bez
toho, aby ste museli ísť bližšie k ohňu, a bez toho, aby ste suroviny
poškodili.
48 cm

201515

Ash Tool
Kutáč na popol

Kutáč má vlastne dvojitú funkciu: jednoducho pomocou neho
odstránite z Big Green Egg popol, ale môžete ho použiť aj na
rovnomerné rozdelenie drevného uhlia predtým, ako EGG zapálite.
Tento praktický nástroj sa veľmi dobre dopĺňa s lopatkou na popol.

FESTIVAL
Big Green Egg's
FLAVOUR FAIR
SLOVENSKO
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Pre gurmánov práve prichádza kulinársky vrchol roka: festival Big Green Egg’s
Flavour Fair. So známymi šéfkuchármi Big Green Egg, ktorí prídu zďaleka i
zblízka, najnovšími trendmi a technikami varenia a s mnohými ďalšími fanúšikmi
systému EGG tu vaše gastronomické srdce skutočne zaplesá. Celý deň sa nesie
v znamení kurzov varenia, workshopov, lokálnych produktov, čistých chutí a tipov
a trikov pri varení so zariadením EGG. Naučte sa niečo nové od profesionálov,
klaďte im otázky, vymieňajte si nápady a hlavne: všetko poochutnávajte!
Festival Big Green Egg’s Flavour Fair sa koná každý rok v prvú júnovú
sobotu pod záštitou šéfkuchára Jaroslava Žídeka. Viac informácií nájdete
na biggreenegg.sk, kde si môžete objednať aj vytúžené lístky.

XXLarge
XLarge

119490

Large
Medium

119506

Small
MiniMax
Mini

301024

Ash Removal Pan
Lopatka na popol

Po drevnom uhlí zostáva popol. Keď popol vyberiete pomocou kutáča
a zachytíte ho lopatkou, bude cez vaše Big Green Egg prúdiť vzduch
jednoduchšie. A tento cirkulujúci vzduch a kyslík sú dôležité na to,
aby sa teplota v EGG dosiahla rýchlejšie a udržiavala jednoduchšie.
Lopatka na popol sa dokonale zmestí do otvoru regulátora vzduchu,
čím predídete rozfúknutiu popola.
XXLarge, XLarge, Large, Medium
106049
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Tel-Tru Temperature Gauge
Teplomer Tel-Tru

Každé Big Green Egg sa štandardne dodáva s teplomerom. No keď sa
tento po dlhoročnej službe odoberie na odpočinok... Potom si objednáte
teplomer Tel-Tru. Umiestnite teplomer do veka EGG a okamžite zistite,
aká teplota je vnútri bez toho, aby ste museli veko otvárať a teplo stratili.
Teplomer Tel-Tru je dostupný v dvoch verziách a rozlišuje teplotu od
50 °C do 400 °C.
8 cm
5 cm

117250
117236

Stainless Steel Grid
Rošt z nehrdzavejúcej ocele

Vždy, keď používate Big Green Egg, rošt z nehrdzavejúcej ocele nastavuje
svoj krk. Grilovanie, pečenie, varenie... Vydrží všetko. A aj keď je vyrobený
z najkvalitnejšej nehrdzavejúcej ocele, po dlhoročnom používaní už môže
vyzerať menej sviežo. Potom svoj starý rošt vymeňte za tento nový
exemplár a užite si spolu zase dlhé roky s Big Green Egg.
XXLarge
XLarge
Large
Medium

119681
110145
110138
110121

Small
MiniMax

110114

Mini

110107

KUCHÁRSKE KNIHY BIG GREEN EGG

Gasket Kit
Filcové tesnenie

Po dlhom a intenzívnom používaní Big Green Egg sa filcové tesnenia
na vonkajšom okraji keramickej základne, spodnej strane keramického
veka a komína v určitom momente opotrebujú. Keďže tento okraj chráni
keramiku a zabezpečuje dokonalú cirkuláciu vzduchu, je rozumné včas
ich vymeniť. A to sa vám s filcovým tesnením podarí jednoducho. Rolka
filcu je samolepiaca a prilepovanie ide vlastne po dôkladnom očistení
podkladu samé.
XXLarge, XLarge, Large
113726
Medium, Small, MiniMax, Mini
113733
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The Big Green Egg Book
Kuchárska kniha Big Green Egg

Táto kuchárka v anglickom jazyku je biblia každého nadšenca pre
Big Green Egg. V tejto lahodnej knihe s predslovom holandského
šéfkuchára Jonnieho Boera nájdete všetky techniky prípravy jedla,
ktoré môžete na EGG využiť. Pečenie, dusenie, grilovanie, údenie
aj pomalé varenie. Základná príprava aj náročnejšie recepty vás
inšpirujú k tomu, aby ste zo svojho kulinárskeho ja vyťažili čo najviac.
Angličtina

Brožúry s menu mesiaca

Čo si dnes pripravíme na EGG? Okrem overených klasických receptov
je vždy výzvou pripraviť si raz za čas niečo nové. A na to sú tu brožúry
s menu mesiaca na Big Green Egg. 12 rôznych trojchodových menu a
špeciality v každej brožúre vychádzajú zo sezónnych surovín. Naozaj
lahodné čítanie!
Angličtina

MENU1ENG

116680
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Wall-Mountable Bottle Opener
Nástenný otvárač fliaš

Keď máte Big Green Egg party, šťastná hodinka je stále. Preto
je otvárač fliaš z odolnej liatiny neprekonateľným darčekom pre
všetkých milovníkov EGG. S týmto praktickým nástenným modelom
otvárača fliaš v jedinečnom tvare EGG môžete otvárať jedno pivo za
druhým. Otvárač fliaš jednoducho priskrutkujete k pracovnému stolu,
záhradnému baru alebo ku kuchynskej doske. A bar je otvorený!
6.5 x 9.5 cm 114822

#OPENFLAVOUR
#BIGGREENEGG
Tablecloth Weights
Závažia na obrus

Aj vy si fotíte svoje kulinárske výtvory z Big
Green Egg? Nie ste sami. Stále viac gurmánov
si svoje jedlo pravidelne fotí. Na to, aby ho
zdieľali na Instagrame alebo Facebooku, ale
aj na to, aby si mohli neskôr zaspomínať. Ale
sociálne siete sú vhodné aj na vymieňanie
skúseností, vylepšených receptov a noviniek.
A na kladenie otázok.

Správny kuchár na EGG sa nenechá vyviesť z rovnováhy, ani keď
zafúka vietor. Ale čo keď vám obrus odfúkne až k susedom? Na rohy
obrusu pripevnite závažia a už vám obrus nebude poletovať po dvore.
Súprava štyroch závaží na obrus v tvare malého vajíčka EGG je odliata
z masívnej živice.
4x

002310
Chcete sa tiež inšpirovať alebo dokonca
motivovať ostatných? Sledujte nás a
označujte nás na nasledujúcich sieťach:
		 biggreenegg.sk

INŠPIROVAŤ ĽUDÍ JE TO,
Magnetic Flexible LED Grill Light
Magnetická flexi LED baterka

Či už v príjemný zimný večer alebo v letnú EGG party až do noci –
baterka vám v tme prinesie svetlo. Praktická LED baterka má ohybnú
rúčku a na konci silný magnet. Zakliknite baterku do veka EGG a
osvetlíte si celú grilovaciu plochu.
002273
50

ČO NÁS ŽENIE VPRED

BIGGREENEGG.SK

		 Big Green Egg Slovensko
		 Big Green Egg Europe
		 biggreenegg_sk
		 Big Green Egg Slovensko
Zdieľajte svoje príspevky a fotografie s
ostatnými fanúšikmi systému EGG pomocou
hashtagov #openflavour a #BigGreenEgg,
#BigGreenEggSlovensko.
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ORIGINÁL
--kamado
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BIGGREENEGG.SK

