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We are Big Green Egg

Mēs esam Big Green Egg

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

Jūs varat mūs saukt par gardēžiem, apsēstiem ar ēdienu vai par
virtuves hedonistiem. Mēs vienkārši uzskatām, ka dzīve labi garšo,
ka mūsu maņas ir dāvana, kas ļauj izbaudīt dzīvi visā pilnībā.

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

Cilvēku iedvesmošana visā pasaulē un iepriecināšana, dodot
iespēju baudīt visizsmalcinātākās un īstākās garšas, ko daba var
piedāvāt, ir tas dzinējspēks, kas mūs vada.

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

Mēs izstrādājām mūsdienīgu ēdienu gatavošanas ierīci, kuras
īpašības balstītas uz senām japāņu „kamado” tradīcijām, lai
izceltu dabīga ēdiena visizsmalcinātākās garšas veselīgā un
ilgtspējīgā veidā. Mēs nosaucām ierīci tā, pēc kā tā arī izskatās:
Big Green Egg (Lielā Zaļā Ola)!

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

Izmantojot keramikas tehnoloģijas, ko izstrādājusi NASA, mēs
radām unikālu karsēšanas sistēmu, kas izceļ nesalīdzināmi
kārdinošas garšas vārot, cepot, grilējot, sautējot, kūpinot Jūsu
iecienītākos ēdienus.

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

Izbaudiet Big Green Egg un atveriet savu kulinārijas iespēju
pasauli. Ļaujiet vaļu savam radošumam, bet galvenais – izgaršojiet
dzīvi!

PATENTĒTĀS VENTILĀCIJAS

DURTIŅAS

JUMS PALĪDZ
KONTROLĒT PRECĪZU

TEMPERATŪRU

SENAS GUDRĪBAS UN INOVATĪVU MATERIĀLU
APVIENOJUMS…

Big Green Egg® īpašības balstās uz senu Āzijas māla krāsni –
tradicionālu ar malku kurināmu krāsni, kas radīja pārsteidzoši
patīkamus rezultātus attiecībā uz garšu. Šī tradicionālā krāsns tika
apvienota ar mūsdienu zināšanām, ražošanas procesiem un
inovatīviem materiāliem, lai radītu galīgo gatavošanas ierīci.
Pa daļai pateicoties ideālajai gaisa cirkulācijai, kas nodrošina to,
ka ēdiens gatavojas vienmērīgi un tieši pareizajā temperatūrā,
Big Green Egg ļauj jums likt galdā gardus un sulīgus ēdienus.

…LAI RADĪTU MAKSIMĀLU GARŠAS PIEREDZI…

EGG® skaistais un funkcionālais dizains un vislabāko materiālu
izmantošana nozīmē to, ka Big Green Egg ir vislabākā ierīce no
labākajām. Tā ir ražota no ļoti augstas kvalitātes keramikas, ko
izstrādājusi NASA, kas nodrošina ļoti zemu degvielas patēriņu,
kad ir uzlikts vāks. Šai īpašajai keramikai ir pirmšķirīgas
izolācijas īpašības un tā var izturēt ļoti augstas temperatūras
un temperatūras izmaiņas. To var karsēt vismaz 100,000 reizes,
nezaudējot neko no ierīces kvalitātes. Tāpēc Big Green Egg
patērētājiem dod arī ierobežotomūža garantiju visu EGG keramisko
daļu materiāliem un uzbūvei. Savienojumā ar dažādajām
patentētajām daļām, tas padara Big Green Egg unikālu. Neviena
cita gatavošanas ierīce nav tik uzticama, ilgtspējīga, izturīga pret
dažādiem laikapstākļiem un karstumu izolējoša. Turklāt karstums
atgrūžas atpakaļ nost no keramikas, radot gaisa plūsmu, kas
sniedz neatkārtojamu garšu visiem ēdieniem, kurus tu gatavo
EGG. Iegūtais rezultāts ir maksimāla garšas pieredze.

…UN GŪTU PRIEKU KOPĀ!

Tā kā ierīce ir tik uzticama, tu vari bez raizēm izbaudīt Big Green
Egg visa gada garumā. Ārējā temperatūra neietekmē temperatūru
EGG iekšpusē. Divi regulējamie ventiļi – gaisa regulators un
divkāršās funkcijas metāla vāks – ļauj precīzi regulēt un uzturēt
temperatūru pat dažu grādu robežās. Daļēji pateicoties faktam, ka
ar noteiktu piederumu pievienošanas palīdzību EGG temperatūras
diapazons ir 70-350°C, Big Green Egg var izmantot visu veidu
gatavošanas tehnikām, ieskaitot grilēšanu, strauju apcepšanu,
cepšanu, sautēšanu, kūpināšanu un lēnu gatavošanu. Jūs būsiet
pārsteigti par ēdienu garšu. Izbaudiet lielisko dzīvi kopā!
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Dabīgie Big Green Egg kokogļu gabali sastāv no ideāla ozola
un kārija maisījuma! Lielie gabali deg visilgāk un, atšķirībā no
citu veidu kokoglēm, rada ļoti maz pelnus. Tie rada izsmalcinātu
kūpinātu garšu. Pilna kokogļu tvertne var uzturēt nemainīgu
temperatūru vairāk nekā 8 stundas.

Izmantojot tikai trīs aizkurus,
tavu EGG var sākt lietot 15 minūšu laikā!

Big Green Egg kokogļu
aizdedzināšanas briketes
ir dabīgi aizkuri, kas nesatur
ķīmiskas sastāvdaļas. Tie ir
bez smaržas un neietekmē
garšu.

Keramiskais convEGGtor® ļauj jums ērti pārvērst Big Green Egg
par krāsni. Karstuma vairogs novērš karstuma avota nonākšanu
tiešā saskarē ar ēdienu, un ir ideāli piemērots smalku ēdienu vai
lēni gatavojamu ēdienu pagatavošanai. Ja jūs to apvienojat ar
Plakano cepšanas akmeni, jūs varat izcept visgardāko maizi un
picas, kas dižojas ar autentisku kraukšķīgu pamatni.

Divkāršās funkcijas metāla
vāks regulē gaisa plūsmu
un ļauj precīzi regulēt
temperatūru.

BIG GREEN EGG IZSKAIDROJUMS

VAIRĀKOS VEIDOS

TEICAMA KVALITĀTE. AUGSTĀKĀS KVALITĀTES KERAMIKA. NOPIETNS ĀRPUSTELPU ĒDIENA PAGATAVOTĀJS.

MAINĀMO MARGRIETIŅAS

RIPU VAR PAGRIEZT,
LAI NOREGULĒTU GATAVOŠANAS

KERAMISKAIS APDZĒŠANAS VĀCIŅŠ

DIVKĀRŠĀS FUNKCIJAS METĀLA VĀKS

apdzēstu svelmi, un izmantojiet atlikušās kokogles

precīzi kontrolētu temperatūru.

Pēc gatavošanas uzlieciet keramisko vāciņu, lai

nākamajā reizē. Kad EGG netiek lietota, atstājiet

Pielāgojiet divos veidos, lai regulētu gaisa plūsmu un

vāciņu turpat uz EGG.

VĀKS AR DŪMENI

Keramiskais kupols ar dūmeni, ko var vienkārši

atvērt un aizvērt, pateicoties atsperes mehānismam.
Keramiskais materiāls apstrādāts ar aizsargājošu,

TEMPERATŪRAS MĒRINSTRUMENTS
Tas sniedz precīzus iekšējās temperatūras

rādījumus. Uzraugiet gatavošanās procesu,

TEMPERATŪRU

VISIZSMALCINĀTĀKĀS

GARŠAS IEGŪŠANAS

NOLŪKOS

neatverot EGG.

dubultu glazūras kārtu. Keramiskā materiāla

izolējošās, karstumu saglabājošās īpašības EGG

iekšpusē rada gaisa plūsmu, nodrošinot to, ka ēdieni
pagatavojas vienmērīgi un bagātīgi ar garšu.

NERŪSĒJOŠA TĒRAUDA REŽĢIS

Nerūsējoša tērauda režģis tiek izmantots kā primārā
gatavošanas virsma grilēšanai vai cepšanai uz
iesma.

UGUNS GREDZENS

Tiek novietots uz uguns kastes, izveidojot plauktu
karstuma izkliedētājam un gatavošanas režģiem.

OGĻU REŽĢIS

Atrodas uguns kastes iekšpusē. Caurumots, lai ļautu

KERAMISKĀ UGUNS KASTE

Uguns kaste atrodas keramiskajā pamatnē, un tā
jāpiepilda ar kokoglēm. Tā kā uguns kaste ir

gaisa plūsmai virzīties uz augšu pa EGG un visiem

pelniem krist uz leju, lai tos pēc gatavošanas varētu
viegli izņemt.

aprīkota ar sarežģītām atverēm un darbojas ar
ventilācijas ejām EGG apakšā, gaisa plūsma ir

nepārtraukta un optimāla, ja divkāršās funkcijas
metāla vāks un ventilācijas durvis ir atvērtas.

PAMATNE

Lielas noslodzes izolējoša keramika. Glazūra, kas

droša pret plīsumiem un izbalēšanu. Mūža garantija.

VENTILĀCIJAS DURTIŅAS

Darbojas kombinācijā ar divkāršās funkcijas vāku,
regulējot ieplūstošā gaisa padevi, temperatūras
kontroles nolūkos, kā arī ļauj vienkārši izņemt
pelnus.
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SEPTINI MODELI
Septiņi dažādie Big Green Egg modeļi ļauj izvēlēties vispiemērotāko
risinājumu ikvienam dzīvesstilam un situācijai. Ar EGG ikviens var
izbaudīt ēdiena gatavošanu ārpus telpām gan dārzā, gan uz terases vai
kur citur jebkurā gadalaikā! Brīnišķīgi grilēta un maiga gaļa, sāls garozā
cepta zivs, ziemas sautējums, kraukšķīgas picas, izsmalcināti deserti
un grilēti dārzeņi — Big Green Egg piedāvā neierobežotas iespējas.
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SEPTIŅI MODEĻI

Mini un MiniMax
Pateicoties to mazajam izmēram un relatīvi mazajam
augstumam, Mini un MiniMax™ ir piemēroti pārgājieniem,
laivošanai vai piknikam, kā arī ir ideāli modeļi novietošanai
uz galda. EGG Transportieris ir īstais rīks vieglai un drošai
šo EGG transportēšanai. Mini EGG režģis ir pietiekoši
liels gatavošanai diviem līdz četriem cilvēkiem. Mini nav
tikai populārs patērētāju vidū, bet to izmanto daudzas
profesionālās virtuves maziem ēdienkartes ēdieniem. Lai
gan MiniMax ir tikai 7 cm garāks nekā Mini, režģa diametrs ir
vienāds ar Small modeļa režģi, kas nozīmē to, ka MiniMax ir
pietiekoši liels, lai gatavotu līdz pat sešiem cilvēkiem. Mini un
MiniMax ir lieliska izvēle gan izmantošanai mājās, gan brīvā
dabā!
EGG Transportieris ir iekļauts komplektā ar MiniMax modeli un ir pieejams
atsevišķi priekš Mini modeļa.

Tehniskie parametri Mini
Režģis: Ø 25 cm
Gatavošanas virsma: 507 cm²
Total Svars: 17 kg
Augstums: 43 cm

Kods
000040

Tehniskie parametri MiniMax
Režģis: Ø 33 cm
Gatavošanas virsma: 855 cm²
Total Svars: 35 kg
Augstums: 50 cm

Kods
116598

MN

MX
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Small (mazs)

Medium (vidējs)

Kaut gan modelis Small ir kompakts, tas tik un tā piedāvā
daudzas iespējas. To var vienkārši izmantot maltīšu
gatavošanai četriem līdz sešiem cilvēkiem, pagatavot gardu
pildītu vistu vai veselu kakla karbonādi. Turklāt, šis modelis ir
ideāls lietošanai uz balkona vai mazā iekšpagalmā.

Medium (vidējā) EGG ir ideāls modelis dažādiem pagatavošanas
veidiem, pateicoties tā universālajiem izmēriem. Izbaudot citu modeļu
labās īpašības, vidējā EGG var kalpot arī kā cepeškrāsns, izmantojot
piederumu ConvEGGtor, kas to padara ideāli piemērotu gatavošanai
arī zemās temperatūrās. Un šis modelis ir arī pietiekoši liels Holandiešu
Čuguna Katla un Plakanā Cepšanas Akmens izmantošanai.

Tehniskie parametri
Režģis: Ø 33 cm
Gatavošanas virsma: 855 cm²
Total Svars: 36 kg
Augstums: 61 cm

Kods
000033

Tehniskie parametri
Režģis: Ø 38 cm
Gatavošanas virsma: 1.140 cm²
Total Svars: 51 kg
Augstums: 72 cm

Kods
000026

Large (liels)
Lielā EGG ir vispopulārākais izmērs gatavošanai viesību
galdam ģimenei un draugiem, vai profesionāli viesiem. Režģa
gatavošanas virsma piedāvā plašu vietu, padarot vienkāršu
daudz un dažādu sastāvdaļu vienlaicīgu pagatavošanu,
izmantojot piederumus no plašā Half Moon (Pusmēness)
aksesuāru klāsta.
Tehniskie parametri
Režģis: Ø 46 cm
Gatavošanas virsma: 1.688 cm²
Total Svars: 73 kg
Augstums: 84 cm

Kods
000019

S
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L

XLarge (ļoti liels)
Ļoti lielā EGG ir ideāli piemērota regulāriem sabiedriskās
ēdināšanas pasākumiem, kuros plānots liels cilvēku skaits –
vienalga vai tie būtu privāti vai komerciāli. Lepojoties ar Large
EGG labajām īpašībām, XLarge EGG arī ir milzīgs režģis,
kas piedāvā gandrīz divas reizes lielāku vietu gatavošanai.
Tas nozīmē, ka lielas cilvēku grupas kopā var baudīt gardi
pagatavotus produktus un ēdienus.
Tehniskie parametri
Režģis: Ø 61 cm
Gatavošanas virsma: 2.919 cm²
Total Svars: 99 kg
Augstums: 78 cm

Kods
000057

XXLarge (ļoti, ļoti liels)
XXLarge modelis ir lielākā Big Green Egg no visām, padarot
to par iespaidīgāko un nepārspētāko modeli keramisko
gatavošanas ierīču vidū. Tā piedāvā milzīgu ietilpību
kārdinošu produktu un ēdienu vienlaicīgai pagatavošanai.
Neatpaliekot no mazākajiem līdziniekiem, XXLarge modeli var
izmantot plaša diapazona gatavošanas tehnikām, piemēram,
grilēšanai, cepšanai, vārīšanai, sautēšanai, kūpināšanai un
lēnai gatavošanai.
Tehniskie parametri
Režģis: Ø 74 cm
Gatavošanas virsma: 4.336 cm²
Total Svars: 192 kg
Augstums: 100 cm

Kods
114402

XL

XXL
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PIEDERUMI
Big Green Egg izceļas starp visiem pārējiem, pateicoties tā piedāvātajām nebeidzamajām iespējām un izcilajai
pašu EGG kvalitātei. Plašais parocīgo piederumu klāsts ir tikpat unikāls. Papildus pamata piederumu izlasei, mūsu
klāstā ir ietverti arī citi rīki, ar kuru palīdzību izcelt labākās Jūsu produktu īpašības un piedāvāt vēl lielākas ērtības,
lai jūs varētu gūt visu iespējamo no jūsu Big Green Egg.
Table Nest

ĪSTU GARŠAS VIRTUOZU

TU VARI

ATPAZĪT
PĒC VIŅA

GATAVOŠANAS

APRĪKOJUMA

Galda Ligzda

EGG uzstādīšana uz galda, gatavošanas salas vai pielāgotas salas, ļauj gaisam brīvi cirkulēt zem EGG. Galda
Ligzdu vienmēr izmantojiet kopā ar galdu vai citu statīvu.
Šis statīvs nav paredzēts lietošanai kā savrup stāvošs
balsts tavai EGG.

Modelis

Kods

XXLarge
XLarge
Large
Medium

115638
113238
113214
113221

XXLarge*
XLarge
Large
Medium
Small

114723
301079
301000
302007
301062

XXLarge
XLarge
Large
Medium

114730
302083
301086
302076

Mini

116451

Nest™
Ligzda

Jūsu Big Green Egg uzstādīšana EGG Nest (ligzdas)
statīvā, to padara pieejamu gatavošanai ideālā augstumā.
Izgatavoti no tērauda ar pārklājumu, šie statīvi ir aprīkoti
ar riteņiem, lai EGG pārvietošanu padarītu vieglu un
vienkāršu.
* Atceries, ka priekš XXLarge EGG Nest ir vajadzīgs XXLarge Nest balsta
rokturis.

Nest Handler

Balsta Rokturis

Balsta Rokturis ir izgatavots no tērauda ar pārklājumu,
kas sniedz EGG papildu stabilitāti EGG Ligzdā un padara
vienkāršāku Ligzdas pārvietošanu, kad tajā atrodas EGG.

EGG Carrier Mini

EGG Transportieris Mini

Stabilais Egg Transportieris nodrošina Mini Egg drošu
un vienkāršu pārvietošanu un ņemšanu līdzi brīvdienās,
laivošanas pasākumos un piknikos.
EGG Transportieris neietilpst komplektā kopā ar Mini.
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EGG Mates

®

Sānu galdi

Sānu galdi ir patīkams Jūsu Big Green Egg papildinājums. Šie īpašie EGG plaukti, kas izgatavoti no augstas
kvalitātes koka un metāla balstiem, nodrošina pietiekošu
vietu produktiem un materiāliem. Koks ir karstumizturīgs,
tam ir ilgs kalpošanas mūžs, tas ir nebalojošs, tam nav
vajadzīga lakošana un to var pēc lietošanas noslaucīt tīru
ar mitru drānu.

Modelis

Kods

XLarge
Large
Medium
Small

301048
301031
301055
114563

Royal Mahogany Table

Karaliskais Sarkankoka Galds

Praktisks, izturīgs un pārvietojams galds Big Green
Egg novietošanai. Galds ir izgatavots, izmantojot Mežu
uzraudzības padomes certificētu Cedro Macho cietkoksni,
kas iegūta no sarkankokiem, kas tam dod tā cietās un
noturīgās īpašības, kā arī tā smalkgraudaino un silti
sarkanbrūno krāsu. Katrs galds ir unikāls. Ar minimālu
apkopi šis galds var palikt ārpus telpām visa gada garumā.
Izmanto Galda Ligzdu EGG novietošanai uz galda un
tādējādi nodrošini nepieciešamo gaisa cirkulāciju.

165x93x85 cm
XLarge
116260
146x77x85 cm
Large
116253

EGG Covers

Izšūts EGG pārsegs

Big Green Egg spēj izturēt jebkādus laika apstākļus un to
var lietot ārā visa gada garumā. Tomēr, lai labāk pasargātu
atsevišķās detaļas, mēs iesakām Jums apsegt EGG ar
izšūto Egg pārsegu.

EGG komplektā ar galdu
XLarge
115096
Large
117175
EGG komplektā ar EGG Ligzdu
XXLarge
114884
XLarge
115140
Large
116987
Medium
115133
Small
115126
EGG vāks komplektā ar galdu
XLarge
113450
Large
116925
EGG kopā ar EGG Transportieri
MiniMax
116956
Mini
116949
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Premium Organic Lump Charcoal
Augstvērtīgi, dabīgi kokogļu gabali

Augstvērtīgu kokogļu izmantošana ir ļoti svarīga Jūsu
gatavoto produktu garšai un, lai būtu droši, ka Jūs
sasniegsiet un uzturēsiet vajadzīgo temperatūru. Big
Green Egg augstvērtīgie, dabīgie kokogļu gabali sastāv
no izcila izmeklēta kārija un ozolu cietkoksnes maisījuma.
Lieli kokogļu gabali deg visilgāk un, atšķirībā no citu veidu
kokoglēm, rada ļoti maz pelnus.

Modelis

Kods

9 kg
4.5 kg

390011
110503

24 gabali

101020

Tilpums - 3 L
Kārija
Pekankoka
Ābeles
Ķirškoka

113986
113993
113962
113979

Charcoal Starters

kokogļu aizdedzināšanas briketes

Big Green Egg ievietoto kokogļu aizdedzināšanai ir
vajadzīgas tikai trīs aizdedzināšanas briketes. Šīs
dabīgās aizdedzināšanas briketes nesatur ķimikālijas un
neizdala nepatīkamu smaku vai garšu.

Wood Chips
Koka šķeldas

Uzberot mērcētas koka skaidas virs gailošām oglēm, Jūs
varat kūpināt produktus un ēdienus līdz perfekcijai un
piedot tiem ļoti īpašu garšu. Big Green Egg koka šķeldas
ir pieejamas ar dažādiem aromātiem, tai skaitā kārija,
pekankoka, ābeles un ķirškoka.

VISS SĀKAS AR
DZIRKSTELI UN

AUGSTĀKĀS

KVALITĀTES KOKOGLĒM
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Wooden Grilling Planks
Koka grilēšanas dēlīši

Koka grilēšanas dēlīši, tādiem produktiem kā gaļa
un zivis, piedod īpašu garšu un aromātu. Novietojiet
produktu uz (ūdenī mērcēta) dēlīša uz grila. Dēlīšu
mērcēšana ūdenī nodrošina, ka tie gruzd, radot vislabāko
kūpinājuma garšu. Dažādu garšu iegūšanai ir pieejami
Koka grilēšanas dēlīši, kas izgatavoti no ciedra un alkšņa.

Ciedrs - 2x
28 cm
Alksnis - 2x
28 cm

116307
116291

convEGGtor®

Keramiskais convEGGtor darbojas kā karstuma vairogs,
aizsargājot pārtiku no tiešas saskares ar karstuma avotu.
Būtībā, netiešais karstums rada cepeškrāsns efektu. Tas
nodrošina ideālu gatavošanas metodi visiem cepeškrāsnī
gatavojamiem ēdieniem un smalkiem produktiem. To var
izmantot arī gatavošanai zemā temperatūrā un lietošanai
kopā ar Holandiešu čuguna katlu. convEGGtor var lietot
kopā ar Plakano cepšanas akmeni, lai izceptu visgardāko
maizi un picas ar autentisku kraukšķīgu pamatni.

Modelis

Kods

XXLarge
XLarge
Large
Medium
Small
MiniMax
Mini

114419
401052
401021
401038
401045
116604
114341

XLarge
Large
Medium

401274
401014
401007

XXLarge
XLarge
Large

112750

XLarge
Large

002389
002396

Flat Baking Stone

plakanais cepšanas akmens

Novietojiet plakano cepšanas akmeni uz režģa Big Green
Egg iekšpusē, lai bez piepūles izceptu tādus ēdienus kā
gardu, kraukšķīgu maizi un picas ar autentisku kraukšķīgu
pamatni.

Deep Dish Pizza Stone

Dziļais picas akmens šķīvis

Dziļais picas akmens šķīvis ir praktisks, keramisks
akmens ar parocīgu ārējo malu. Tas ir piemērots
picu, kišu, kūku, lazanju, fokaču un citu maizes veidu
pagatavošanai. Ideālās keramiskā akmens karstuma
izplatīšanās īpašības garantē vienmērīgu gatavošanos.
Dziļā picas akmens šķīvja lielums diametrā ir 36 cm un tā
augstums ir 5 cm.

Half Moon Baking Stone

Pusmēness formas cepšanas akmens

Tā kā Pusmēness formas cepšanas akmens nosedz tikai
pusi režģa, tad ir iespējams vienlaicīgi netieši cept un
grilēt.
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Stick and Stay Thermometer
Termometrs “Iedur un atstāj”

Šis ir tradicionālais galas termometrs, kas paliek produktā
gatavošanas laikā, lai jūs varētu jebkurā laikā nolasīt
produkta temperatūru (°F un °C grādos). Katra gaļas
veida ideālās iekšpuses temperatūras norāde ir dota uz
displeja.

Kods
100016

Quick Read Digital Pocket Thermometer
Digitālais kabatas termometrs ar ātru rezultāta
nolasīšanu

Digitālais produkta iekšpuses termometrs ir mazs un
tiek piegādāts kopā ar aizsargfutlāri, tāpēc tas viegli
ietilpst kabatā (piemēram, priekšauta kabatā). Produkta
iekšpuses temperatūra uz displeja parādās 5 līdz 6
sekunžu laikā (°F un °C grādos).

101044

Professional Infrared Cooking Surface
Thermometer

Profesionāls infrasarkanais gatavošanas virsmas
termometrs

TIEŠI PAREIZĀ
TEMPERATŪRA GARANTĒ

PILNĪGU

GARŠU
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Šis ir bezvadu infrasarkanais termometrs ar temperatūras
noteikšanas diapazonu no 0°C līdz 427°C, kas ārkārtīgi
precīzi izmēra gatavošanas virsmas temperatūru.
Nomērķējiet lāzera staru, piemēram, uz Plakano cepšanas
akmeni, Čuguna režģi vai Caurumoto režģi, lai pārbaudītu
virsmas temperatūru pirms produkta novietošanas.

114839

Dual Probe Remote Thermometer

Divu mērījumu bezvadu tālvadības termometrs

Šis digitālais bezvadu termometrs ļauj vienlaikus precīzi
izmērīt Jūsu ēdiena iekšpuses temperatūru un apkārtējo
temperatūru krāsns kupolā. Vienkārši ievietojiet raidītāja
taustu ēdienā un nolasiet temperatūru no uztvērēja,
atrodoties līdz pat 91 metra attālumā. Divu mērījumu
bezvadu tālvadības termometrs, līdzko tiek sasniegta
vēlamā temperatūra, automātiski pārraida brīdinājuma
signālu. Termometrs ir EGG formā un ataino iepriekš
ieprigrammētas temperatūras liellopu gaļai, teļa gaļai,
jēra gaļai, cūkgaļai, mājputnu gaļai un deviņiem dažādiem
medījumu veidiem. Tausts spēj izturēt temperatūru līdz
pat 380°C.

116383

Instant Read Digital Thermometer

Modelis

Kods
112002

Digitālais termometrs ar tūlītēju rezultāta nolasīšanu

Šo parocīgo digitālo termometru var izmantot, lai
ātri nolasītu precīzu Jūsu gatavotās gaļas, zivs vai
mājputna iekšējo temperatūru. Tas Jums ļauj vienkārši
un pārliecinoši nodrošināt to, ka ēdiens gatavojas kā
nākas. Ievietojiet nerūsējošā tērauda taustu produkta
centrā un Jūs nekavējoties varēsiet nolasīt iekšējo
temperatūru uz liela LCD ekrāna. Šī digitālā termometra
temperatūras noteikšanas diapazons ir līdz pat 232°C un
tas automātiski izslēdzas pēc tam, kad netiek nodarbināts
piecas minūtes.

2 Level Cooking Grid

Divu līmeņu gatavošanas režģis

Emaljētais režģis ar paaugstinājumu XLarge modelim, kas
gandrīz dubulto gatavošanas kapacitāti. Lielāka atstarpe
starp kokoglēm un produktiem padara to arī par ideālu
palīgu ēdiena gatavošanas pabeigšanai.

XLarge

201317

Large

370006

XXLarge
XLarge
Large

201126

3 Level Cooking Grid

3 līmeņu gatavošanas režģis

Modelis Large nav pietiekami ietilpīgs noteiktos
gadījumos? Tādā gadījumā palīdzēs šis nerūsējošā
tērauda režģis, kas sastāv no 3 līmeņiem. Apakšējais
režģis ir fiksēts režģis ar diviem rotējošiem režģiem virs
tā, kuru augstums ir pielāgojams. Jo augstāk novietojat
produktus, jo tālāk tie atrodas no tiešās kvēles. Šo 3
līmeņu gatavošanas režģi var izjaukt, tāpēc to var mazgāt
trauku mazgājamajā mašīnā.

Folding Grill Extender

Saliekams grila paplašinājums

Salokāms nerūsējošā tērauda režģis ar paaugstinājumu,
ko var vienkārši pievienot pie standarta režģa. Tas piedāvā
tādus pašus labumus kā citi režģi ar paaugstinājumu, un
to ir vienkārši uzglabāt.
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Cast Iron Grid
Čuguna režģis

Čuguna režģis piedod Jūsu ēdienam grilējumam
raksturīgo garšu, kā arī skaistu rombveida rakstu uz
tādiem produktiem kā dārzeņi, gaļa un mājputni.

Modelis

Kods

Large
Medium

100092
100085

Small
MiniMax

100078

Mini

113870

XLarge

103048

XLarge
Large
Medium
Small

101082
101051
101068
101075

XXLarge
XLarge
Large

Ø35 cm 117656

Half Moon Cast Iron Grid

Čuguna pusmēness formas režģis

Uz pusi mazākais čuguna režģis XLarge modelim ļauj
kombinēt dažādas gatavošanas tehnikas. Izmantojiet
vienmēr čuguna režģi, lai radītu ideālus grila nospiedumus
uz dārzeņiem, gaļas un mājputniem.

Half Moon Raised Grid

pusmēness formas režģis ar paaugstinājumu

PAPILDINIET SAVAS

KULINĀRĀS

IESPĒJAS

AR PERFEKTU KATLU CEPŠANAI,

SAUTĒŠANAI UN VĀRĪŠANAI
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Pusmēness formas režģim ar paaugstinājumu —
paaugstinātam statīvam, ko var novietot uz režģa — ir
daudzas priekšrocības. No vienas puses tas palielina
grila ietilpību, un no otras puses tas nodrošina lielāku
atstarpi starp kvēlojošajām oglēm un produktiem,
tādējādi samazinot karstuma tiešo iedarbību. Izmantojot
komplektācijā iekļauto pilienu uztveršanas pannu, kurai
ir nedaudz paceltas malas, šis efekts pastiprināsies vēl
vairāk. Statīvu var kombinēt ar pusmēness formas
cepšanas akmeni modeļos Large un XLarge.

Cast Iron Plancha Griddle
čuguna panna

Šī čuguna panna un grils padara Big Green Egg vēl
daudzpusīgāku. Uz rievotās puses var grilēt tādus
ēdienus kā gaļu vai zivs filejas ar garšaugiem, kā arī
produktus, kas var izkrist cauri režģim. Gludā puse ir
ideāla pankūku, bliņu vai olu cepšanai.

Half Moon Cast Iron Plancha Griddle
Čuguna pusmēness formas panna

Šī īpaši noderīgā Čuguna panna ir daudzfunkcionāla, kā
arī aprīkota gan ar rievotu, gan gludu pusi. Gludā puse
ir ideāla pankūku, bliņu vai olu cepšanai, kamēr rievotā
puse ir ideāla grauzdētu sviestmaižu pagatavošanai vai
maigas zivs filejas grilēšanai. Tā kā Čuguna pusmēness
formas panna aizņem tikai pusi no režģa, Jūs vienlaicīgi
varat grilēt arī citus produktus.

Modelis

Kods

XXLarge
XLarge
Large

116406
104090

Green Dutch Oven Round & Oval

apaļais un ovālais Green holandiešu katls

Jauni!

Divi unikāli Big Green Egg katli, kas ir izcili funkcionāli,
izturīgi un ērti lietošanā. Katli ir veidoti tā, ka vākus var
izmantot arī atsevišķi kā seklu cepamo pannu vai pat
kā formu kūkām un desertiem. Tas ļauj katlus izmantot
ne vien cepšanai un sautēšanai, bet arī, lai pagatavotu
gardas zupas, kariju vai citus ēdienus, kas jātaisa vienā
katlā. Katli spēj izturēt karstumu līdz 232 °C.

Cast Iron Dutch Oven
holandiešu čuguna katls

Holandiešu čuguna katls (Ø 27 cm) ir universāls čuguna
katls, kas ideāli piemērots vārīšanai, gatavošanai uz
lēnas uguns un cepšanai, izmantojot Big Green Egg.
Katlu var izmantot visādu veidu ēdienu, kas jātaisa vienā
katlā, pagatavošanai, piemēram, sautējumam, zupai vai
vienkārši tīkamam sautētas gaļas gabalam.

Ovālais 35cm

XXLarge
XLarge
Large

5.2 L

117670

Apaļais Ø23 cm

Large
XLarge
XXLarge

4L

XXLarge
XLarge
5.2 L
Large
Medium

117045

117052

Cast Iron Skillet
čuguna panna

Gaidāmi!

Ļoti izturīga un universāla panna cepšanai, ātrai
apcepšanai maisot, cepešu gatavošanai vai sautēšanai.
Čuguna kalpošanas laiks ir ļoti ilgs. Tas var izturēt ļoti lielu
karstumu un nodrošina perfektu un vienmērīgu siltuma
sadalījumu. Pannai ir divi praktiski rokturi. Čuguna pannu
ir ļoti viegli kopt. Pēc lietošanas tā ir tikai jānomazgā ar
karstu ūdeni un nedaudz jāieziež ar augu eļļu. Pieējams

XXLarge
XLarge
Large

Ø36 cm 118233

2017. gada pavasari.
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Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush
čuguna mērces katls ar pavāra otu

Jauni!

Šis čuguna katls ir ideāls, lai, piemēram, kausētu sviestu
vai uzkarsētu mērci vai marinādi uz Big Green Egg grila.
Čuguns labi saglabā siltumu, tāpēc katla saturs ilgi paliek
silts pat tad, ja tas vairs neatrodas uz EGG režģa. Silikona
otas rokturis perfekti iederas katla rokturī, kas ļauj
pārpalikumam vienkārši notecēt katlā. Neatstājiet otu
rokturī, ievietojot katlu EGG grila iekšpusē.

Modelis

Kods

XXLarge
XLarge
Large
Ø 12 cm 117663
Medium
Small
MiniMax

Stir-Fry & Paella Grill Pan

Ātrās cepšanas un paeljas grilpanna

Šo parocīgo, nerūsējošā tērauda grilpannu cepšanai un
palejas gatavošanai var izmantot tradicionālās spāņu
palejas gatavošanai Jūsu EGG; to var izmantot arī daudzu
citu ēdienu gatavošanai, piemēram, rīsu, makaronu un
ceptu ēdienu, kā arī karija, dārzeņu sautējuma un ceptu
kartupeļu pagatavošanai.

XXLarge
XLarge 3.8 L
Large

002167

Grill Wok

grila vokpanna

DAŽKĀRT MAZĀKĀS

UN SMALKĀKĀS

SASTĀVDAĻAS RADA

VISLIELISKĀKO

GARŠU!
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Palielinot karstumu Big Green Egg iekšpusē, novietojot
vokpannu uz režģa un ātri apcepot produktus ar
maisīšanu, jūs vienā acumirklī varat uzburt gardu, ātri
ceptu maltīti. Caurumi vokpannā nodrošina efektīvu
karstuma cirkulāciju, piešķirot produktiem Big Green Egg
grilā gatavota ēdiena raksturīgo garšu un vienlaikus
nodrošinot vienmērīgu gatavošanas procesu.

XXLarge
XLarge
Large
Ø 28 cm 002068
Medium
Small
MiniMax

Grila vokpannu MiniMax modelī var izmantot tikai bez convEGGtor

Ribs and Roasting Rack
ribu un cepeša statīvs

Šis daudzfunkcionālais ribu un cepeša statīvs ir ideāls
lielu (pildītu) gaļas gabalu vai putnu gaļas cepšanai.
Novietojot statīvu uz taisnstūra pilienu uztveršanas
pannas, ir iespējams savākt izpilējušās lāses, lai
pagatavotu, piemēram, gardu mērci. Apgriežot statīvu
otrādi, to var izmantot kā papildu ribu turētāju. Pateicoties
tam, vienlaicīgi var ne tikai izcept vairāk ribu, bet tās arī
izcepas ļoti vienmērīgi, jo gaiss EGG grila iekšpusē cirkulē
starp ribu gabaliem.

XXLarge
XLarge
Large

117564

Medium
Small

117557

Perforated Porcelain Grid

Caurumotais porcelāna režģis

Caurumotais porcelāna režģis ir ideāls mazu vai smalki sasmalcinātu dārzeņu, sēņu vai garneļu
un zivju gabaliņu cepšanai, kas ir pārāk mazi vai trausli, lai tos ceptu uz parasta režģa. Jums
vienkārši jānovieto Caurumotais porcelāna režģis uz Nerūsējoša tērauda režģa vai Čuguna
režģa un tas ar vienu kustību atkal jānoņem, kad viss gatavs.
Modelis
Kods
Pusapļa:
XXLarge / XLarge
Ø 58 cm
116390
Pusapļa:
XXLarge / XLarge / Large
Ø 41 cm
106056
Apaļais:
XXLarge / XLarge / Large
Ø 41 cm
201287
Apaļais:
XXLarge / XLarge / Large / Medium / Small / MiniMax
Ø 33 cm
102010
Taisnstūra:
XXLarge / XLarge / Large / Medium / Small / MiniMax
28x18 cm
102027

Round Drip Pan

apaļā pilienu uztveršanas panna

Šai daudzfunkcionālajai, no alumīnija izgatavotajai apaļajai
pilienu uztveršanas pannai ir vairāki pielietojuma veidi — to
izmanto, lai novietotu convEGGtor zem režģa, lai savāktu
taukus un mitrumu; to var arī piepildīt ar nelielu daudzumu
ūdens, lai radītu lielāku mitrumu EGG grila iekšpusē. Papildus
tam pilienu uztveršanas pannā uz režģa var ievietot „sēdošās”
vistas/tītara keramisko cepšanas statīvu un vertikālo vistas/
tītara cepšanas statīvu. Tas ļauj novērst šķidrumu uzpilēšanu
uz convEGGtor vai oglēm. Pateicoties izmantotajiem
materiāliem, pilienu uztveršanas panna ātri uzkarst, nodrošina
labu siltuma sadalījumu un spēj izturēt karstumu līdz 232 °C.

Ø 27 cm

117403

Ø 35x26 cm

117397

Rectangular Drip Pan

taisnstūra pilienu uztveršanas panna

Līdzīgi apaļajai pilienu uztveršanas pannai arī taisnstūra
pilienu uztveršanas panna ir daudzfunkcionāla pilienu
uztveršanas panna, kas izgatavota no alumīnija. Turklāt,
pateicoties tās izmēram (35 x 26 cm), taisnstūra pilienu
uztveršanas panna var kalpot arī kā cepšanas trauks, un to
var kombinēt ar ribu un cepeša statīvu. Ievietojot to pilienu
uztveršanas pannā, tauki un šķidrumi gatavošanas laikā
nepilēs uz convEGGtor vai oglēm. Pilienu uztveršanas panna
spēj izturēt karstumu līdz 232 °C.
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3 Michelin stars

Pizza Dough Rolling Mat

picas mīklas izrullēšanas paliktnis

Laba picas mīkla ir obligāts priekšnoteikums īstai picai. Ar
picas mīklas izrullēšanas paliktni mīklas sagatavošana būs
vienkāršāka un higiēniskāka. Novietojiet neslīdošo silikona
paliktni uz līdzenas darba virsmas un izmantojiet to mīklas
izmīcīšanai un izrullēšanai. Picas mīklas izrullēšanas
paliktnim ir pieejami pieci dažādi izmēri (no 20 līdz 41 cm
diametrā). Picas mīklas izrullēšanas paliktnis ir ideāls arī
kūku, cepumu un citu smalkmaizīšu pagatavošanai.

Modelis

Kods

51x51 cm

114167

28 cm
16 cm

114181
114174

Calzone Press

Aizvērtās picas (Calzone) spiedne

PERFEKTA PICA IR

PELNĪJUSI PERFEKTU

GRIEŠANAS
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RĪKU

Jūs varat pagatavot Aizvērto picu (Pizza Calzone),
labi pazīstamo pildīto, pārlocīto picu, kā arī citus
pildītus mīklas un konditorijas izstrādājumus vienā
mirklī, izmantojot Aizvērtās picas spiedni. Darbu sāciet
ar izrullētu mīklas apli, izspiediet pareizo izmēru ar
spiednes apakšmalu un tad ievietojiet izgriezto mīklu
spiednē. Uz vienas puses salieciet pildījumu, mīklas
malu noklājiet ar ūdeni, lai tā labāk noslēgtos, tad stingri
aizveriet spiedni un aizvērtā pica ir gatava cepšanai!
Aizvērtās picas spiedne ir pieejama vienai porcijai (16
cm diametrā priekš 125 ml pildījuma) un dubultporcijai
(28 cm diametrā priekš 250 ml pildījuma).

Aluminium Pizza Peel
Alumīnija picas lāpsta

Vai pica ir gatava novietošanai uz EGG? Parocīgā
Alumīnija picas lāpsta ļauj Jums vienkārši droši pārvietot
picu uz karsta Plakanā cepšanas akmens Big Green Egg
iekšpusē. Vai pica ir kraukšķīga un gatava? Vienkārši
izslidiniet picu ārā ar lāpstu uz griešanas dēlīša. Plānā
alumīnija lāpstiņa ne tikai viegli paslīd zem picām, bet arī
zem maizes un kūkām, kuras Jūs cepat Big Green Egg
iekšpusē. Garais rokturis garantē papildu drošību Jūsu
rokām.

114204

Wooden Pizza Peel
Koka lize picām

Koka lize picām ir autentiska cietkoksnes picas lāpsta.
Platajai lāpstai ir smailas malas, kas ļauj Jums picu
uzslidināt uz lizes no noslidināt no tās ar vienu līganu
kustību, un stingrais rokturis nodrošina drošu satvērienu.
Koka lizi picām var izmantot arī citu ēdienu un produktu
gatavošanai, kas tiek gatavoti uz Plakanā cepšanas
akmens.

Kods
114198

Rockin’ Pizza Cutter
picas griezējs

Picas griezējs ir mīklas griezējs, kas īpaši izstrādāts, lai ar
vieglām kustībām sagrieztu kraukšķīgi izceptu, bagātīgi
pildītu vai pārklātu konditorejas izstrādājumu. Vienkārši
iešūpiniet griezēju, un tā asais nerūsējošā tērauda
asmens griezīs cauri mīklai līdz pašam griešanas dēlītim.
Picas griezējam ir mīksts plastmasas rokturis visā tā
garumā, tādēļ to ir ļoti ērti lietot.

114150

Rolling Pizza Cutter

rotējošais picas griezējs

Picu vislabāk var sagriezt ar īpašu picas griezēju,
piemēram, rotējošo picas griezēju, nevis ar virtuves nazi.
Tikai tādā veidā griežot, pildījums paliks savā vietā. Asā,
rotējošā nerūsējošā tērauda ripa ļauj ar vienu kustību ātri
un vienkārši sadalīt šķēlēs katru picas pamatni. Mīkstais,
ērtais plastmasas rokturis nodrošina ērtu satvērienu, un
tam ir arī īkšķa aizsargs drošībai.

114136

Pizza Server

Picas servēšanas lāpstiņa

Servējiet picu un kūku uz šķīvjiem, apakštasītēm vai
salvetēm droši un higiēniski ar Big Green Egg Picas
servēšanas lāpstiņu. Pateicoties izturīgās nerūsējošā
tērauda lāpstiņas lielajam izmēram, tā ir ideāla gan lielu,
gan mazu šķēļu servēšanai.

114143
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Stainless Steel Grill Rings

Nerūsējoša tērauda grila gredzeni

Pildīti artišoki, pipari, āboli vai sīpoli bieži vien
gatavošanas laikā apgāžas, bet ne tad, ja Jūs tos
novietosiet uz Big Green Egg nerūsējoša tērauda grila
gredzeniem. Šie nerūsējošā tērauda gredzeni ir aprīkoti
ar adatu, kas notur pildītos augļus stingri savā vietā.
Pateicoties tam, ka gredzeni ir vaļēji, karstais gaiss var
cirkulēt tiem apkārt, nodrošinot produktu vienmērīgu
pagatavošanos. Gredzeni ir pieejami komplektos pa trīs.

Modelis

Kods

Ø 8 cm

002280

XXLarge
XLarge
Large

002112

XXLarge
XLarge
Large

002105

Expandable Flexi Basket

Izvēršams pielāgojamais grozs

Daudzpusīgs nerūsējošā tērauda grilēšanas grozs ar
noņemamu rokturi trauslu ēdienu, piemēram, zivju vai
mazāku dārzeņu, piemēram, sparģeļu, grilēšanai. Tas
novērš zivs pielipšanu pie režģa un ēdienu var apgriezt
ar vienu kustību.

Stainless Mini-Burger Slider Basket
Nerūsējošs mini burgeru režģa grozs

Vai Jūs plānojat pasniegt mājās gatavotus hamburgerus
vai laša burgerus? Ar šo nerūsējošā tērauda mini
burgeru grila grozu Jūs varat vienkārši un vienlaicīgi
grilēt divpadsmit nevainojamus mini burgerus un Jums
nevajadzēs tos pa vienam grozīt. Grila grozs ir aprīkots
ar praktisku un noņemamu rokturi.

DROŠS VEIDS

KUKURŪZAS

TURĒŠANAI
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Stuff-A-Burger Press

Burgera veidošanas spiedne

Šī ir ideāla plastmasas veidne mājās gatavotu burgeru
pagatavošanai. Vienkārši piepildiet to ar gardu un smalki
sakapātu gaļu, mājputnu, zivi vai dārzeņiem, iespiediet
to iekšā un burgers ir gatavs grilēšanai. Jūs varat starp
divām maisījumu kārtām pievienot papildu sastāvdaļas,
ievietojot tur nedaudz zilo sieru, žāvētu šķiņķi, tomātu vai
mocarella sieru, iegūstot gardus pildītos burgerus.

114082

FireWire Flexible Skewers
FireWire elastīgie iesmi

Šis divu elastīgo grila iesmu komplekts padara grilēšanu
vienkāršāku, drošāku un patīkamāku! Katrs iesms sastāv
no nerūsējošā tērauda adatas gala un garas stieples ar
noslēgtu cilpu otrā galā. Uz tā var viegli uzvērt gaļu, zivi,
mājputnu gaļu un dārzeņus, un tie otrā galā nenoslīdēs
nost, kā arī varat produktus ar visu stiepli ievietot marinādē.

Modelis

Kods

68 cm - 2x

201348

25 cm - 25x

117465

8x

117335

Bamboo Skewers
bambusa iesmi

Bambusa iesmi ir ideāli piemēroti kebabam, satē, kā
arī augļiem un dārzeņiem. Dabīgais bambuss ir videi
draudzīgs un līdz ar to ļoti ilgtspējīgs materiāls. Iesmi ir 25
cm gari, un uz tiem ir uzraksts Big Green Egg. Iepakojumā
ir 25 iesmi.

Corn Holders

kukurūzas turētāji

Vai ēdienkartē ir paredzētas grilētas kukurūzas vālītes?
Atvieglojiet sev dzīvi ar šiem praktiskajiem kukurūzas
turētājiem. Dubultās nerūsējošā tērauda adatas un ērtais
rokturis ļauj stingri satvert kukurūzas vālīti, nenosmērējot
pirkstus un ļaujot pilnībā izbaudīt kukurūzu. Pēc turētāju
nomazgāšanas (ar rokām) un nožāvēšanas tos var atkal
izmantot vai arī droši uzglabāt, pateicoties īpašiem
padziļinājumiem turētājos. Vienā komplektā ietilpst astoņi
turētāji četrām kukurūzas vālītēm.
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Folding Stainless Beer Can Chicken Roaster

aaliekams nerūsējošā tērauda vistas cepšanas statīvs
ar alus bundžu

„Vista uz alus bundžas” ir populārs vistas pagatavošanas
veids, kur gatavošanas laikā vista tiek uzlikta uz līdz
pusei piepildītas alus bundžas. Šis stabilais stiepļu
turētājs notur bundžu vietā, radot stingru pamatni, kas
nodrošina to, ka „vista uz alus bundžas” nekad vairs
neapgāzīsies. Ievietojiet turētāju pilienu uztveršanas
pannā, lai novērstu pilošu tauku izraisītas liesmas.

Modelis

Kods

XXLarge
XLarge
Large
Medium
Small

002099

Vistas
Tītara

112415
112484

Vistas
Tītara

201249
301017

Vertical Poultry Roasters

vertikālais vistas/tītara cepšanas statīvs

Ar nerūsējošā tērauda vertikālo vistas/tītara cepšanas
statīvu jūs varat vienmēr pagatavot ideāli ceptu vistu (vai
citu nelielu mājputnu) un tītaru! Gaļa saglabā sulīgumu, jo,
pateicoties vertikālajai pozīcijai, putns tiek mitrināts pats
ar saviem taukiem, uzlabojot garšu un padarot ādiņu gardi
kraukšķīgu. Ieteicams vertikālo cepšanas statīvu novietot
apaļajā pilienu uztveršanas pannā, lai novērstu tauku
uzpilēšanu uz oglēm. Ja vēlaties, varat to reizē izmantot arī
dārzeņu un kartupeļu cepšanai, jo izdalījušies tauki padara
tos īpaši garšīgus. Vertikālais cepšanas statīvs ir pieejams
divās versijās — vistas cepšanas statīvs der modeļiem no
Small līdz XXLarge, un tītara cepšanas statīvs — modeļiem
no Medium līdz XXLarge.

Sittin’ Poultry Ceramic Roaster

JĀ, TO VAR IZCEPT!
AR JŪSU VISTAS CEPŠANAS

STATĪVU AR

ALUS BUNDŽU
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„sēdošās” vistas/tītara keramiskais cepšanas statīvs

Arī uz šī „sēdošās” vistas/tītara keramiskā cepšanas
statīva vista un tītars izcepas nevainojami, garantējot
optimālu garšu un kraukšķīgu ādiņu. Šī piederuma
papildu priekšrocība ir tā centrs, kurā var iepildīt
šķidrumu, piemēram, alu, vīnu vai aromātiskas
garšvielas, piesūcinot vistu vai tītaru ar lieliskām garšām.
„Sēdošās” vistas/tītara keramiskais cepšanas statīvs ir
pieejams divās versijās — vistas cepšanas statīvs der
modeļiem no Small līdz XXLarge, un tītara cepšanas
statīvs — modeļiem no Medium līdz XXLarge.

Jalapeño Grill Rack & Corer Set

Modelis

Jalapeño piparu grila statīva un serdes izņemšanas naža
komplekts

Kods

002136

Jalapeño pipari vai itāļu saldie pipari bieži vien tiek
pārdalīti uz pusēm gareniski, lai tos piepildītu, grilētu un
pasniegtu. Ar nerūsējošā tērauda Jalapeño piparu grila
statīva un serdes izņemšanas naža komplekta palīdzību,
izmantojot komplekta piederumu sēklu izņemšanai un
mizas novilkšanai, piparus ir iespējams pilnībā piepildīt
un pagatavot nesadalītus. Statīvam ir 20 caurumi, kuros
var ievietot arī attiecīgi tik pat piparus.

Sauce Mop

Bārbekjū mērces slotiņa

Ir vienkārši pagatavot zivi, gaļu vai dārzeņus, kas garšo
pavisam citādāk ar marinādi, glazūru vai aromātisku
sviestu. Šajā gadījumā bārbekjū mērces slotiņa ir ideāls
rīks, lai vienmērīgi uzziestu šo garšu uz produkta.
Rokturim galā ir parocīgs caurums un, tā kā rokturis ir
noņemams, tad kokvilnas slotiņu ir viegli izmazgāt.

Big Green Egg Teak Cutting Board
Big Green Egg tīkkoka griešanas dēlītis

Skaists tīkkoka griešanas dēlītis, kurā Big Green Egg
logo ir iegravēts ar lāzeru. Griešanas dēlītis ir aprīkots ar
lietderīgu rievu, lai savāktu jebkādas sulas, novēršot to
iztecēšanu uz galda.

114105
Nomaināmās
galvas - 2x 114297

48x35 cm

115379
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Meat Claws

Modelis

Kods
114099

Gaļas spīles

Plucinātā cūkgaļa (pulled pork) ir populārs ēdiens un
bieži tiek ieteikts gaļu plucināt ar dakšiņām vai Jūsu
pirkstiem. Tomēr ne viens, ne otrs veids nav ideāls. Taču
ar šīm gaļas spīlēm, kas sastāv no mīksta un ērti turama
roktura ar nerūsējoša tērauda spīlēm, tas kļūst par nieku.
Piedevām Gaļas spīles ir ārkārtīgi noderīgas lielu gaļas
gabalu pārvietošanai.

Stainless Steel Tool Set

nerūsējošā tērauda rīku komplekts

Standziņas, lāpstiņa un ota
Gatavojot ārpus mājas, ir svarīgi, lai pa rokai būtu
labas standziņas, cepamā lāpstiņa un silikona ota. Šis
gaumīgais nerūsējošā tērauda trīs rīku komplekts ir
neaizvietojams, kad produkti ir jānovieto, jāapgriež vai
jānoņem no režģa droši un higiēniski, kā arī lai tos ieziestu,
piemēram, ar sviestu, eļļu, marinādi vai mērci. Rokturu
forma ļauj rīkus ērti satvert, un to garums nodrošina
pietiekami lielu attālumu starp roku un karstajām oglēm.
Komplektā ietilpst papildu ota (noņemams uzgalis). Visi
rīki no šī komplekta ir pieejami arī atsevišķi.

NEKAS NAV

standziņas ar silikona uzgaļiem

LAI AR TO NEVARĒTU
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116901
116871
116888
116895

40 cm
30 cm

116864
116857

Silicone Tipped Tongs

PĀRĀK KARSTS,

TIKT GALĀ

Set
Standziņas
lāpstiņa
Ota

Jauni!

Daudzfunkcionālas nerūsējošā tērauda standziņas
ar praktiskiem silikona elementiem. Silikons novērš
slīdēšanu un ļauj stingri un droši satvert produktu, ko
vēlaties uzlikt, apgriezt vai noņemt no Big Green Egg
grila. Mīkstais un elastīgais materiāls padara standziņas
īpaši piemērotas maigu un trauslu produktu turēšanai, un
ar tām var arī servēt makaronus vai salātus. Standziņas
ar silikona uzgaļiem spēj izturēt karstumu līdz 260 °C un
ir piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

Knife Set

Modelis

nažu komplekts

Kods
117687

Labi, asi naži ir obligāti nepieciešami ikvienam pavāram
un ēdiena gatavošanas entuziastam, un šis ir lielisks
pamata nažu komplekts. Pavāra nazis ar 20 cm asmeni
ir piemērots rupjākai griešanai, savukārt mazais virtuves
nazis ar 9 cm asmeni noderēs smalkākiem darbiem.
Brīnišķīgi matētajiem nerūsējošā tērauda asmeņiem
ir augsts oglekļa saturs, kas ļauj tos viegli uzasināt.
Rokturim ir ergonomisks dizains, tādēļ nazi var ērti satvert
un viegli kontrolēt tā kustības.

Pigtail Meat Flipper

Pigtail (cūkas astes) gaļas apgriešanas rīks

Šis inovatīvais rīks ir perfekts, lai ātri, vienkārši un droši
apgrieztu gaļas un zivju gabalus, piemēram, steikus,
siteņus un vistu stilbiņus. Garais nerūsējoša tērauda āķis
nesabojā ēdienu un ir aprīkots ar koka rokturi un auklu tā
pakarināšanai.

201515

Chef’s Flavor Injector

Šefpavāra garšas inžektors

Garšas inžektors ļaus Jums iešļircināt produkta iekšpusē
marinādes vai citas šķidras garšvielas. Tas padara gaļu
un mājputnu vēl sulīgāku un maigāku, jo garšvielas iekļūst
visā produktā. Garšas inžektors ir aprīkots ar noņemamu
6.5 cm garu nerūsējoša tērauda dubultadatu, kas padara
to viegli tīrāmu.

6.5 cm

114112
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EGGmitt™

EGGmitt™ cimds

EGGmitt cimdam ir daudz priekšrocību, salīdzinot
ar parastajiem barbekjū cimdiem. Piemēram, cimda
iekšpuse ir izoderēta ar maigu kokvilnu, bet ārpuse
ir izgatavota no ugunsdrošām, izolējošām aramīda
šķiedrām. Tas optimāli aizsargā plaukstu, plaukstas
locītavu un apakšdelmu. Pateicoties tam, ka pirksti ir
atdalīti viens no otra un cimds ir apdarināts ar silikona
rakstu, tas nodrošina pirmšķirīgu satvērienu. EGGmitt
cimds spēj izturēt karstumu līdz 246 °C un ir piemērots
gan labajai, gan kreisajai rokai.

Modelis

Kods

Viena izmēra 117090

Silicone Grilling Mitt
silikona grila cimds

Silikona grila cimds ir unikāls, pilnībā ūdensnecaurlaidīgs
cimds. Elastīgais silikons nesatur bisfenolu A un
nodrošina ļoti ciešu satvērienu, pateicoties silikona
rakstam, kas novērš slīdēšanu. Cimda atloks un odere
ir izgatavoti no mīksta kokvilnas un poliestera materiāla.
Silikona grila cimds spēj izturēt karstumu līdz 232 °C.

Viena izmēra 117083

KAS IR DROŠS,
STINGRS UN UZTICAMS?

PROTAMS, KA

BIG GREEN EGG

EGGMIT
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Kitchen Towels
virtuves dvieļi

Ar šiem glītajiem virtuves dvieļiem varat ātri noslaucīt
rokas, nosusināt vai nospodrināt glāzi, šķīvi vai galda
piederumus. Augstākās kvalitātes kokvilnas audums
ir mīksts un tam piemīt lieliska uzsūkšanas spēja.
Iepakojumā ir trīs virtuves dvieļi, kurus var mazgāt veļas
mašīnā.

3x

116840

Big Green Egg Apron – Comfort-Tie
Big Green Egg priekšauts — Comfort-Tie

Ar šo ērto un praktisko priekšautu jūs pasargāsiet savas
drēbes ēdiena gatavošanas laikā. Priekšauts ir piemērots
jebkuram izmēram, jo tam ir regulējama kakla lence, un,
pateicoties patentētajai elastīgajai lentei, tas cieši pieguļ
ķermenim. Tas garantē, ka šis priekšauts ar Big Green
Egg logotipu un ērtām kabatām perfekti derēs ikvienam.
Priekšautu var mazgāt veļas mašīnā un žāvēt veļas
žāvētājā zemā temperatūrā.

Modelis

Kods

Viena izmēra 117113

Big Green Egg Apron – Kids

Big Green Egg priekšauts bērniem

Jauni!

Gatavot kopā ar bērniem ir jautri, jo īpaši ar Big Green
Egg grilu! Arī bērnu apģērbs ēdiena gatavošanas laikā
ir jāpasargā no sasmērēšanās. Ar šo priekšautu ikviens
bērns kļūst par pilntiesīgu pavāra palīgu. Priekšauts ir Big
Green Egg raksturīgajā zaļajā krāsā, un tas ir piemērots
bērniem līdz aptuveni 12 gadu vecumam. Priekšautu
var mazgāt veļas mašīnā un žāvēt veļas žāvētājā zemā
temperatūrā.

Magnetic Flexible LED Grill Light
Magnētiskā elastīgā LED grila gaisma

Magnētiskā elastīgā LED grila gaisma ir perfekts
piederums, izmantojot Big Green Egg tumšos vakaros.
Šī gudrā LED gaisma ir aprīkota ar saliecamu rokturi
un ļoti spēcīgu magnētu galā, ļaujot Jums to piestiprināt
pie EGG metāla detaļām. Jūs varat arī aptīt rokturi ap
knaiblēm vai citiem piederumiem, tādejādi tumsā labi
apgaismojot gatavošanas virsmu.

Viena izmēra 789054

002273
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Grill Gripper
Grila satvērējs

Noņemot karstu gatavošanas režģi, ieteicams būt ļoti
uzmanīgiem. Grila satvērējs, kas ir parocīgs rīks arī
karstu pilienu uztveršanas pannu pacelšanai, satver
režģi stingri, ļaujot Jums to droši pārvietot. Turiet Grila
satvērēju tā, lai puse no satvērēja „knābja” atrastos zem
režģa. Ja Jūs ceļat režģi taisni no augšas, tad satvērējs
nav jāaptver tik cieši.

Modelis

Kods
201089

Cast Iron Grid Lifter

Čuguna režģa pacelšanas rīks

Čuguna režģa pacelšanas rīka nostiprināšana, to
pagriežot par ceturtdaļu apgrieziena, ļauj Jums ātri un
vienkārši ievietot čuguna režģi Big Green Egg iekšpusē un
to no tās atkal izcelt. Rokturis nodrošina labu satvērienu,
un tas pasargās Jūsu roku, kad čuguns kļūs karsts.

117205

Stainless Steel Mesh Grill Scrubber
Nerūsējoša tērauda grila birste

NOKLIKŠĶINI. PAGRIEZ. PACEL.

ĀTRI. VIEGLI. DROŠI.

LIELISKS
REŽĢA PACELŠANAS
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RĪKS!

Izmantojot Nerūsējošā tērauda grila birsti, kura aprīkota
ar īpaši garu rokturi, Jūs varat notīrīt savu EGG režģi
praktiski vienā mirklī. Atšķirībā no stiepļu birstēm, šai
birstei nedraud saru izkrišana pēc regulāras lietošanas.
Tas tāpēc, ka darbu padara patentētais nerūsējošā
tērauda sūklis. Gandrīz nolietojusies? Pēc sūkļa
nomainīšanas, Nerūsējošā tērauda grila birste būs kā
jauna!

114075
Nomaināmās
galvas - 2x 114280

Spiral Grid Cleaner

Spirālveida režģa tīrītājs

Spirālveida režģa tīrītājam ir divas birstes, lai vienkārši
un efektīvi notīrītu Big Green Egg nerūsējošā tērauda
vai ar porcelānu pārklātos režģus.

201201
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Cooking Grill Cleaner

Modelis

Grila režģa tīrītājs

Kods
201324

Porcelāna emaljētos un nerūsējošā tērauda režģus var
ātri un vienkārši notīrīt ar Grila režģa tīrītāju. Pateicoties
garajam rokturim, Jums nebūs jāgaida kamēr EGG un
režģis būs atdzisuši.

Ash Tool
Pelnu rīks

Pelnu rīks ir parocīgs divu praktisku iemeslu dēļ: to var
izmantot pelnu izņemšanai no pamatnes, un tas kalpo arī
kā krāsns kruķis.

XXLarge
XLarge

114952

Large
Medium

201010

Small
MiniMax
Mini

301024

XXLarge
XLarge
Large
Medium

106049

8 cm
5 cm

114495
117236

Ash Removal Pan

Pelnu izņemšanas lāpstiņa

Augstas kvalitātes organiskie kokogles gabali atstāj
pārsteidzoši maz pelnus keramiskajā pamatnē. Atlikumus
var vienkārši izņemt caur ventilācijas durvīm, izmantojot
Pelnu rīku un Pelnu izņemšanas lāpstiņu. Pelnu
izņemšanas lāpstiņa ideāli ietilpst ventilācijas durvju
atverē (XXLarge, XLarge, Large un Medium modeļiem),
samazinot netīrumu iespēju līdz nullei.

ĪSTUS GARŠAS VIRTUOZUS

TU VARI ATPAZĪT

PĒC VIŅU
DARBARĪKIEM
34

Tel-Tru® Temperature Gauge

Tel-Tru® temperatūras mērinstruments

Termometrs kupola temperatūras mērīšanai paredzēts
komplektācijā iekļautā termometra nomainīšanai, ja
nepieciešams pēc vairāku gadu lietošanas. Termometrs
darbojas diapazonā no 50 līdz 400 °C. Termometrs ar
diametru 8 cm ir piemērots modeļiem no MiniMax līdz
XXLarge, un termometrs ar diametru 5 cm — modeļiem no
Mini līdz Large.

Stainless Steel Unit

nerūsējošā tērauda galds

Šis pārnēsājamais nerūsējošā tērauda galds ir izcilas
funkcionalitātes paraugs. Materiāls ir izturīgs un viegli
notīrāms. Darba virsma ir aprīkota ar diviem atsevišķiem
nerūsējošā tērauda GN traukiem. Darba virsmai var
piestiprināt āķus (nav iekļauti komplektā), lai uzkarinātu
stangas un citus priekšmetus. Zem EGG ir vieta
piederumu vai citu materiālu uzglabāšanai. Nerūsējošā
tērauda galds ir uzmontēts uz riteņiem, kas ļauj to viegli
pārvietot.

Modelis

Kods

XLarge
Large

990599
990568

XXLarge
XLarge
Large
Medium

115621
110145
110138
110121

Small
MiniMax

110114

Mini

110107

XXLarge
XLarge
Large

113726

Medium
Small
MiniMax
Mini

113733

Stainless Steel Grid

nerūsējošā tērauda režģis

Nerūsējošā tērauda režģis ir izgatavots no augstākās
kvalitātes nerūsējošā tērauda un tiek piegādāts standarta
komplektācijā ar Big Green Egg grilu.

Gasket Kit

Blīvējuma komplekts

Keramikas pamatne un Big Green Egg kupols parasti
tiek piegādāti ar filca malu, lai pasargātu keramiku un
novērstu „nepareizā gaisa” pieplūdi. Nebojātas filca
malas nodrošina ideālu gaisa cirkulāciju EGG iekšpusē.
Atkarībā no tā, cik intensīvi Jūs Olu izmantojat, filcs
laiku pa laikam normālas nolietošanās dēļ ir jānomaina.
Blīvējuma komplekts ir pašlīmējoša filca rullis, kas ļauj
Jums veikt blīvējuma nomaiņu ļoti vienkārši pašiem.
Rullis ir pieejams dažādos izmēros dažādiem modeļiem.
Modelim XXLarge ir nepieciešami divi Large (lielā) izmēra
blīvējuma komplekti.
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Big Green Egg Wall-Mountable Bottle Opener
Big Green Egg pie sienas pakarināms pudeļu
attaisāmais

Praktisks pie sienas pakarināms pudeļu attaisāmais, kas
izgatavots no izturīga un spēcīga čuguna kroņa korķu
noņemšanai. To ir viegli piestiprināt pie Big Green Egg
galda, āra bāra vai āra virtuves, izmantojot komplektā
iekļautās skrūves.

Modelis

Kods

6.5x9.5 cm

114822

4 gabali

002310

14 cm

002334

Tablecloth Weights
Galdauta atsvari

Četru galdauta atsvaru komplekts, lai novērstu galdauta
plivināšanos vējā. Atsvari ir izlieti no polimēra un tiem ir
parocīga saspraude.

Ceramic Citronella Filled Candle
Keramiskā ar citronzāli pildīta svece

Dekoratīvā, keramiskā mini EGG ar citronzāles sveci
kukaiņu atbaidīšanai. Mini EGG ir 14 cm augsta.
Citronzāles eļļas piedevas dēļ, šī svece ir paredzēta tikai
izmantošanai ārpus telpām.
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BIG GREEN EGG PAVARGRAMATAS
The Big Green Egg Book
Big Green Egg grāmata

Big Green Egg grāmata ir lieliska enciklopēdija, kurā
iekļauts holandiešu pirmklasīgā pavāra Džonija Boēra
priekšvārds, kas slavens ar De Librije Cvollē un ir vaingots
ar ne mazāk kā trīs Michelin zvaigznēm. Grāmatā ir
skaidri aprakstītas visas gatavošanas tehnikas, kas
iespējamas, izmantojot EGG, piemēram, cepšana,
cepšana uz iesma, sautēšana, grilēšana, kūpināšana un
lēna gatavošana. Daudzās vienkāršās pagatavošanas
tehnikas un sarežģītākās receptes no mūsu vēstniekiem,
padara šo grāmatu par vērtīgu iedvesmas avotu.

Valodas

Kods

Angļu valodā 116680

Menu of the Month Book
Mēneša ēdienkartes grāmata

Divpadsmit reizes gadā Big Green Egg uzdod izstrādāt
virkni ēdienu, kuru vidū individuāli ēdieni mijas ar trīs ēdienu
ēdienkartēm. Individuālo ēdienu receptes vienmēr griežas
ap noteiktu sastāvdaļu, kura ir pagatavota, izmantojot
dažādas pagatavošanas tehnikas. Gardās trīs ēdienu
ēdienkartes ir sezonālas. Skaistie gatavošanas procesa
attēli un galīgie rezultāti, kā arī recepšu soli pa solim
instrukcijas skaidri norāda kā šos ēdienus un ēdienkartes
pagatavot ar Jūsu EGG.

Angļu valodā MENU1EN

GATAVOŠANA
AR MĪLESTĪBU

NODROŠINA
ĒDIENU DVĒSELEI
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ŽURNALS ENJOY!
Žurnāls Enjoy! ir obligāta lasāmviela ikvienam Big Green
Egg fanam! Katrs žurnāla numurs ir pilns iedvesmas:
mācieties no profesionāliem šefpavāriem un nogaršojiet
viņu reģionu gardumus, izmēģiniet dažādos gatavošanas
paņēmienus un pārsteidziet sevi ar visgardākajām receptēm
no sezonas produktiem. Žurnāls Enjoy! ir pieejams bez
maksas pie Big Green Egg produktu izplatītājiem, un to
var lasīt tiešsaistē tīmekļa vietnē biggreenegg.lv.
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SOCIALIE MEDIJI
Uzdodiet jautājumus, dalieties ar pieredzi un baudiet
iedvesmojošas receptes, stāstus un jaunāko
informāciju:

BIG GREEN EGG RECEPTES

Big Green Egg Europe

Ko gatavosiet šovakar ar Big Green Egg? Tīmekļa
vietnē biggreenegg.lv jūs varat atrast daudzas
receptes, piemēram, sāls mīklā ceptu irbi, spāņu
tapas, uz lēnas uguns ceptu cūkas pavēderi, ceptu
biešu zupu, ābolu pīrāgu, kā arī pilnas sezonas
ēdienkartes. Jūs taču nevēlaties palaist garām
lieliskas receptes? Vietnē biggreenegg.lv jūs varat
abonēt mūsu biļetenu “Inspiration Today”.

Biggreeneggeu
Biggreeneggeu
Letago @Biggreeneggeu un lieto tèmturi
#BigGreenEgg #FlavourFair

BIG GREEN EGG

GARŠU SVETKI
Daudzi Big Green Egg fani ik gadu satiekas Big Green Egg
Garšu svētkos — dienā, kas pilnībā veltīta baudīšanai,
autentiskiem produktiem, tīrām garšām un daudzajiem
gatavošanas paņēmieniem, ko sniedz Big Green Egg. Šeit
var izmēģināt dažādās garšas, mācīties no profesionāļiem,
uzdot jautājumus un apmainīties ar idejām. Svētki garantē
gardu baudu gan jauniem, gan veciem! Big Green Egg
garšu svētki notiek dažādās vietās visā Eiropā. Lai
uzzinātu vairāk un iegādātos biļetes, apmeklējiet tīmekļa
vietni biggreenegg.lv.
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