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Modely
Stojany a stoly
Obaly
Nejlepší palivo
Dřevo na uzení jako dochucovadlo
Rošty a keramika
Litinové hrnce
Teploměry
Pečení pizzy
Recepty
Údržba vašeho EGG
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Poraďte se se svým prodejcem Big Green Egg!
Máte nějaké otázky nebo byste se chtěli dozvědět více o naší působivé
kolekci příslušenství?Autorizovaní prodejci Big Green Egg mají všechny
odborné informace, aby vám dobře poradili. Nejbližšího prodejce najdete
na internetové stránce biggreenegg.eu
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BIG GREEN EGG POPIS
---

Špičková kvalita. Prvotřídní keramika. Skutečná venkovní pec!

STAROVĚKÁ MOUDROST A POPIS
INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE
Princip fungování Big Green Egg má své kořeny v daleké historii.
Před více než 3000 lety se ve východní Asii používalo jako tradiční
hliněná pec na dřevo. To je místo původu a následného osvojení
Japonci, kteří ho s láskou nazývali „kamado“ což v překladu znamená
pec nebo krb. Začátkem minulého století ho v Japonsku objevili
američtí vojáci a odvezli domů jako suvenýr. Model se staletou
tradicí se v Atlantě (stát Georgia, USA) postupně zdokonaloval
pomocí současných vědomostí, výrobních technik a inovativních
materiálů. Dokonce revoluční technologie keramiky z NASA přispěla
ke vzniku jedinečného zařízení pro venkovní vaření: Big Green Egg.

TAJEMSTVÍ BIG GREEN EGG
Japonci, Američani, Češi: každý, kdo ochutnal jídlo připravené na
Big Green Egg, okamžitě propadl této jedinečné lahodné chuti. Co
je tajemstvím EGG? Vlastně je to spíše kombinace více věcí. Je to
keramika, která odráží teplo, díky čemu vzniká proudění vzduchu,
které způsobuje, že takto připravená jídla jsou vyjímečně křehká.
Je to dokonalá cirkulace vzduchu, která rovnoměrně připravuje
potraviny při požadované teplotě. A je to skutečnost, že teplotu
je možné regulovat a udržovat absolutně přesně. Ani extrémní
venkovní teplota nemá díky kvalitní a tepelně izolované keramice
nějaký vliv na teplotu uvnitř EGG. A v neposlední řadě je to jeho
vzhled a přírodní způsob přípravy jídla.

VYCHUTNEJTE SI SPOLEČNĚ
JEDINEČNÝ CHUŤOVÝ ZÁŽITEK
Big Green Egg znamená společně si vychutnávat život. Příbuzní,
kamarádi, blízcí okolo vás společně s nejchutnějším jídlem, jaké jste
kdy ochutnali. Big Green Egg má rozsah teploty od 70°C do 350°C,
díky čemu můžete použít skutečně všechny kulinářské techniky:
grilování, pečení, vaření, dušení, uzení i pomalé vaření. Chcete mít Big
Green Egg ještě všestrannější? Pro každý model Big Green Egg je
k dispozici praktické příslušenství, díky kterému bude jeho obsluha
ještě jednodušší, jídlo ještě chutnější a vaše kuchařské umění získá
nevídaný glanc. Kombinace multifunkčního zařízení EGG a dobré
společnosti se postará o nezapomenutelné okamžiky.

NEPŘÍMÉ PEČENÍ S KERAMICKÝM
CONVEGGTOREM

Kromě grilování, pečení, napařování, wokování a uzení je Big Green Egg

vytvořené i na pomalé vaření větších kusů masa nebo pomalé dušení jemných

ingrediencí, jako jsou mořské plody či rybí filety. Pomocí keramického

convEGGtoru lehce přeměníte Big Green Egg na pec. ConvEGGtor funguje jako

tepelný štít, který chrání potraviny před přímým vyzařováním tepla z uhlí. To

zabezpečí pomalý proces přípravy jídla. Pokud použijete i kámen na pečení

(nazývaný i jako kámen na pizzu), bez problémů upečete ten nejchutnější

chléb a pizzu s autentickou, křupavou kůrkou. Možnosti přípravy jídla s EGG jsou

nekonečné. Vyzkoušejte je všechny a popusťte uzdu fantazii.

DOŽIVOTNÍ KVALITA
Za Big Green Egg si 100% stojíme. Proto získáte doživotní záruku na

materiál a konstrukci všech keramických dílů EGG. Zařízení je vyrobené z

výjimečně kvalitní keramiky. Tento materiál má extrémní izolační vlastnosti

a v kombinací s různými patentovanými komponenty získává EGG svoji

jedinečnost. Keramika odolává extrémním teplotám i teplotním výkyvům.

Zařízení EGG můžete používat nesčetněkrát bez toho, aniž by poklesla

jeho kvalita. Takže je úplně přirozené, že si celá naše společnost za

systémem EGG stojí.

LITINOVÝ rEGGulátor  
POKLOP S DVOJÍ FUNKCÍ 
Působí dvojím způsobem, reguluje proudění
vzduchu a tím i přesně ovládá teplotu

TEPLOMĚR DO VÍKA
Přesně měří vnitřní teplotu a monitoruje
proces vaření bez otevírání EGGu.

NEREZOVÝ ROŠT
Nerezový rošt se užívá jako základní rošt pro
grilování a pečení. Je součástí standardní výbavy.

LITINOVÝ OHNIŠŤOVÝ ROŠT
Nalézá se uvnitř keramického ohniště.
Perforovaný, zabezpečuje proudění vzduchu
uvnitř EGG a zároveň umožňuje propadávání
popela, který se po vaření snadno odstraní.

SPODNÍ VĚTRACÍ DVÍŘKA
Společně s rEGGulátorem ovládají přívod vzduchu a 
ovládají teplotu. Umožňují snadné odstranění popela.

VÍKO S KOMÍNEM
Keramické víko s komínem, které je možno lehce
otvírat a zavírat díky pružinovému mechanismu.
Keramický materiál je pokrytý ochrannou, dvojitou
glazurou. Vysoké izolační a akumulační vlastnosti
špičkového keramického materiálu vytváří uvnitř
EGGu dokonalou cirkulaci vzduchu, díky které
jsou jídla vařena rovnoměrně a chutně.

KERAMICKÝ PRSTENEC
Prstenec je položený na topeništi (ohništi).
Působí jako tepelný difuzér, pokládají se na něj
rošty a convEGGtor.

KERAMICKÉ OHNIŠTĚ
Ohniště je vloženo v základně, tj. spodním glazovaném
dílu EGGu a sype se do něj dřevěné uhlí. Je vybavené
perforovaným litinovým roštem a sofistikovanými
bočními otvory, které spolu se spodními větracími
dvířky a rEGGulátorem zabezpečují dokonalé spalování 
a optimální proudění
vzduchu.

ZÁKLADNA
Odolná keramika s vysokými izolačními
a akumulačními vlastnostmi. Glazura odolává
vlivům počasí, blednutí, zpevňuje keramiku.
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Big Green Egg je nyní modernější
Dokonalá klasika.

Na první pohled se může zdát, že mezi dnešním a původním modelem Big Green Egg, který byl na trh uveden v 
roce 1974, existují jen minimální rozdíly. Nicméně zdání klame. Od té doby došlo k řadě technologických úprav 
a inovací, ve kterých budeme i nadále pokračovat. Chceme totiž, aby Big Green Egg bylo nejlepší kamado nejen 

dnes, ale i v budoucnu. 

6

2=1

Patentovaný rEGGulátor 
je díky tepelně izolované 

rukojeti extrémně přesný a 
pohodlný. Lze kombinovat 

s pokličkou proti dešti.

Dva v jednom! Nový pojízdný stojan 
s integrovanou rukojetí poskytuje 
pevnou základnu pro Big Green 

Egg a umožňuje přesouvat  EGG 
bezpečně a bez rizika.

XL velikost teploměru do
víka pro snadnější a lepší
přehled o teplotě, navíc s
nárazuvzdorným sklem.

Nové provedení plstěného 
těsnění odolného vůči 
nejvyšším teplotám.

Vylepšená kolečka s nízkým 
valivým odporem vhodná pro 

jakýkoliv terén.

Patentovaný systém 
"snadného zvedání".
Důmyslný systém

umožňuje otevření a
zavření keramického víka 
za použití minimální síly.

Nejlepší keramika          Vylepšené detaily
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VY A BIG GREEN EGG:
LÁSKA NA PRVNÍ POHLED

Jako správný gurmán jste si jednou věcí rozhodně jistý: s Big Green Egg přinesete do domu 
(tedy do zahrady, na terasu nebo na balkón) pec kamado v prémiové kvalitě. Kromě grilování 

můžete na Big Green Egg potraviny péct, udit, napařovat nebo (pomalu) vařit. Protože EGG 
není obyčejný gril, ale kompletní venkovní kuchyně, ve které si můžete upéct pizzu, vyudit 
ryby, pomalu dusti maso a použít všechny technologie přípravy, které nabízí běžná trouba. 
Kulinářské možnosti, které nabízí Big Green Egg, jsou nekonečné. Otázkou tedy není proč 
EGG chcete, ale který ze 7 modelů bude pro vás nejlepší. Proto jsme zde připravili základní 
popis našich modelů. Sami se přesvědčte, že bez ohledu na to, jak malá nebo velká je vaše 
rodina, okruh přátel nebo vaše zahrada (či terasa), vždycky je tu pro vás to správné EGG!

Základní sestava Big Green Egg:
---

BALÍČEK "EASY START"
Speciálně pro začátečníky pracující se zařízením EGG jsme vytvořili startovací balíček
s nejdůležitějšími základními prvky. A seznam toho, co si přejete na příští narozeniny,

máte hotový.

convEGGtor + 
nerezový koš pro 
convEGGtor

Dřevěné uhlí 
Premium

Podpalovače Pojízdný stojan

Pohrabáč
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Velké, větší, největší. Big Green Egg 2XL je 
největším členem rodiny Big Green Egg a je
největší pecí kamado na trhu. Na tomto 
modelu je působivá jeho hmotnost, objem,
výška i plocha na vaření. Model 2XL je
opravdu nepřehlédnutelný. Ale nezaostává
ani svým výkonem. Pomocí pojízdného
stojanu a držadla model 2XL pořád lehce
přemístíte. I díky šikovnému mechanismu
pantů je i otvírání EGG úžasně jednoduché.
Z hlediska formátu a kulinářských možností
je sice skutečnou hvězdou, ale naštěstí bez
hvězdných manýrů.

Specifikace
Rošt: Ø 74 cm
Varná plocha: 4.336 cm²
Váha: 170 kg
Výška: 90 cm

Kód
120939

Cena s DPH
91.385 Kč

2XL

Obsahuje
• EGG
• IntEGGrovaný pojízdný stojan+držadlo
• convEGGtor + convEGGtor nerezový koš
• Dřevěné uhlí Premium 9 kg
• Podpalovače
• Pohrabáč

Cena s DPH
106.086 Kč

2XL BALÍČEK "EASY START"

Máte velkou rodinu nebo velkou partu 
kamarádů? Nebo jste profesionální kuchař a 
připravujete catering pro velké skupiny lidí? 
Potom je vaší ideálním parťákem Big Green 
Egg XLarge. Pomocí něho můžete připravit 
lahodná jídla i pro velké skupiny osob. Na 
ploše vaření s průměrem 61 cm lze připravit 
velké kusy masa, ryb a dokonce i více pizz. Že 
by vám 61 cm nestačilo? Tak plochu na 
vaření rozšíříte o další poschodí nádstavbo-
vým roštem, který je dostupný právě pro 
model XLarge. Vaříte tak opravdu na vysoké 
úrovni.

Specifikace
Rošt: Ø 61 cm
Varná plocha: 2.919 cm²
Váha: 99 kg
Výška: 78 cm

Kód 
117649

Cena s DPH
58.358 Kč 

Obsahuje
• EGG
• IntEGGrovaný pojízdný stojan+držadlo
• convEGGtor + convEGGtor nerezový koš
• Dřevěné uhlí Premium 4,5 kg
• Podpalovače
• Pohrabáč

Cena s DPH
72.762 Kč

XLarge BALÍČEK "EASY START"

XLarge
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Big Green Egg Large je nejoblíbenějším členem
rodiny Big Green Egg. Na ploše vaření v modelu
Large pohodlně připravíte všechna svá oblíbená
jídla pro rodinu i přátele. A to i všechno naráz,
protože na modelu Large máte dost prostoru na
vaření pro 8 lidí. Díky tomu jednoduše uvaříte na
EGG Large kompletní tříchodové menu. Chcete
ze svého EGG vytěžit co nejvíce? Potom je pro
vás model Large dokonalou volbou, protože
právě k tomuto modelu je dispozici nejvíce
příslušenství. A tak jsou možnosti využití EGG
Large opravdu nekonečné.

Specifikace
Rošt: Ø 46 cm
Varná plocha: 1.688 cm²
Váha: 73 kg
Výška: 84 cm

Kód
117632

Cena s DPH
38.478 Kč

Large

Large BALÍČEK "EASY START"

Obsahuje
• EGG
• Pojízdný stojan
• convEGGtor + convEGGtor nerezový koš
• Dřevěné uhlí Premium 4,5 kg
• Podpalovače
• Pohrabáč

Cena s DPH
49.769 Kč

Big Green Egg Medium je dostatečně kompaktní, aby se vešlo i do
malých městských zahrádek, lodžií či balkónů. Zároveň ale dostateč-
ně velké, abyste na něm mohli ugrilovat, vyudit, podusit nebo upéct 
pro 6 až 8 osob. S modelem Medium můžete bez obav pohostit celou
rodinu i s příbuznými nebo přáteli. I proto je toto EGG jedním z našich
nejoblíbenějších modelů. S vhodným convEGGtorem a pečícím
kamenem proměníte své Big Green Egg Medium jedním pohybem na
pec na pizzu, ve které si můžete udělat tu nejlepší pizzu. Protože i 
když se tento model EGG jmenuje Medium, je všechno možné, jen ne
průměrné!

Specifikace
Rošt: Ø 38 cm
Varná plocha: 1.140 cm²
Váha: 51 kg
Výška: 72 cm

Kód
117625

Cena s DPH
30.462 Kč 

Medium

Obsahuje
• EGG
• Pojízdný stojan
• convEGGtor
• Dřevěné uhlí Premium 4,5 kg
• Podpalovače
• Pohrabáč

Cena s DPH
39.672 Kč 

Medium BALÍČEK "EASY START"

MiniMax
Možná nemá úplně oslnivý vzhled, ale svým výkonem vás Big Green
Egg MiniMax rozhodně osloví. Je jen o 7 cm vyšší než Big Green Egg
Mini, ale má o hodně větší plochu na vaření, která je srovnatelná s
Big Green Egg Small. A tak nabízí dostatek prostoru na vaření pro
4 až 6 osob. A ani zdaleka není tak těžký! Na zdvihnutí 35-kilového
MiniMaxu nepotřebujete být profesionální vzpěrač. Standardně je
dodáván v mobilním nosiči EGG Carrier, takže přemístit jej kamkoliv
není žádný problém.
 

Součástí
Mobilní nosič EGG Carrier

Specifikace MiniMax
Rošt: Ø 33 cm 
Varná plocha: 855 cm²
Váha: 35 kg
Výška: 50 cm

Kód
119650

Cena s DPH
25.171 Kč 

Obsahuje  
• EGG (včetně mobilního nosiče EGG Carrier)
• convEGGtor
• Dřevěné uhlí Premium 4,5 kg
• Podpalovače
• Pohrabáč

Cena s DPH
27.335 Kč 

MiniMax BALÍČEK "EASY START"
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Big Green Egg Mini je nejmenší a nejlehčí člen rodiny Big Green Egg. 
Je ideální na to, abyste ho s sebou vzali stanovat, nebo si ho přibalili 
na výlet nebo na piknik. Nebo si ho můžete doma postavit rovnou na 
stůl. Ale abychom byli upřímní: když budete mít tento model EGG,
pravděpodobně už bez něj nikam nevyrazíte. Díky nízké hmotnosti 
přemístíte model Mini úplně jednoduše. Ale můžete si to ulehčit ještě 
více, a to použitím podstavce pro model Mini. Vaříte většinou pro 2 až 
4 osoby? Potom je tato lehká váha, vhodná na cestování, vaším 
ideálním modelem Big Green Egg.

Specifikace Mini
Rošt: Ø 25 cm
Varná plocha: 507 cm²
Váha: 17 kg
Výška: 43 cm

Kód
117618

Cena s DPH
15.552 Kč 

EGG Carrier Mini        
116451 

Cena s DPH
2.511 Kč     

Mini

Obsahuje
• EGG
• Podstavec pod
  EGG Mini
• convEGGtor
• Dřevěné uhlí Premium 4,5 kg
• Podpalovače
• Pohrabáč

Cena s DPH
19.970 Kč 

Mini BALÍČEK "EASY START"

Nest®

Pojízdný stojan 
Každé Big Green Egg se v pojízd-
ném stojanu cítí jako doma.
Když usadíte EGG do pojízdného
stojanu, uvidíte jak vyroste. Vyšší 
umístění zajistí ideální a příjem-
nou pracovní výšku. A vaše záda 
to určitě ocení. Pojízdný stojan 
je vyrobený z práškované oceli a 
pomocí čtyř robustních koleček 
můžete své EGG jednoduše
přemístit dle potřeby.

2XL  114723       16.661Kč 
XLarge  301079  7.718 Kč 
Large  301000  6.360 Kč 
Medium  302007  5.963 Kč 
Small  301062  5.167 Kč 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nest Handler
Držadlo pojízdného stojanu  
Díky držadlu pojízdného stojanu 
můžete své Big Green Egg velmi
lehce přemístit. Což je určitě
velmi praktické, když se naráz
změní směr větru a vaši hosté se
ocitnou v dýmu. Pomocí držadla
z práškované oceli posunete
vaše EGG kamkoliv potřebujete,
zatímco zůstane pevně usazené
v pojízdném stojanu.

2XL 114730   7.383 Kč 
XLarge  302083  4.837 Kč 
Large  301086  4.308 Kč 
Medium  302076   4.297 Kč 

Big Green Egg je svatým grálem pro všechny milovníky jídla. A čím častěji ho
používáte, tím více se těšíte ze všech jeho možností, výsledků a kreací. Chcete

laťku posunout ještě výše, vytvořit ještě více plochy pro vaření nebo si vaření ještě
ulehčit? Tak si vychutnejte náš výjimečně široký sortiment příslušenství.

EGG Carrier Mini     

IntEGGrated Nest+Handler
IntEGGrovaný pojízdný 
stojan+držadlo
A je to tady, dva v jednom! 
IntEGGrovaný pojízdný stojan 
a držadlo, dva skvělé produkty 
spojeny do jednoho ve skvělém a 
stylovém provedení. Silný, stabilní 
pojízdný stojan s masivními 
kolečky a pevným držadlem 
je určený k bezpečnému a 
snadnému přemisťování EGG. A 
to vše v jednotném designu. 

2XL  121011      11.925 Kč 
XLarge  121158  9.275 Kč 
Large  120175  7.984 Kč 

Portable Nest
Přenosný stojan
Pokud jedete do kempu, parku 
nebo na pláž, není důvod, proč 
to nerozjet ve velkém stylu. Jed-
noduše vezměte svůj MiniMax 
v přenosném stojanu s sebou. 
Snadno jej rozložíte a vaše 
multifunkční zařízení na vaření 
bude stát v pohodlné pracovní 
výšce (výška stojanu je 60 cm!). 
Hotovo? Tak stačí zase jednodu-
še složit a můžete vyrazit!

MiniMax  120649  5.167 Kč 

Obsahuje
• EGG
• Pojízdný stojan
• convEGGtor
• Dřevěné uhlí Premium 4,5 kg
• Podpalovače
• Pohrabáč

Cena s DPH
29.833 Kč 

Small BALÍČEK "EASY START"

Je vaření pod širým nebem výsadou jen těch co mají zahradu? Jasně,
že ne! Big Green Egg Small je oblíbeným spolubydlícím v bytě s 
balkónem nebo lodžií. Model Small je kompaktní a přece si v něm
uvaříte i modré z nebe pro 4 až 6 osob. Protože rošt modelu Small je
položený níže než u modelu MiniMax, je Small vhodnější na přípravu
většího množství jídla, i když mají oba dva modely stejnou plochu na
vaření. Model Big Green Egg Small je možná malý, ale výkon má víc
než velký!

Specifikace
Rošt: Ø 33 cm
Varná plocha: 855 cm²
Váha: 36 kg
Výška: 61 cm

Kód
117601

Cena s DPH
22.606 Kč 

Small

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
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MODULÁRNÍ
PRACOVNÍ
STŮL EGG 
Jelikož ani Řím nepostavili za jeden den, měli byste si 
také dát čas na sestavení vaší venkovní kuchyně. Máte 
Big Green Egg Large nebo XLarge, třeba i s MiniMaxem po 
boku? Začněte se základním rámem pracovního stolu pro 
EGG a pomalu můžete pomocí přídavných rámů a výplní 
rozšiřovat a přistavovat. Tak do toho! 

Nový modulární pracovní stůl EGG je takové lego pro dospělé.  
Systém je navržen tak, aby všechny komponenty byly kompatibilní  
a daly se neomezeně kombinovat. Můžete tedy neustále měnit, 
přistavovat a rozšiřovat. 

Pokud potřebujete velkou pracovní plochu , pak je tento modulární 
pracovní stůl pro vás ideální. Vzhled a styl pracovního stolu můžete 
snadno přizpůsobit vašim požadavkům a vkusu. Modulární pracovní 
stůl je stejně univerzální jako samotné EGG.

EXKLUZIVNÍ 
BIG GREEN EGG 
DESIGN

EGG Frame
EGG základní rám stolu
Začněte od základů: s EGG základním rámem 
stolu. Jeho součástí jsou nerezová mřížková 
výplň, háčky pro vaše kuchařské náčiní a 4 
nohy s nastavitelnými vyrovnávacími podstavci. 
Nohy stolu a rám jsou vyrobeny z práškově 
lakovaného hliníku a oceli. Základní rám stolu je 
kompatibilní s kolečky EGG o průměru 10 cm. 

76x76x77 cm
2XL 121837                13.756 Kč
XLarge  120229                 13.756 Kč 
Large  120212 13.756 Kč 

Expansion Frame
Nástavbový rám stolu
Pokud používáte EGG pravidělně a potřebujete 
více pracovního místa, jednoduše si ho vytvořte 
pomocí nástavbových rámů stolu. Použitím 
různých typů výplní do jednotlivých pater  
stolu dosáhnete originálního vzhledu. Kromě 
samotného nástavbového rámu stolu je  
součástí i spojovací set a 4 vyrovnávací  
podstavce v nohách rámu. Stačí si jen vybrat, 
jaké výplně se vám budou hodit a jak je 
zkombinujete. Nástavbový rám stolu je také 
kompatibilní s kolečky o průměru 10 cm. 

76x76x77 cm 120236                7.984 Kč 
 

Expension Frame Inserts
Výplně pro nástavbový rám stolu
Všechny výplně mají stejné rozměry a tak 
vám umožňují sestavit si pracovní plochu dle 
vašich požadavků a ve vašem stylu. Nerezovou 
výplň dolů a akátovou nahoru? Je to jen na 
vás. Můžete si vybrat mezi nerezovou mřížkou, 
nerezovou nebo akátovou výplní. Příliš mnoho 
variant? Výplně můžete kdykoliv jednoduše 
vyměnit nebo prohodit a změnit tak vzhled celé 
kuchyně.

XLL

Stainless Steel Grid Insert
Mřížka z nerezové oceli
120243  3.816 Kč 

Stainless Steel Insert
Výplň z nerezové oceli
120274  9.587 Kč 

Acacia Wood Insert
Výplň z akátového dřeva
120250  3.014 Kč  

Novinka

Příslušenství: Spojovací set,
sada koleček a háčky na náčiní
Tak jako si pták staví své hnízdo z materiálů, 
které najde, tak i vy si můžete snadno budovat 
váš modulární pracovní stůl. Pomocí  
spojovacího setu pevně připevníte rám EGG  
a nástavbové rámy. Sada koleček obsahuje  
dvě kolečka, z nichž jedno je uzamykatelné, 
a která jsou kompatibilní se všemi typy rámů 
modulárního pracovního stolu. Pomocí koleček 
získáte mobilní a zvýšenou pracovní plochu 
(průměr kolečka je 10 cm). Nerezové háčky 
můžete přimontovat na kterýkoliv z rámů a 
všechno potřebné náčiní budete mít po ruce. 
V nabídce jsou i dřevěné šrouby k uchycení 
háčků k akátovému stolu. 

Háčky na náčiní 120281     800 Kč  
Sada koleček (2 ks) 120410   1162 Kč   
Spojovací set  120298     433 Kč  

2XL



1918

Acacia Wood EGG Mates®

Akátové postranní stolky
Nové akátové postranní stolky jsou skvělým doplňkem pro vaše  
Big Green Egg. Jsou vyrobeny z masivního akátového dřeva a díky  
nim budete mít vaše ingredience a náčiní vždy po ruce. Tvrdé akátové 
dřevo s výrazným vzorkem se používá k výrobě špičkového nábytku. 
Postranní stolky se dají velmi jednoduše rozložit a znovu sklopit, 
samozřejmě jsou odolné vyšším teplotám. Prostě skvělé!

XLarge  121134 4.383 Kč 
Large  121127 4.383 Kč  
Medium  120670 4.383 Kč

MinMax 121844 3.179 Kč
Small  120663 4.383 Kč 

Acacia Table
Akátový stůl
Příroda si razí svoji vlastní cestu. Podívejte se na tento stůl z 
akátového dřeva. Stůl je vyrobený ručně z masivních akátových desek, 
má přírodní kresbu a jedinečnou barevnou strukturu. Proto je každý 
kus jedinečný. Akátový stůl promění Big Green Egg na kompletní letní 
kuchyni s dostatečným prostorem na všechno potřebné náčiní a 
pokrmy. Stůl je standardně dodáván s demontovatelnými kolečky.

160x80x80 cm
XLarge  118264 22.693 Kč  

2x Caster Kit 120410

150x60x80 cm
Large  118257 21.118 Kč  

 

Table Nest
Podstavec pod EGG ve stole
S podstavcem pod EGG ve stole své Big Green Egg doslova postavíte 
na nohy. Tento podstavec je speciálně navržen na podepření vašeho 
EGG a na ochranu stolu, kuchyňského ostrůvku nebo vlastnoručně 
postavené letní kuchyně.  Výhodou je, že díky podstavci nebudou na 
stole žádné stopy po propálení.

2XL 115638 1.598 Kč
XLarge 113238 1.291 Kč

Large 113214 1.180 Kč 
Medium 113221 1.066 Kč 

Obal na EGG v akátovém stole
XLarge  117182 5.009 Kč 
Large  117175 4.214 Kč 

Obal na EGG v pojízdném stojanu
2XL  117007 5.480 Kč  
XLarge * 116994 4.436 Kč 
Large  116987 3.392 Kč 
Medium  116970 3.154 Kč 
Small  116963 2.889 Kč 

EGG Cover
Obal na EGG
Slunce, vítr, déšť anebo kroupy: Big Green Egg odolá všem 
povětrnostním podmínkám, takže ho můžete nechat klidně venku po 
celý rok. Ale když ho zrovna nepoužíváte, raději ho přikryjte obalem na 
EGG. Tento obal zabezpečí, že jsou všechny jeho části dobře chráněné.

Obal na víko EGG
XLarge  116932 1.804 Kč 
Large  116925 1.666 Kč 

Obal na EGG
MiniMax 116956 1.666 Kč 
Mini 116949 1.592 Kč 

EGGmat
Podložka EGGmat
Nezabudovali jste EGG do pracovního stolu nebo venkovní kuchyně, 
ale máte je volně postavené na balkóně, terase nebo zahradě? Pak 
je podložka EGGmat pro vás ideální. EGGmat chrání prostor pod 
EGG před teplem, skvrnami a plísní. Podložka EGGmat je navíc velmi 
ekologická, protože je vyrobena z plně recyklovatelných materiálů. 

76x107 cm 117502 1.590 Kč 

BIG GREEN EGG OBALY

* Obal na EGG XLargte v pojízdném stojanu lze použít i pro základní 
rám EGG ze systému modulárního pracovního stolu EGG.

EGG Mates®

Postranní dřevěné stolky
Každý potřebuje nějakého parťáka. A postranní dřevěné stolky jsou
těmi pravými parťáky pro váš Big Green Egg. Výklopné boční stolky s
kovovými výstužemi jsou vyrobeny z vysoce kvalitního dřeva, které je
odolné vůči teplu. Získáte tak dostatečný odkládací prostor pro všechno
náčiní, ingredience i nápoje. Když přijdou vaši kamarádi, určitě se další
místo bude hodit.

XLarge  301048 3.845 Kč  
Large  301031  3.845 Kč

Medium  301055 3.845 Kč  

Již brzy

Novinka
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MAGAZINE

Už je tu nový ENJOY!? Fanoušci Big Green 
Egg ho každého půlroku toužebně očeká-
vají... Náš magazín Enjoy! Je to prostě 
nejchutnější čtení jaké jen může být. Edice 
pro jaro/léto a podzim/zimu si  
postupně vytvořily stálou fanouškovskou 
základnu a doufáme, že do ní patříte už i 
vy. V magazínu se seznámíte s mezinárod-
ními šéfkuchaři a vyzkoušíte chutě z jejich 
regionů, přečtěte si tématické reportáže a 
dozvíte se něco o kuchařských technikách, 
které můžete využít i u sebe doma. Nechte 
se překvapit těmi nejchutnějšími recepty 
ve kterých hrají hlavní roli ty nejkvalitnější 
sezónní ingredience. A zmínili jsme už 
dechberoucí fotografie? Magazín Enjoy! 
dostanete na prodejních místech Big 
Green Egg, ale můžete si ho i pohodlně 
přečíst v digitální podobě na svém tabletu 
na stránkách biggreenegg.eu. Načerpejte 
trochu inspirace... 

Vychutnejte
si ENJOY!
magazín 

JEN TO
NEJLEPŠÍ
PALIVO PRO
VAŠE EGG

Premium Lump Charcoal
Dřevěné uhlí Premium
Mise splněna: naše nekonečné hledání 
dokonalého dřevěného uhlí do Big Green Egg 
jsme dovedli do úspěšného konce. Dřevěné 
uhlí Premium se skládá ze směsi dubového 
dřeva a Hickoryového dřeva pocházejícího 
ze stromu rodu Carya, a budete to cítit i na 
hotovém jídle. Uhlí se rychle zahřeje na 
vysokou teplotu, kterou si pak dlouho udrží.

 9 kg  390011 861 Kč 
 4,5 kg  110503 463 Kč  

Charcoal Starters
Podpalovače
Podpalovači zapálíte oheň v každém EGG.  
Pomocí nich ve svém Big Green Egg  
bezpečně zapálíte dřevěné uhlí bez toho, 
abyste museli použít tekuté podpalovače 
nebo jiné chemické přísady. Tyto podpalovací 
kostky se vyrábějí z lisovaných dřevěných 
vláken, takže při jejich hoření nevzniká žádný 
(černý) dým ani petrolejový zápach a chuť.

24 ks  120922 265 Kč  

Výběr dřevěného uhlí, které používáte ve svém Big Green Egg, podstatně ovlivňuje chuť vašich jídel. Pro většinu šéfkuchařů 
je dřevěné uhlí jednou z tajných přísad, které přispívají k nepřekonatelné charakteristické chuti z Big Green Egg. Proto jsme si 
nechali vytvořit vlastní směs Big Green Egg. Dřevěné uhlí Premium se skládá ze směsi dubového dřeva a Hickoryového dřeva 
pocházejícího ze stromu rodu Carya , a budete to cítit i na hotovém jídle. 100% ekologické uhlí (bez chemických přísad, aroma 
a dochucovadel) se rychle zahřeje na vysokou teplotu, kterou si pak dlouho udrží. Na rozdíl od jiných druhů dřevěného uhlí hoří 

velké kusy uhlí pomalu a nabízí jemnou vůni dýmu. Uhlí navíc dohořívá s minimálním zůstatkem popela. Na jedno naplnění 
dřevěným uhlím můžete zařízení EGG používat při konstantní teplotě v průměru 8 až 10 hodin. Potřebujete s vařením začít 

hned? Použijte podpalovače Big Green Egg. Tyto podpalovače jsou vyrobené z lisovaných dřevěných vláken, takže jsou čisté, 
bezpečné, nezapáchají a jednoduše se používají.

Charcoal EGGniter®

Plynový rozpalovač EGGniter®

Zcela nový a již nepostradatelný pro všechny 
uživatele EGG. Rychlý rozpalovač EGGniter Big 
Green Egg je kombinací výkoného hořáku a 
dmychadla.  Dřevěné uhlí pomocí tohoto roz-
palovače zapálíte a rozžhavíte během několika 
minut. Rychlý, snadný a bezpečný. 

  120915    2.240 Kč 

Novinka
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Technika uzení dodává zařízení Big Green Egg další rozměr. Když jednou ochutnáte charakteristickou uzenou chuť, která je jemně
cítit po dřevě, jste v tom až po uši. Díky několika pomocníkům zvládnete uzení levou zadní. Vyberte si dřevěná grilovací prkénka,
na která si můžete položit všechny potřebné ingredience. Předtím než do svého EGG vložíte desku z cedrového nebo olšového

dřeva, namočte ji do vody. Teplo v kombinaci s vlhkostí zabezpečí požadovaný dýmový efekt. S originálními dřevěnými štěpkami
na uzení získají vaše jídla další jedinečný akcent. Smíchejte (namočené) dřevěné štěpky s dřevěným uhlím nebo jich hrst vysypte
na uhlí. Podle toho jaká jídla připravujete si vyberte ořech Hickory, pekanový ořech, jablko nebo třešeň. Novinkou v našem sorti-
mentu jsou 100% přírodní špalíky na uzení: tyto pevné kousky dřeva podrobně testovalo a ověřovalo více šéfkuchařů. Díky svým

rozměrům se výjimečně hodí na delší přípravu jídla při nižší teplotě. Vyberte si z druhů jablko, Hickory nebo Mesquite a své vaření
okamžitě pozdvihnete o další úroveň.

UZENÍ V BIG GREEN EGG? NÁVYKOVÁ CHUŤ

Jablko: ryba, vepřové maso, bílé
maso a drůbež jako je kuře nebo

krocan.

Třešeň: ryba, jehněčí, všechny
druhy zvěřiny, kachní maso a

hovězí maso.

Pekanový ořech: kořeněná
uzená jídla, zejména klasické
americké grilované pokrmy.

Hickory ořech: ovoce, ořechy,
hovězí maso a všechny druhy

zvěřiny.

Wood Chips 
Dřevěné štěpky na uzení
Každý šéfkuchař, který používá Big Green Egg, má svůj vlastní
styl. S originálními dřevěnými štěpkami na uzení získají vaše jídla
charakteristickou uzenou chuť. Smíchejte (namočené) dřevěné štěpky
s dřevěným uhlím nebo jich hrst rozesypte na dřevěné uhlí. Nebo
můžete udělat obojí: je to jen na vás. Přesně jako rozhodnutí, které
štěpky na uzení si vyberete: Hickory ořech, pekanový ořech, jablko
nebo třešeň.

Obsah - 2,9 L
Hickory ořech 113986 265 Kč
Pekanový ořech 113993 265 Kč
Jablko  113962 265 Kč
Třešeň  113979 265 Kč

Wooden Grilling Planks 
Dřevěná grilovací prkénka
S našimi dřevěnými grilovacími prkénky pozvednete jako šéfkuchař
své umění o úroveň výše. Položte si suroviny na (namočené) prkénko
na rošt Big Green Egg a vlhkost zajistí efekt dýmu. Na výběr máte
prkénka z cedrového nebo olšového dřeva, každé s jedinečným
chuťovým akcentem.

Cedr - 2x
28 cm   116307 399 Kč
Olše - 2x 
28 cm  116291 399 Kč

Wood Chunks
Dřevěné špalíky na uzení
Důkladně testováné šefkuchaři Big Green Egg. Tato prémiová série se
100% dřevěnými špalíky je dokonalá na uzení a jídlu dodává přijemné
aroma a bohatou chuť na vyjímečně dlouhou dobu. Vyberte si z druhů
jablko, Hickory ořech nebo Mesquite a objevte nový chutný rozměr
všeho co na Big Green Egg připravujete.

Obsah - 9 L
Jablko  114617 792 Kč
Hickory ořech 114624 596 Kč
Mesquite  114631 596 Kč
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5-DÍLNÁ 
EGGSPANDER SADA
Povolte uzdu své kulinářské fantazii s 5-ti dílnou sadou EGGspander. 
Díky této sadě je možné použít různé techniky vaření ve stejnou dobu. 
Tato nová, skvěle promyšlená sada nástrojů se skládá z dvoudílného 
víceúrovňového roštu, nerezového koše pro convEGGtor a 2 polovič-
ních nerezových roštů. Díky tomu je sada EGGspander dokonalým 
základním balíčkem pro všechny fanoušky EGG. 

Pokud jsou všechna tato různá nastavení a varianty pro vás stále  
nedostačující, určitě si vyberete ze široké nabídky příslušenství a doplňků  
tak, abyste mohli v EGG připravovat jídla vaší oblíbenou technikou vaření.

XLL

Perforated Half Grid
Půlkruhový perforovaný rošt
Máte rádi mořské plody nebo ryby připravené v EGG?  Vyzkoušejte tento 
perforovaný půlkruhový rošt, který je ideální také například pro finální přípravu 
krájené zeleniny nebo chřestu. 

XLarge  121240 1.138 Kč 
Large 120717 994 Kč 

2-Piece Multi Level Rack
2-dílný víceúrovňový rošt
XLarge  121219 4.649 Kč 
Large 120755 3.174 Kč

1-Piece convEGGtor Basket
1-dílný nerezový koš pro convEGGtor
XLarge  121196 3.207 Kč
Large  120724 1.748 Kč

Stainless Steel Half Grid
Půlkruhový nerezový rošt
Díky tomuto roštu budete moci použít polovinu vařící 
plochy v EGG na grilování, smažení nebo pečení. A stále 
vám zůstane dostatek místa, abyste si zároveň připravili 
jídlo jinou technikou vaření. Rošt je samozřejmě vyrobený 
z nejkvalitnější nerezové oceli.

XLarge  121202 1.458 Kč
Large  120731 914 Kč

5-Piece EGGspander Kit
5-ti dílná sada EGGspander
XLarge  121226 9.204 Kč
Large  120762 5.836 Kč

Příslušenství pro sadu EGGspander lze kombinovat v řadě
variant. Vytvořte si tu ideální pro vás! 

SESTAVTE SI VÁŠ  
EGGSPANDER

Cast Iron Half Grid
Půlkruhový litinový rošt
Jste opravdovým grilařem? Použitím půlkruhového litonového 
roštu můžete připravit lososové steaky, hovězí steaky a zeleninu 
se záviděníhodným grilovacím vzorem. Perfektně opečené na 
vnější straně a přitom delikátně jemné uvnitř. Poloviční plocha 
vaření, ale plnná intenzivní chuť.
 
XLarge 121233 2.043 Kč
Large 120786 1.058 Kč 

Half convEGGtor Stone
Půlkruhový pečící kámen pro convEGGtor
Všestranný půlkruhový pečící kámen. Můžete jej použít společně s 
nerezovým košem pro convEGGtor jako mezivrstvu pro vaření ve dvou 
zónách, jedné přímé a druhé nepřímé. Anebo při použití dvou kamenů 
získáte plnohodnotný convEGGtor. 

XLarge 121820 1.536 Kč
Large 121035 1.058 Kč 

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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convEGGtor®

convEGGtor (doporučujeme)
ConvEGGtor vytvoří přirozenou bariéru mezi připravovanými jídly a
otevřeným ohněm v Big Green Egg. Speciální konstrukce convEGGtoru
zajistí správné proudění vzduchu a vedení tepla. Nepřímé teplo, které
propouští keramický tepelný štít, promění vaše EGG na plnohodnotnou
venkovní pec. Ideálně se hodí na pomalé vaření při kterém se suroviny
připravují delší dobu a při nízkých teplotách.

XLarge  401052 4.999 Kč 
Large  401021 2.998 Kč 
Medium  401038 2.734 Kč 

MiniMax  116604 2.100 Kč 
Small  401045 2.100 Kč 
Mini  114341 1.538 Kč 

Baking Stone 
Pečící kámen
Pizza, pšeničný chleba, focaccia nebo lahodný jablečný koláč: s
pečícím kamenem můžete mít pekárnu přímo u sebe doma. Položte
kámen na rošt Big Green Egg a výsledkem bude chléb s křupavou
kůrkou a pizza s křehkým těstem.

XLarge 401274 3.750 Kč
Large 401014 2.246 Kč

Medium, MiniMax, Small 
 401007 1.797 Kč

Deep Dish Baking Stone  
Keramická mísa
Mísa je zárukou dokonalého rozdělení tepla a zajistí mistrovské slané
i sladké koláče, lasagne a dokonce i pizzu. Keramická mísa zaručí, že
se vše propeče rovnoměrně a získá zlatohnědou barvu, kterou vám
bude každý závidět. Uvnitř vláčné, zvenčí křupavé.

2XL, XLarge, Large 112750 2.703 Kč

convEGGtor Basket
Nerezový koš 2XL pro convEGGtor
Něco pro chytré hlavy. Co vznikne, když zkombinujete nerezový koš 
2XL se dvěma půlkruhovými pečícími kameny pro convEGGtor 2XL? 
Všestranný convEGGtor 2XL! Pomocí nerezového koše je velmi snadné 
convEGGtor, který obsahuje dva poloviční pečící kameny, umístit do EGG. 
Nerezový koš slouží jednak k držení pečících kamenů, ale zároveň pod 
nimi udržuje vzduchovou mezeru a slouží ke snadné manipulaci s  
convEGGtorem. Poloviční pečící kameny umožňují sestavit si plochu pro 
vaření a využít ji pro přímé nebo nepřímé vaření. Máte to? ConvEGGtor 
pro 2XL nabízí vylepšenou ergonomii při nastavení pro nepřímé vaření 
tak, aby mohla být využita všestrannost Big Green Egg. 

ConvEGGtor nerezový koš 
2XL 119735 2.929 Kč

Půlkruhový pečící kámen pro 
convEGGtor
2XL 120960 2.929 Kč

Cast Iron Grid 
Litinový rošt
Vzor roštu je podpisem šéfkuchaře. Pomocí litinového roštu
zanecháte svůj podpis i na lososovi, steacích a zelenině. Tento litinový
rošt zabezpečí dokonale opečené maso, které si lépe zachová i svoji
šťávu. A když jste se už podepsali... Zbývá jen servírovat!

Medium 100085 1.962 Kč 
MiniMax 

100078 
Small      1.789 Kč 

Mini 113870 1.590 Kč 

Cast Iron Satay Grill
Litinový rošt na saté 
Saté připravené v Big Green Egg si zamiluje každý. Big Green Egg 
litinový rošt pro přípravu saté přichází tedy v pravý čas. Marinujte 
své oblíbené ingredience na špízech a položte je na poloviční  
rošt, který je speciálně navržen pro přípravu špízů. Už žádné  
rozpadlé, napůl uvařené nebo hořící špízy, ale pěkně a  
rovnoměrně propečené. Kde je dnes sraz? V saté baru!  
 
Large 700485            3.973 Kč

Carbon Steel Grill Wok
Wok karbonová pánev s bambusovou špachtlí
Big Green Egg je všestranná venkovní pec a tak na něm můžete vařit 
i ve wok pánvi. S karbonovou pánví s bambusovou špachtlí zvládnete 
mistrovsky všechny kulinářské techniky. Ploché dno pánve zajišťuje 
její stabilitu na jakémkoliv povrchu pro vaření. Snadno ji můžete použít 
i v kombinaci se sadou EGGspander. Připraveni?
 
XLarge, Large 
Ø40 cm 120799  2.277 Kč
 

Half Moon Cast Iron Plancha Griddle
Půlkruhová litinová plotna
Litinová půlkruhová plotna má dvě strany a dvě funkce. Žebrovaná
strana je výborná na přípravu rybích filet nebo toustů, hladká strana
zase na volská oka, lívance nebo palačinky. Protože tato litinová plotna
na pečení zabere jen půlku roštu Big Green Egg, máte stále dost místa
i na grilování.

XLarge  116406 3.200 Kč Large 104090  1.828 Kč 

Již brzy

Novinka

Novinka
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Cast Iron Plancha Griddle
Litinová plotna
I vám občas mezi rošt Big Green Egg spadnou nějaké suroviny? Tak
to se vám do sbírky bude určitě hodit plotna. Na této litinové plotně
ugrilujete na žebrované straně menší jídla a na hladké straně můžete
připravit palačinky nebo volská oka.

2XL, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 117656 2.094 Kč
 

Cast Iron Skillet
Litinová pánev
Ať už nestíháte nebo máte času více než dost, pro pánev čas nehraje
žádnou roli. V této univerzální litinové pánvi maso propečete úžasně
rychle nebo ho můžete celé hodiny dusit. Připravte si například
steaky ze svíčkové, indonéský rendang, gratinované brambory nebo
casserole. Máte dnes na vaření dost času? V pánvi zvládnete i lahodný
desert jako je cobbler nebo clafoutis.

2XL, XLarge, Large
Ø36 cm  118233 2.222 Kč
        

 
Cast Iron Plancha Griddle - Small
Malá litinová plotna
Novinka v naší kolekci: plotna vyvinutá speciálně jako doplněk k Big
Green Egg MiniMax. Na žebrované straně ugrilujete jemné suroviny
jako jsou například rybí filety v bylinkové krustě. Druhá strana je
hladká a dokonale se hodí na přípravu palačinek či volských ok. Máte
litinovou pánev nebo o ní uvažujete? Potom můžete plotnu k modelu
MiniMax používat i jako poklici při pečení, dušení nebo vaření v pánvi.

Pro všechny modely kromě Mini
Ø26 cm 120137 1.568 Kč 

Cast Iron Skillet - Small
Malá litinová pánev
Byla součástí kolekce pro své větší bratry, ale na základě vašich
častých žádostí je nyní v nabídce i malá pánev k modelu Big Green
Egg MiniMax. Je ideální na časově náročná jídla jako je dušené či
pečené maso. Ale i na rychlé připravení masa, které si tak uchová
všechnu šťávu. Malá litinová pánev se dokonale doplňuje s malou
litinovou plotnou. Pánev tehdy funguje jako poklice při pečení nebo
dušení.

Pro všechny modely kromě Mini
Ø27 cm  120144 1.513 Kč 

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Litinový rendlík na omáčky se štětcem
Omáčky, marinády nebo rozpuštěné máslo díky omáčkovému hrnci 
na roštu Big Green Egg zahřejete rychle a jednoduše. Silikonový 
štětec vám přesně padne do ruky, takže na ubrus už vám nic 
neukápne. Chcete rendlík vložit do svého EGG? Před tím z něj ale 
vyndejte štětec.

2XL, XLarge, Large, Medium, MiniMax, Small
Ø 12 cm 117663 1.058 Kč

Perforated Cooking Grid
Perforovaný smaltovaný rošt
S perforovaným smaltovaným roštem zabráníte tomu, aby vám malé 
kousky zeleniny, hub nebo mořských plodů propadávaly pod základní 
rošt Big Green Egg. Rošt jednoduše položte na základní rošt. Díky 
malým otvorům roštu jednotlivé suroviny vždy získají nezaměnitelnou 
příchuť EGG

Půlkruhový: 
2XL / XLarge 

Kruhový:
2XL / XLarge / Large

Kruhový:
Pro všechny modely kromě Mini

Ø 58 cm 116390 1.331 Kč

Ø 41 cm 201287 1.140 Kč

Ø 33 cm  102010    661 Kč
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Half Moon Raised Grid 
Vyvýšený půlkruhový rošt s odkapávací mísou
Prostor je potřeba si vytvořit. A to se vám podaří s roštem ve tvaru
půlměsíce. Když na rošt Big Green Egg nasadíte tento vyvýšený
půlkruhový rošt, v okamžiku zvětšíte svoji grilovací plochu. A zvětší
se i vzdálenost mezi žhnoucím uhlím a jídlem, takže teplo nebude
sálat přímo. Pod rošt umístěte odkapávací mísu dodávanou spolu s
roštem, která zachytí odkapávající šťávu vznikající při vaření.
 
Medium, Small  
 101075 1.190 Kč

Green Dutch Oven
Smaltovaný litinový pekáč
Pekáči k Big Green Egg právem říkáme těžká váha. S tímto 
smaltovaným litinovým pekáčem můžete dusit, vařit, péct i opékat 
co jen chcete. Dokáže totiž opravdu všechno! Poklici pekáče můžete 
používat samostatně jako plytký pekáč na koláče a dezerty. Pekáč se 
vyrábí v oválné nebo v kulaté verzi.

Oválný - 5.2 L: 2XL, XLarge, Large 
35cm         117670 5.565 Kč

Kulatý - 4 L: 2XL, XLarge, Large 
Ø23 cm   117045 3.578 Kč

Cast Iron Dutch Oven
Litinový kotlík
Tento univerzální litinový kotlík vítězí na všech frontách. Kotlík Big 
Green Egg je ideální na dušené maso, kaše, jíšku, polévky a všechny 
jídla „z jednoho hrnce“. Litina rozděluje teplo rovnoměrně po celém 
kotlíku a těžká poklice kotlíku udržuje všechnu páru uvnitř. Anebo 
můžete kotlík použít bez poklice a všechny suroviny získají jedinečnou 
chuť jídla připraveného na Big Green Egg. Dušené maso zůstane vždy 
nádherně šťavnaté a křehké. Jste zvědaví? Tak se vraťte za 4 hodiny...

5.2 L: 2XL, XLarge, Large, Medium     
Ø27 cm 117052 2.623 Kč
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Ribs and Roasting Rack
V rošt
Multifunkční V rošt je ideální na pečení masa. Rošt ve tvaru písmene
V je vhodný na velké kusy masa nebo (plněné) drůbeže, které se musí
připravovat pomalu. Když rošt otočíte je ideální na přípravu žebírek. S
konstatním prouděním vzduchu okolo roštu dosáhnete fantastických
výsledků. Přímo nevyhnutelné pro všechny masožravce.

2XL, XLarge, Large  
 117564 1.278 Kč

Medium, Small   
 117557 1.010 Kč

Stir-Fry & Paella Grill Pan 
Pánev Stir-Fry&Paella
Každá země má své typické jídlo. Připravte si je doma a vytvořte si
vlastní verzi španělské paelly nebo maďarského guláše pomocí pánve
Stir-Fry&Paealla. Tato pánev se dá využívat i jako wok. Co byste řekli
například na takové hovězí s omáčkou Hoisin a nudlemi na čínský
způsob?

3.8 L: 2XL, XLarge, Large
Ø 36 cm  002167 1.401 Kč

Grill Wok
Pánev Wok
Big Green Egg a wok: oba dva mají kořeny hluboko v historii a přece 
se stále používají. Big Green Egg je založené na asijské peci kamado, 
která je známá přes 3000 let a wok jako stará čínská metoda vaření 
má také dlouholetou tradici. Pánev Wok tyto dvě technologie spojuje. 
Postavte pánev Wok na rošt EGG a vhoďte do ní při vysoké teplotě 
potřebné suroviny a koření.

2XL, XLarge, Large, Medium, MiniMax, Small
Ø 28 cm 002068 927 Kč
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Instant Read Digital Thermometer 
Digitální teploměr
Zvenku nemůžete vidět, jestli je kuře uvnitř už hotové. S digitálním 
teploměrem vám nehrozí žádné riziko a vždy připravíte propečené a 
skvělé kuře. A nejen kuře, ale cokoliv budete chtít. Sondu teploměru z 
nerezové oceli zastrčte do masa, ryby nebo drůbeže a za několik 
sekund už vidíte na velkém LED displeji jaká je teplota uvnitř masa. 

112002 3.575 Kč

Quick-Read Thermometer
Rychlý digitální teploměr
Oficiálně se nazývá rychlý digitální potravinový teploměr Big Green 
Egg. To vysvětluje vše. Během pár vteřin změří teplotu jehněčí kýty 
nebo plněného kuřete. Na stupeň přesně (až do 300°C!) Rukojeť 
teploměru slouží zároveň i jako pouzdro na uložení. 

 120793 1.058 Kč

Infrared Cooking Surface Thermometer
Infračervený teploměr
Co takhle laser game při používání vašeho EGG? Infračervený 
teploměr má zabudovaný přesný laser, který přesně měří teplotu 
povrchu nejen vařeného jídla. Nasměrujte ho například na pečící 
kámen, litinový rošt nebo perforovaný rošt a zkontrolujte teplotu před 
tím, než na něj položíte suroviny. Tento bezdrátový infračervený 
teploměr měří v rozsahu teplot od 0°C do 427°C.

 114839 1.924 Kč

2 Level Cooking Grid
Nádstavbový rošt pro XLarge
Nestačí vám plocha na vaření? Tak pojďte do výšky! To je princip 
nádstavbového roštu. Nádstavbový rošt z pochromované oceli 
zdvojnásobuje kapacitu vaření vašeho Big Green Egg XLarge. A to 
znamená: 2-krát tolik chutných výtvorů.

XLarge  201317 1.852 Kč

Dual Probe Remote Thermometer
Bezdrátový teploměr s dvojitou sondou
Měření bez starostí. Pomocí bezdrátového teploměru změříte 
teplotu uvnitř surovin a vnitřní teplotu Big Green Egg na stupeň 
přesně. Teploměr pracuje se dvěma sondami a přijímačem, který 
si necháváte u sebe. Jakmile je dosažena požadovaná teplota, 
přijímač automaticky vydá signál. Dosah přijímače je cca 90 m.

116383 3.663 Kč

Folding Grill Extender 
Přídavný skládací rošt
Otázka zní: kachní prsa nebo žebírka? A když už na tuto otázku 
neexistuje správná ani nesprávná odpověď, jednoduše připravte 
oboje. Se speciálním skládacím přídavným roštěm si na svém  
Big Green Egg vytvoříte dostatek místa. Přídavný skládací rošt  
z nerezové oceli při používání upevníte na nerezový rošt 
vašeho EGG. A až skončíte, jednoduše ho zase sklopíte.

2XL, XLarge, Large 
 201126 925 Kč

Instant Read Digital Thermometer 
Digitální teploměr s pouzdrem
Chcete, aby váš steak byl krvavý nebo středně propečený?  Teploměr 
Big Green Egg měří teplotu unvitř pokrmu tak přesně, že ani příprava 
středně propečeného steaku pro vás nebude sázka do loterie. Navíc 
teploměr změří a ukáže teplotu (až do 232°C) během 3 až 4 sekund, 
takže se nemusíte bát, že vám z Big Green Egg uteče příliš tepla. A 
pokud se v průběhu měření přesunete jinam, žádný problém, displej se 
otočí spolu s vámi. Součástí je i ochranné pouzdro. 
 
119575 4.214 Kč

PŘESNÁ A SPRÁVNÁ 

TEPLOTA 
ZABEZPEČÍ
TU JEDINEČNOU A 
SPRÁVNOU CHUŤ

Novinka

Novinka
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EGGmitt®

Rukavice EGGmitt
Za rukavice EGGmitt dáme opravdu ruku do ohně. Tyto extra dlouhé 
grilovací rukavice ochrání vaši levou i pravou ruku před teplotami do 
250°. Zevnitř jemná bavlna, zvenku ohnivzdorná vlákna, která používají 
i kosmonauti. Silikonový potisk zajistí skvělé uchopení. Doporučujeme 
pro manipulaci s convEGGtorem.

Jedna 
velikos 117090 861 Kč

Silicone Grilling Mitt
Silikonová grilovací rukavice 
Silikonová grilovací rukavice je absolutně vodotěsná grilovací rukavice 
s protiskluzovou úpravou díky silikonovému potisku. Manžeta a 
vnitřek jsou vyrobeny z jemné směsi bavlny a polyesteru. Silikonová 
grilovací rukavice je odolná vůči teplotám do 230°C.

Jedna 
velikos 117083 625 Kč

Kitchen Towels
Utěrky
Perfekcionalistického kuchaře s Big Green Egg poznáte podle detailů. 
Například podle originálních kuchyňských utěrek: v zelené barvě  
Big Green Egg s vytištěným textem Big Green Egg. Kromě toho,
že skvěle vypadají, jsou tyto utěrky extrémně absorbční a na 
100% nepouštějí vlákna. Navíc jsou dost jemné i na utírání 
nejjemnějšího skla a zároveň dost silné na utření rukou.

3 x 116840 545 Kč
3 Michelin stars

 Jonnie Boer 
De L�rije

WWW.BIGGREENEGG.EU
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Aluminum Pizza Peel
Hliníková lopata na pizzu
Opravdového pekaře pizzy poznáte podle sebejistého postoje a
profesionálního náčiní. Proto použijte hliníkovou lopatu na pizzu na
výjimečně plynulé vsunutí doma připravené pizzy na horký pečící
kámen do Big Green Egg. Určitě uslyšíte samou chválu a komplimenty
ze všech stran.

 118967 1.058 Kč

Calzone Press
Lis Calzone
Pizza Calzone zaujme každého. Tuto překládanou italskou klasiku si
lehce připravíte s originálním lisem Big Green Egg Calcone. Naplňte
(doma připravené) těsto na pizzu svojí oblíbenou náplní, přehněte
pizzu napůl pomocí lisu Calzone a zbytek nechejte na svém EGG.
Takto můžete připravit i jiné plněné placky jako jsou empañadas
nebo mincepies.
 
28 cm 114181 341 Kč
16 cm 114174 210 Kč

VYTVOŘTE
SI DOMA 
VLASTNÍ
PIZZERII
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Když pečete pizzu na Big Green Egg, je to jedno z ital-
ských mistrovských děl. Hlavně, když přitom použijete 
náčiní, které by vám záviděli i profesionální pekaři 
pizzy. Vyválejte si vlastnoručně vyrobené těsto na 
podložce jako dokonalý základ a abyste dosáhli toho 
nejchutnějšího výsledku (i s křehkým těstem), upečte 
ho na pečícím kameni. Jste fanouškem Calzone? S 
lisem Calzone naplníte (vlastnoručně vyrobené) těsto 
svojí oblíbenou náplní a jedním pohybem ho přehnete 
napůl. A praktické příslušenství máme i na servírování. 
Například na krájení křupavého, bohatě obloženého 
těsta bez jakékoliv námahy a na jednoduché přenesení 
jednotlivých kousků na talíř. Nabídněte si prosím!

Measuring Cups
Odměrky na suroviny
Čím vším odměřujete suroviny vy? Souprava Big Green Egg s 
odměrkami na suroviny se skládá ze 4 různých odměrek a je ideálním 
dárkem pro každého nadšeného kuchaře. Pomocí nerezových 
odměrek přesně odměříte suroviny a vaše jídla budou dokonale 
vyvážená. A odměrky si zavěsíte na praktický kroužek. 

4x  119551  960 Kč 
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Compact Pizza Cutter 
Kráječ na pizzu
Všechno bysme si měli spravedlivě rozdělit. Takže i pizzu. Ale jak 
rozkrájíte pizzu spravedlivě, úhledně a bezpečně? Novým kráječem 
Big Green Egg. Tento profesionální kráječ na pizzu má plastovou 
rukojeť, která krásně sedí do ruky a ochrání vám dlaň i prsty. A díky 
kolečku z nerezové oceli rozkrájíte pizzu na stejné kousky prakticky 
bez námahy. Nabídněte si prosím!

118974  515 Kč

Pizza Server
Lopatka na servírování pizzy
I servírovat se můžete naučit. Anebo si vyberte tu jednodušší cestu s 
touto lopatkou na servírování pizzy Big Green Egg. Můžete ji použít k 
servírování plátků pizzy, chuťových předkrmů a dortových klínů, aniž 
byste udělali nepořádek. Čepel je dostatečně široká pro větší kusy a 
dostatečně tenká, aby se snadno podsunula pod ně.

114143  523 Kč

Olive Oil
Olivový olej 1 l
Jako šéfkuchař Big Green Egg si vybíráte jen ty nejkvalitnější 
suroviny. A to platí i pro olivový olej. Tento prémiový olivový olej z 
francouzského Château d’Estoublon je mezi fanoušky Big Green Egg 
veřejným tajemstvím, které ještě více vyzdvihne a podtrhne vaše 
kuchařské umění. Jedna láhev obsahuje 1 litr olivového oleje, který je 
lisovaný za studena (extra panenský) a má velmi příjemnou a jemnou 
chuť. Je dokonalý na namáčení domácího chleba.

703451              1.195Kč

Připravíte si znovu vepřový bůček, který se jen rozplývá na jazyku? Nebo křehký 
obrácený koláč tarte tatin? Pokud používáte Big Green Egg pravidelně, určitě máte 
už mnoho klasických receptů, které jsou přesně dle chuti vašich strávníků. Ale 
samozřejmě chcete neustále posouvat své hranice a překvapovat sebe i ostatní. Na 
stránce biggreenegg.eu proto najdete celou řadu inspirativních receptů: koroptev 
pečenou ve slaném těstě, krevety s koriandrovým pestem, ústřice s pancettou, 
ale i polévku z grilované červené řepy, banánový chlebík s kokosem a kompletní 
sezónní menu. Praktickou pomůckou je i časový plán každého menu, aby bylo vaše 
načasování vždy dokonalé. Chcete mít ve své emailové schránce vždy ty nejnovější 
recepty? V tom případě se na stránce biggreenegg.eu přihlaste na odběr našeho 
newsletteru Inspiration Today.

VE SVÉ EMAILOVÉ 
SCHRÁNCE 
NAJDETE I 
RECEPTY!
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Beer Can Chicken Roaster
Stojan na kuře na plechovce piva
Beer can chicken je klasický americký recept ve kterém se kuře peče 
na otevřené poloprázdné plechovce piva. V průběhu pečení se pivo 
vypařuje z plechovky a kuře tak zůstává zevnitř křehké a šťavnaté. 
Zní to příliš složitě? Ne s tímto stojanem! Ve stojanu se do pevného 
držáku z kovového drátu vloží plechovka čímž se zabrání jejímu 
převrácení.

2XL, XLarge, Large, Medium, Small
 002099       499 Kč

Vertical Poultry Roaster
Nerezový stojan na kuře a krůtu
Dejte černého kohouta nebo bresské kuře v Big Green Egg na čestné 
místo na stojan. S tímto stojanem z nerezové oceli je kuře nebo krůta 
na držáku uchycená vertikálně, takže se „podlévá“ vlastním tukem. 
Díky tomu je maso neuvěřitelně šťavnaté, zatímco zvenku má lahodně 
křupavou kůrku. Úžasně lahodné. Nerezový stojan je dostupný pro 
kuře nebo pro krůtu.

Kuře 117458 636 Kč
Krůta 117441 871 Kč

Ceramic Poultry Roaster
Keramický stojan na kuře a krůtu
Z chutného kuřete se stane kuře dokonalé. Umístěte celé kuře nebo
krůtu na keramický stojan a zvenku získá křupavou, zlatohnědou 
kůrku, zatímco maso uvnitř bude krásně šťavnaté. A kdybyste chtěli 
přidat další chuťový akcent… Naplňte keramický stojan pivem, vínem, 
ciderem anebo bylinkami. Drůbež ve vašem podání tak bude dokonalá, 
navíc téměř bez námahy. Stojan je dostupný ve dvou variantách, na 
kuře nebo na krůtu.

Kuře 119766 673 Kč
Krůta 119773 896 Kč

Round Drip Pan
Kulatý pekáč na odkapávání 
S kulatým pekáčem na odkapávání Big Green Egg zachytíte kapající tuk, šťávu a 
malé kousky, aby se nic z toho nedostalo na dřevěné uhlí nebo na convEGGtor. 
Když kulatý, hliníkový odkapávací pekáč naplníte trochou vody, zvýší se vlhkost 
ve vašem EGG a jídla budou ještě šťavnatější.

Ø 27 cm  117403 617 Kč  

Rectangular Drip Pan
Obdélníkový pekáč na odkapávání
Obdélníkový pekáč na odkapávání je hrdinou v zachytávání stékajícího tuku a 
šťávy, například při grilování kuřete. Ale tento multifunčkní hliníkový pekáč na 
odkapávání s nepřilnavou vrstvou se výjimečně hodí i na pečení a výborně se 
kombinuje s V roštem.

35 x 26 cm 117397 782 Kč

Disposable Drip Pans 
Jednorázové misky na odkapávání
Skutečný šéfkuchař se tuku nebojí. Koneckonců tuk přidává chuť jakémukoliv 
pokrmu. Vyčistit pak mastné nádobí, to už je horší. Ale o tom příště. S Big Green Egg 
jednorázovou miskou na odkapávání je velmi snadné posbírat všechen tuk. Tyto 
hliníkové misky jsou navrženy tak, aby byly použitelné zároveň s convEGGtorem. 
Můžete s klidem grilovat, aniž byste si zašpinili ruce.

XLarge - 5x 120892 527 Kč
Large - 5x 120885 383 Kč

Medium, MiniMax, 
Small - 5x 120878 263 Kč

Novinka
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STAŇTE SE SOUČÁSTÍ KOMUNITY 
BIG GREEN EGG

Jste skutečným fanouškem Big Green Egg? Tak se staňte součástí 
naší komunity! Buďte vždy informovaní o aktuálních novinkách a 
plánovaných setkáních, dostávejte každý měsíc do své emailové 

schránky ty nejchutnější recepty a objevujte nové způsoby jak 
poznat další gurmány. Vyplňte svoji emailovou adresu na stránce 

biggreenegg.eu a objevte digitální svět kulinářské inspirace!
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Mini-Burger Slider Basket
Koš pro přípravu 12-ti miniburgerů
Stojí na vaše hamburgery Big Green Egg nekonečná fronta? S košem 
pro přípravu miniburgerů uspokojíte všechny hladovce rychle a 
efektivně. Do tohoto nerezového košíku se totiž vejde 12 domácích 
minihamburgerů nebo taštiček. Obracení a servírování zvládnete 
jedním pohybem ruky.

2XL, XLarge, Large
 002105  925 Kč

Stuff-A-Burger Press
Forma na hamburgery
Chutnají vaše hamburgery opravdu nejlépe, ale cenu za krásu by asi 
nevyhrály? Pak je forma na burgery dokonalým příslušenstvím na to, 
aby i vaše hamburgery získaly správný šarm. Naplňte plastovou 
formu svými oblíbenými surovinami, stlačte lis a jednoduše grilujte!

Ø 10,5 cm  114082  499 Kč

Grill Rings 
Nerezové grilovací kroužky
S grilovacími kroužky vám (plněné) papriky, rajčata nebo cibule v 
průběhu grilování už nikdy nesklouznou. Tyto kroužky z nerezové 
oceli mají totiž hrot na který je možné zeleninu a ovoce napíchnout. 
Tepelně vodivý hrot ve středu grilovacích kroužků zajišťuje rychlé a 
rovnoměrné vaření.

3 ks  002280 556 Kč
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FireWire Flexible Skewers
Flexibilní špízy FireWire
Se špízy FireWire bude indonéské saté i váš oblíbený špíz úplná 
hračka. Na tyto ohebné grilovací špízy obratem ruky napíchnete 
kousky masa, ryby, drůbeže a zeleniny bez toho, aby vám z druhé 
strany vypadávaly. Hotovo? Potom můžete špízy nechat chvilku 
odležet v marinádě pro extra chuť.

68 cm - 2x 201348 940 Kč

Bamboo Skewers
Bambusové špízy
Je kebab, saté nebo yakitori pravidelným menu na vašem Big Green 
Egg? Servírujte masové, rybí, zeleninové nebo ovocné špízy vyjímečně 
stylově na těchto bambusových špízech. Bambus je ekologický 
materiál, takže je šetrný k životnímu prostředí. Pro dosažení nejlepšího 
výsledku grilování namočte špízy nejprve na 30 minut do studené 
vody.

25 cm - 25 ks 117465 106 Kč

Corn Holders
Držáky na kukuřici
Z tohoto vynálezu budete opravdu nadšení! S těmito držáky na 
kukuřici můžete jíst grilované klásky kukuřice když jsou ještě příjemně 
teplé. Držáky na kukuřici mají dvojité hroty z nerezové oceli a měkké 
držadlo, abyste mohli kukuřici pevně držet v ruce a prsty měli čisté. Už 
žádný nepořádek, jen zábava.

8 ks 117335 414 Kč
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Sauce Mop
Štětec na potírání
Natírání bude pro vás hračkou díky tomuto štětci. Marináda nebo 
ochucené máslo dodá rybě, masu a zelenině skvělý chuťový akcent, a 
to bez větší námahy. Tento štětec na marinádu je ideálním nástrojem 
na dochucení vašich surovin. Jen jim to pěkně natřete!
 
48 cm 114105 394 Kč
Náhradní 
hlavice - 2x 114297 263 Kč

Knife Set
Souprava nožů
U soupravy nožů zbystří pozornost každý fanoušek EGG. Je to totiž 
investice, která se vám okamžitě vrátí. Ergonomický kuchařský nůž 
s čepelí dlouhou 20 cm a kuchyňský univerzální nůž s čepelí dlouhou 
9 cm za vás udělají hrubou i jemnou práci. Standardem je dobrý 
úchop a optimální kontrola nad nožem.

2 ks 117687 2.437 Kč

Teak Cutting Board
Týkové prkénko na krájení
Týkové prkénko Big Green Egg je důležitou součástí vybavení každého 
šéfkuchaře. Každé prkénko je uměleckým dílem: spojení přírodního 
vzhledu s řemeslným provedením. Je ideální pro krájení masa a 
zeleniny, odkapávací kanál po okrajích prkénka slouží k zachycení šťáv, 
abyste si nezašpinili ubrus na stole.

  120632 1.797 Kč

Meat Claws
Trhací vidlice
Zabořte pařáty, pardon, vidlice na maso do pomalu dušeného 
vepřového a jednoduše ho „potrhejte“. Trhané vepřové nebo-li pulled 
pork je už dlouhá léta jedním z nejoblíbenějších receptů na Big Green 
Egg a s trhacími vidlicemi na maso nebudete mít problém si ho 
připravit. Trhací vidlice jsou vhodné i na manipulaci s většími kusy 
masa.

2 ks  114099 741 Kč

Stainless Steel Tool Set
Souprava nářadí pro grilování
Kvalitní náčiní udělá polovinu práce. Opravdový odborník na Big 
Green Egg má vždy u EGG po ruce soupravu náčiní pro grilování.. 
Tato stylová trojdílná souprava z nerezové oceli se skládá z kleští, 
obracečky a silikonového štětce. A s tímto triem všechno naložíte, 
obrátíte a namarinujete bezpečně a hygienicky.

Souprava     116901 2.354 Kč
Kleště        116871 901 Kč
Obracečka 116888 782 Kč 
Štětec 116895 665 Kč 

Silicone Tipped Tongs
Nerezové kleště se silikonovým povrchem
S kleštěmi se silikonovým povrchem zvládnete vše levou zadní. Tyto 
multifunkční kleště z nerezové oceli mají díky silikonovému povrchu 
protiskluzovou rukojeť. Grilované pokrmy můžete nakládat, obracet, 
a vytahovat z EGG jedním pohybem ruky. Bez toho aniž byste něco 
zašpinili nebo vám něco spadlo.

40 cm       116864 774 Kč
30 cm       116857 635 Kč

Novinka
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Chef’s Flavor Injector
Vstřikovač marinád
Jediná originální dávkovací stříkačka Big Green Egg ochutí maso 
a drůbež jedinečným způsobem. Díky tomuto vstřikovači se marináda 
dostane až do středu masa a to tak bude ještě šťavnatější 
a lahodnější. 

119537   1.185 Kč

Grid Gripper
Kleště na rošt
S kleštěmi na rošt můžete rošt vašeho Big Green Egg chytit pevně a 
spolehlivě. Můžete s nimi rošt jednoduše zvednout, například abyste 
do EGG vložili convEGGtor nebo ho z něj vytáhli. Nebo s nimi můžete 
rošt vytáhnout a potom vyčistit. Zároveň jsou ideálním nástrojem pro 
nadzdvihnutí, vložení a vytažení rozpáleného pekáče na odkapávání. 
A to vše bez toho, aniž byste si zašpinili ruce.

118370   681 Kč

Cast Iron Grid Lifter
Zvedač litinových roštů
Vkládání, otáčení, uchycení i zdvihání. Nadzdvihnutí horkého a 
těžkého litinového roštu z vašeho Big Green Egg, například když 
chcete vložit nebo vytáhnout convEGGtor, je skutečně tvrdým 
oříškem. Ale s praktickým zvedačem litinových roštů to zvládnete. 
Nerezový plát pod rukojetí kleští vám chrání ruce před případným 
stoupajícím horkým vzduchem.

117205  872 Kč 

Grid Scrubber
Čistič roštu s nerezovou drátěnkou
S čističem roštu s nerezovou drátěnkou během okamžiku vyčis-
títe nerezový nebo litinový rošt, i convEGGtor nebo pečící kámen. 
Dokonce i když je ještě teplý, protože s extra dlouhou rukojetí si teplo 
udržíte od těla. Čištění s nerezovou drátěnkou sice nebude příjemněj-
ší, ale určitě rychlejší.

 119469 542 Kč 
Náhradní 
hlavice - 2x  119483 200 Kč 

Kitchen Shears
Nůžky
Nůžky zvládnou všechny možné úkoly, které souvisí s vařením na  
Big Green Egg. S těmito kuchyňskými nůžkami z nerezové oceli bez 
problémů naporcujete kuře na pěkné kousky. Ale můžete je použít i na 
odstranění ploutví ryb, na porcování kuřecích filet nebo na přeříznutí 
šňůrky, která drží masovou roládu pohromadě.

120106    465 Kč

Dual Brush Grid Scrubber
Dvojitý čistič roštu s nerezovou drátěnkou
Dvojitý čistič roštu s nerezovou drátěnkou je praktický nástroj na 
vyčištění grilovacího nerezového nebo litinového roštu anebo  
pečícího kamene. Čistič se skládá ze dvou nerezových drátěnek na 
ergonomické rukojeti. Díky dvěma drátěnkám odstraníte nečistoty z 
roštu nebo kamene 2-krát rychleji. To znamená, že po použítí EGG si 
ho můžete užívat déle než začnete s čištěním.

 119476 626 Kč 

Pigtail Meat Flipper
Nerezový hák k obracení masa
Za hák k obracení masa dáme ruku do ohně. Tento tenký hák na maso 
je dokonalý na rychlé a jednoduché obracení masa a drůbeže (steaků, 
kotlet nebo kuřecích stehen). S dlouhým hákem z nerezové oceli 
můžete maso obracet dokonce i při velmi vysokých teplotách bez 
toho, že byste museli jít blíže k ohni, a aniž byste suroviny poškodili.

48 cm 201515  1.015 Kč 
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Ash Tool
Pohrabáč (doporučujeme)
Pohrabáč má vlastně dvojí funkci: jednoduše pomocí něj odstraníte z 
Big Green Egg popel, ale zároveň ho můžete použít i na rovnoměrné 
rozdělení dřeveného uhlí před tím než EGG zapálíte. Tento praktický 
nástroj se velmi dobře doplňuje s lopatkou na popel.

2XL 
119490 887 Kč

 

XLarge

Large 
119506 596 Kč

Medium 

MiniMax
Small 301024 475 Kč
Mini

Ash Removal Pan
Lopatka na popel
Po dřevěném uhlí zůstává popel. Když popel vyberete pomocí 
pohrabáče a lopatky na popel, bude přes vaše Big Green Egg proudit 
vzduch snáze. A tento cirkulující vzduch a kyslík jsou důležité proto, 
aby se teploty EGG dosáhlo rychleji a jednodušeji se udržovala. 
Lopatka na popel se dokonale vejde do otvoru regulace vzduchu, 
čímž předejdete rozfoukání popela.

2XL, XLarge, Large, Medium 
 106049 1.058 Kč  

Grid Cleaner
Čistič roštu
Používání EGG znamená nejen lahodné jídlo, ale i připálené a přilepené 
zbytky na roštu vašeho Big Green Egg. Rošt však rychle a jednoduše 
dočista vydrhnete pomocí tohoto čističe. Díky prodloužené rukojeti 
nemusíte čekat než rošt vychladne.

 201324 1.143 Kč

Pro gurmány právě přichází kulinářský vrchol roku: festival Big Green Egg´s 
Flavour Fair. S více než 150-ti šéfkuchaři Big Green Egg, kteří se sjedou 
zdaleka i zblízka, nejnovějšími trendy a technikami vaření a s mnoha dalšími 
fanoušky systému EGG zde vaše gastronomické srdce skutečně zaplesá. Celý 
den se nese ve znamení kurzů vaření, workshopů, lokálních produktů, čistých 
chutí a tipů a triků pro vaření se zařízením EGG. Naučte se něco nového od 
profesionálů, ptejte se, vyměňujte si nápady a hlavně: všechno ochutnejte!

Festival Big Green Egg´s Flavour Fair se koná každý rok ve stále více 
zemích. Více informací najdete na biggreenegg.eu, kde si můžete 
objednat i vytoužené vstupenky.

Festival 
Big Green Egg’s 
FLAVOUR FAIR 
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Tel-Tru Temperature Gauge
Teploměr do víka
Každé Big Green Egg se standardně dodává s teploměrem. No a 
když se ten po dlouholeté službě odebere na odpočinek... Tak si pak 
objenáte nový. Umístíte teploměr do víka EGG a okamžitě zjistíte jaká 
je uvnitř teplota bez toho, aniž byste museli víko otvírat a zbytečně 
ztráceli teplo. Teploměr do víka je dostupný ve dvou verzích a měří 
teplotu od 50°C do 400°C.

8 cm    117250 2.243 Kč 
5 cm    117236 1.316 Kč 

Náhradní díly

Rain Cap
Poklička proti dešti
Vždycky je tu možnost, že začne pršet, když budete zrovna vařit v EGG. 
Jako správný EGG expert nepřestanete kvůli dešti připravovat váš 
oblíbený pokrm, ale zároveň určitě nebudete stát o to, aby vám do něj 
napršelo. Poklička proti dešti Big Green Egg poslouží jako deštník pro 
regulátor na vašem EGG. Pokličku proti dešti lze použít pouze v 
kombinaci s rEGGulátorem.

2XL, XLarge, Large, Medium
120748   928 Kč 

MiniMax, Small
121042   874 Kč

rEGGulator
rEGGulátor
Zcela nový a robustní rEGGulátor lze nastavit velmi přesně. Je vyroben 
z odolné litiny se silikonovou rukojetí, což vám umožní zvýšit nebo 
snížit přívod vzduchu, aniž byste si popálili prsty. Regulátor vzduchu 
jsme ošetřili ochrannou vrstvou, která zabraňuje korozi, takže jej po 
použití můžete nechat v EGG.

2XL, XLarge, Large, Medium
117847   2.253 Kč  
  
MiniMax, Small
117854   2.044 Kč

Gasket Kit
Souprava těsnění
Po dlouhém a intenzivním používání Big Green Egg se plstěné těsnění na 
venkovním okraji keramické základny, spodní straně keramického víka a komína 
v určitém momentu opotřebí. Protože chrání keramiku a zabezpečuje dokonalou 
cirkulaci vzduchu, je rozumné ho včas vyměnit. A to se vám se soupravou 
těsnění podaří velmi jednoduše. Role těsnění je samolepící  a lepení jde vlastně 
samo.

2XL, XLarge, Large 
 113726  1.255 Kč 

Medium, MiniMax, Small, Mini 
 113733 1.190 Kč 

Band Assembly Kit
Set obručí
Patentovaný systém "snadného zvedání". Důmyslný systém umožňuje otevření a 
zavření keramického víka za použití minimální síly.

2XL  119421 8.460 Kč 
XLarge  117908 7.115 Kč
Large  117984  5.231 Kč
Medium  120021 5.023 Kč

MiniMax  
117939 4.483 KčSmall 

Mini 201393 3.306 Kč

Stainless Steel Grid
Nerezový rošt
Nerezový rošt se užívá jako základní rošt pro grilování a pečení. Je součástí 
standardní výbavy.

2XL 119681 9.278 Kč
XLarge 110145 3.986 Kč
Large  110138 2.594 Kč 
Medium 110121 2.275 Kč 

MiniMax 
110114  1.993 Kč 

Small  

Mini 110107 1.741 Kč 

Cast Iron Grate
Litinový ohnišťový rošt
Nalézá se uvnitř keramického ohniště. Perforovaný, zabezpečuje proudění 
vzduchu uvnitř EGG a zároveň umožňuje propadávání popela, který se po vaření 
snadno odstraní.

2XL  114716 8.996 Kč
XLarge  112644 3.099 Kč
Large  103055 588 Kč
Medium  103062 568 Kč

MiniMax 103055 588 Kč

Small   460 Kč
Mini 

103079

Již brzy

Již brzy

Novinka

Novinka
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Base
Základna
Odolná keramika s vysokými izolačními a akumulačními vlastnostmi. Glazura odolává 
vlivům počasí, blednutí, zpevňuje keramiku.

2XL  120946 47.435 Kč
XLarge  112620 24.092 Kč
Large  401076 17.318 Kč
Medium  401083 13.852 Kč

MiniMax  115577 9.031 Kč
Small 401090 10.492 Kč
Mini 401106 5.879 Kč

Fire box
Keramické ohniště
Ohniště je vloženo v základně, tj. spodním glazovaném dílu EGGu a sype se do něj 
dřevěné uhlí. Je vybavené perforovaným litinovým roštem a sofistikovanými bočními 
otvory, které spolu se spodními větracími dvířky a dvojfunkčním litinovým regulačním 
poklopem zabezpečují dokonalé spalování a optimální proudění vzduchu. 

2XL  120984 18.550 Kč
XLarge  112637 8.836 Kč
Large  401175 5.643 Kč
Medium  401182 5.579 Kč

MiniMax  115591 2.384 Kč
Small 401199 3.699 Kč
Mini 112187 1.815 Kč

Dome
Víko s komínem
Keramické víko s komínem, které je možno lehce otvírat a zavírat díky pružinovému 
mechanismu. Keramický materiál je pokrytý ochrannou, dvojitou glazurou. Vysoké 
izolační a akumulační vlastnosti špičkového keramického materiálu vytváří uvnitř 
EGGu dokonalou cirkulaci vzduchu, díky které jsou jídla vařena rovnoměrně a chutně.

2XL  114433 38.241 Kč
XLarge  112668 14.110 Kč
Large  401120 8.130 Kč
Medium  401137 6.485 Kč

MiniMax  
401144 5.735 Kč

 
Small 
Mini 112224 4.505 Kč

Fire Ring
Keramický prstenec
Prstenec je položený na topeništi (ohništi). Působí jako tepelný difuzér, pokládají se na 
něj rošty a convEGGtor.

2XL  120977 12.720 Kč
XLarge  401212 7.976 Kč  
Large  401229 4.669 Kč
Medium  401243 3.649 Kč

MiniMax  115607 2.060 Kč
Small 401250 2.233 Kč
Mini 112194 1.589 Kč
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Apron - Comfort-Tie
Zástěra Apron
Zástěra Big Green Egg Apron je nenahraditelná, pomůže vám 
totiž ochránit oblečení před mastnotou a jinými fleky. Zástěra má 
nastavitelný popruh okolo krku a elastické popruhy v pase. Takže 
padne opravdu každému.

Jedna 
velikost 117113 624 Kč

Apron – Kids
Dětská zástěra
Co se v mládí naučíš ve stáří jako když najdeš. U EGG můžete stát s 
vaším malým šéfkuchařem a spolu si užít neopakovatelné chvíle. S 
dětskou zástěrou se z každého dítěte stane plnohodnotný pomocník 
u vaření pod širým nebem a navíc bude mít oblečení čisté a bez 
mastných fleků. Zástěra je v zelené barvě Big Green Egg a je vhodná 
pro malé kuchaře přibližně od 12 let věku.

Jedna 
velikost 789054 563 Kč

Mr EGGhead Plush Toy
Pan EGG plyšová hračka 
Každý šéfkuchař potřebuje svého maskota a kdo by mohl být lepší pro 
tuto roli než pan EGG osobně? Tato plyšová hračka dodává vaření s 
EGG nový rozměr. Máte nějaké malé kuchaře a pomocníky? Nechte je 
hrát si s panem EGG během vaření. Kdo si chce hrát?
 
 120991 317 Kč

BIG GREEN EGG KUCHAŘKA

The Big Green Egg Book 
Kuchařka Big Green Egg
Kuchařka Big Green Egg je bible každého nadšence pro Big Green 
Egg. V této lahodné knize s úvodním slovem holandského šéfkuchaře 
Jonnieho Boera najdete všechny techniky přípravy jídla, které  
můžete na EGG využít. Pečení, dušení, grilování, uzení i pomalé  
vaření. Základní příprava i nejnáročnější recepty vás inspirují k  
tomu, abyste ze svého kulinářského já vytěžili co nejvíce.

Angličtina   116680  2.118 Kč  

Novinka
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Tablecloth Weights
Závaží na ubrus
Správný kuchař EGG se nenechá vyvést z rovnováhy. Ale co když 
začne foukat a ubrus vám odletí až k sousedům? Na rohy ubrusu 
připevněte závaží a už vám ubrus nebude poletovat po dvoře. 
Souprava čtyř závaží na ubrus ve tvaru malého vajíčka EGG je 
odlitá z masivní pryskyřice..

4 x   002310  489 Kč 

Wall-Mountable Bottle Opener  
Otvírák na láhve
Když máte Big Green Egg párty, šťastná hodinka je pořád. Proto je 
otvírák na láhve z odolné litiny nepřekonatelným dárkem pro všechny 
milovníky EGG. S tímto praktickým nástěnným modelem otvíráku 
lahví v jedinečném tvaru EGG můžete otvírat jedno pivo za druhým. 
Otvírák lahví jednoduše přišroubujte k pracovnímu stolu, zahradnímu 
baru nebo ke kuchyňské lince. A bar je otevřený!

6.5 x 9.5 cm  114822 587 Kč

Magnetic Flexible LED Grill Light 
Baterka s magnetickou úchytkou
Ať už v příjemný zimní večer nebo při letní EGG párty až do noci – 
baterka s magnetickou úchytkou vám do tmy přinese světlo. Praktická 
baterka LED má ohebnou rukojeť a na konci silný magnet. Připevněte 
baterku do víka EGG a osvětlíte si celou grilovací plochu.

   002273 527 Kč

Big Green Egg Travel Trolley
Příruční kufr Big Green Egg
Takto cestujete stylově jako skutečný EGGer. Příruční kufr Big Green 
Egg je vyroben z recyklovaných PET lahví. Je to pevný a lehký kufr, který 
vám umožní zabalit si spoustu věcí bez obav, že překročíte váhový limit 
palubního zavazadla! Interiér kufru s podšívkou v designu Big Green Egg 
je rozdělen na dvě části pro snadnější uspořádání věcí, včetně pásů k 
jejich upevnění. Součástí kufru jsou otočná kolečka (360°) a zámek TSA. 

   743924  1.748 Kč 

#BIGGREENEGG 

INSPIROVAT OSTATNÍ, TO 
JE TO, CO NÁS POHÁNÍ

---
BIGGREENEGG.EU

Také si fotíte své kulinářské výtvory z Big 
Green Egg? Nejste sami. Stále více gurmánů 
si svoje jídlo pravidelně fotí, aby ho mohli 
sdílet na Instagramu nebo Facebooku. Ale 
i proto, aby si mohli později zavzpomínat. 
Sociální sítě jsou vhodné i na vyměňování 
zkušeností, vylepšených receptů a novinek. 
A na kladení otázek. 

Chcete se také inspirovat nebo dokonce 
motivovat ostatní? Sledujte nás a označujte 
nás na následujících sítích:

  Big Green Egg EU

  Big Green Egg ČR

  Big Green Egg Europe

  Biggreeneggeu

  Big Green Egg Česká republika

Sdílejte své příspěvky a fotografie s ostatními 
fanoušky systému EGG pomocí hashtagů
#openflavour a #BigGreenEgg.
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Některé věci
nezůstavají stejné. 

Některé se
nikdy nemění.




