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Användning
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Big Green Egg är baserat på en över 3000 år gammal asiatisk

Big Green Egg tillverkas i Mexiko, ett land med en lång och

Rökning och olika träslag
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keramikugnsdesign. På 1950-talet i efterkrigstidens Japan

gedigen keramiktradition och en framstående produktionsteknik.

Grillning
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då tusentals amerikanare belägrade landet använde man

Här tillverkas våra gröna egg i moderna anläggningar med stor

Bröd och pizza
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dagligen den traditionella kamadon i köket. De amerikanska

precision av kunniga fackmän. Innan eggen lämnar fabriken

Byta filtpackning på Big Green Egg
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soldaterna bekantade sig med välsmakande och saftiga

genomgår de dessutom en noggrann slutkontroll. Anläggningen

maträtter och såg möjligheterna med denna karaktäristiska

är ISO 9001 UL-certifierad och uppfyller därmed de strängaste

keramikkruka och tog den med sig hem till USA.

kvalitetsnormerna inom branschen.

Big Green Egg öppnade dörrarna 1974 i Atlanta, Georgia (USA).

Genom att tillämpa modern teknik och principerna med den

Företaget importerade till en början japanska och kinesiska

traditionella keramikugnen och vår unika högvärdiga keramik har

keramikugnar. Men tack vare det amerikanska rymdfärds

vi tagit fram ett unikt matlagningsredskap. Att laga mat utomhus

programmet på 1970-talet utvecklades nya intressanta material.

får nu en helt ny dimension och du som innehavare av Big Green

De stränga säkerhetskraven från NASA resulterade bland annat

Egg kan njuta av underbara rätter året runt. Temperaturen

i högvärdiga och värmetåliga keramikmaterial. Big Green Egg

utomhus har inget som helst inflytande på den högvärdiga

undersökte den av NASA utvecklade keramiken och glasyren

keramiken och påverkar inte temperaturen inne i egget på något

och kunde konstatera att de var utomordentligt lämpade för

vis. Snyggt grillat, saftigt och mört kött eller en härligt tillagad

en modern förbättrad variant av den vördade kamadon.

fisk med saltskorpa, wokade skaldjur och en mustig gryta, frasigt
bröd och pizza med krispig botten eller mumsiga efterrätter, det

Naturlera och vanliga keriamiksorter är inte så solida, hållbara

är upp till dig, sommar som vinter står Big Green Egg till ditt

och väderbeständiga eller värmeisolerade som den av NASA

förfogande.

utvecklade keramiken som Big Green Egg är tillverkad av. Våra
moderna Big Green Egg kan värmas upp minst hundra tusen
gånger utan att detta har någon som helst inverkan på
keramikkvaliteten.
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VÅRA
MODELLER

Small

Large

XLarge

Den lilla modellen har en fjädermekanism vilket gör det lätt att

Till den stora modellen hör givetvis också ett stort sortiment

XLarge har samma fördelar som Large, men ett enormt grillgaller

öppna och stänga keramikkupolen med en hand. Det stadiga nestet

med tillbehör. Med hjälp av de tillgängliga grillgallren i nivåer kan

med en diameter på hela 61 cm. Här har du utrymme för den

är försett med 2 hjul så att egget lätt kan transporteras på en jämn

man göra matlagningsytan avsevärt större. Och även Big Green

största pizzan, långa pain rich, flera grillade kycklingar (med

yta. För ett skapa mer utrymme för exempelvis fat och grilltänger,

Egg Large kan förses med en insats (convEGGtor) för indirekt

fyllning) och till och med flera kalkoner samtidigt eller vad sägs

kan den här lilla modellen förses med två nedfällbara hyllor. Det lilla

tillagning och en baksten (Flat Baking Stone) för att grädda

om en hel lax, torsk eller gädda. I det extra stora egget kan du

egget väger 36 kilo. Med ett grillgaller på 33 centimeter i diameter

härliga lantbröd eller en familjepizza i storformat. Förutom

utan grillförhöjare, grilla ca. 15 kg kött på en gång vilket gör den

är detta förvisso en kompakt modell men är ändå rymlig nog för

mångsidigheten har detta stora egg tillräcklig kapacitet för all

oumbärlig för den fanatiska grillaren. Detta Big Green Egg kan

att servera fyra till fem personer. Att tillreda en hel kyckling till

daglig matlagning men kan även inta en central plats på

ses i mångfald på restauranger med uteservering och i tjänst hos

exempel, går hur bra som helst med indirekt tillagning (med hjälp

grillfesten och serva dina gäster med överraskade kulinariska

professionella cateringsfirmor.Det extra solida underredet för

av en convEGGtor insats skapar man en ugn). På gallret kan du

munsbitar.Grillgallret med en diameter på 46 cm erbjuder

den här extra stora modellen klarar lätt en vikt på 99 kg. När så

grilla två till tre kilo kött samtidigt.

tillräckligt med utrymme för att tillaga flera olika rätter

önskas kan den vidare förses med nedfällbara hyllor i olika

samtidigt. En bit fisk kan till exempel helt obesvärat tillredas vid

material. XLarge kommer verkligen till rätta i en extra stadig
arbetsbänk.

Alla Big Green Egg är standard utrustade med ett luftspjäll
och grillgaller i rostfri stål, en vattentät termometer, en

Medium

sidan om en bunt grönsaker. Och varför inte laga en traditionell

multifunktionell gjutjärnskrans och en tåligt dubbel glasyr

Det mellanstora egget med en gallerdiameter på 38 centimeter är

gryta för omväxlings skull? Med en extra insats (convEGGtor)

som ger ett optimalt skydd mot väder och vind. Big Green

en synnerligen universell modellen. Här kan du grilla allt från härligt

placerar du bara grytan på gallret. Eller vad sägs om en spansk

XXLarge

Egg är tillverkat av en unik keramik som står emot alla

saftiga biffar och grillspett till nyttiga rotfrukter och grönsaker,

paella med hjälp av den specialdesignade grillpannan (Paella Grill

XXLarge är det senaste och allra största tillskottet i BGE-familjen.

typer av väderlekar, för metalldelarna rekommenderas att

röka din egen fisk eller rör ihop en mustig gryta eller gratinera en

Pan).

Med en diameter på hela 74,3 cm, förser den med en mäkta

skydda dem med ett fodral. För alla modeller finns ett

stor gratäng. Åtta personer på middag? Inga problem, med ett

passande skyddsöverdrag som extra tillbehör.

Medium Big Green Egg klarar du biffen. Fyra till sex kilo kött kan

Även denna modell har liksom det mellanstora egget en dubbel

tillräckligt stor att tillaga flera olika ingredienser och rätter på

beredas med en insats för indirekt beredning eller bjud på läckert

fjädermekanism som gör det lätt att öppna och stänga egget

samtidigt. Och givetvis är XXLarge lika mångsidig som alla andra

Mini

grillat och placera olika mindre portioner samtidigt på gallret.

med bara en hand, och precis som mellanmodellen kan Large

Big Green Egg. Med specialdesignad stålgaller (Stainless Steel

Minimodellen har ett dubbelt gångjärnssystem och väger bara

För den här modellen finns ett generöst utbud av tillbehör.

ytterligare rustas med Handler, sidhyllor eller en robust

Grid) och fathållare (Plate Setter) för att bara nämna ett par av

17 kilo vilket gör den lämplig att ta med sig till stranden,

Med en insats (convEGGtor) och en baksten (Flat Baking Stone)

arbetsbänk. Med en vikt på 73 kg är det stora egget synnerligen

de tillbehör som finns att tillgå, är XXLarge idealisk för en mängd

sommarstugan eller en annan trevlig plats. Ett praktiskt tillbehör

till exempel bakar du det godaste brödet och får din pizza i ett

lämpat att bygga in i ditt utomhuskök.

olika matlagningsmetoder som grillning, bakning, kokning,

för det här egget är en trefot som håller egget stadigt även på

Big Green Egg en lika krispig botten som i autentisk stenugn.

gryträtter, rökning och långkok. Och så som med alla Big Green

en lite ojämnare yta men kan också ställas på trädgårdsbordet

Genom det solida nestet med hjul kan detta Medium Big Green Egg

Egg-modeller, kan du som amatör eller proffs lika enkelt och

även när detta inte är värmetåligt.Gallret är 23 centimeter i

med en vikt på 51 kg snabbt och enkelt transporteras till önskad

exakt kontrollera temperaturen i XXLarge. Summan är att

diameter och lämpar sig för grillning eller rökning av mat för två

plats. För ett optimalt grepp är det också möjligt att montera på

XXLarge inte bara kommer i ett stort format,

till fyra personer. Miniegget är inte bara populär bland

handtag (Handler) för ännu smidigare förflyttning. Mellanmodellen

den vet också att leverera prestanda på stor fot.

konsumenterna men även i professionella kök för beredning av

kan förses med två nedfällbara hyllor i trä eller syntetmaterial.

matlagningsyta på hel 4 336 cm2, vilket gör den här modellen

små à la carte-rätter.

Mini

Small

Large

Raster: ø 25 cm

Raster: ø 33 cm

Raster: ø 38 cm

Matlagningsyta: 507 cm

Matlagningsyta: 856 cm

Matlagningsyta: 1140 cm

2

4

Medium

Vikt: 17 kg

2

Vikt: 36 kg

Raster: ø 46 cm
2

Vikt: 51 kg

XLarge
Raster: ø 61 cm

Matlagningsyta: 1688 cm

2

Vikt: 73 kg

XXLarge
Raster: ø 74 cm

Matlagningsyta: 2919 cm

2

Vikt: 99 kg

Matlagningsyta: 4336 cm2
Vikt: 222 kg
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DELAR
Ett Big Green Egg består av olika delar som fyller en viss

KERAMISK TOPP

METALLTOPP MED DUBBEL
FUNKTION

DOME MED SKORSTEN

funktion. Vi har delat upp delarna enligt följande:
TERMOMETER

Utsidan:
• Basenhet av keramik med reglerbart luftintag på undersidan.
•	Kupol av keramik med skorsten, reglerbart luftintag genom
kransen av gjutjärn eller keramik som kan tillslutas helt genom
att stänga kupolen.

STÅLGALLER

• Underrede, sidhyllor eller integrerad arbetsbänk.
Basenheten med gångjärn på baksidan har en kraftig
fjädermekanism som förebygger att kupolen kan slå igen. Mellan

ELDSTADSRING

basen och kupolen finns en filtpackning på båda delar som har
flera funktioner: Det skyddar keramikranden mot slag när men
stänger kupolen och förekommer att luft läcker in som stör

GALLER

cirkulationen inne i egget, genom filtens fjädrande egenskaper
kan tråden från en sond- eller ugnstermometer utan risk för att
falsk luft läcker in, föras in i Big Green Egg.

KERAMISK ELDSTADSBOX

Eggets insida:
• Keramisk eldstadsbox med galler i gjutjärn.

BASEN

•	Keramisk eldstadsring som avgör avståndet mellan
eldhärden och gallret.
•	Standard grillgaller i rostfri stål
(galler i gjutjärn finns som tillbehör).
SPJÄLL
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GRUNDUTRUSTNING

Pit Mitt BBQ Glove
Pit Mitt BBQ grillhandske har ett flertal fördelar jämfört med
vanliga grillhandskar;
insidan är fordrad med mjuk bomull medan utsidan är tillverkad i

TILLBEHÖR

Premium Organic Lump Charcoal

ett eld- och värmetåligt aramidfibermaterial som man också

Att använda grillkol av bra kvalitet är av stor betydelse för att

använder i samma syfte ute i rymden. Genom att detta är en

Beroende på dina kulinariska önskemål kan du utrusta ditt

maten ska bli god men även för att uppnå och bibehålla en hög

fingervante med en räfflad silikonyta får du mycket bättre

egg ytterligare med bland annat följande tillbehör:

temperatur. Big Green Egg grillkol består av en väl beprövad

grepp. Vår grillhandske kan användas lika bra på höger som på

blandning av 80% ek och 20% hickory för den perfekta

vänster hand.

grillvärmen. De större bitarna glöder länge och ger extremt

Cast Iron Griddle Half Moon

lite aska.

En halvmåneformad stekhäll i gjutjärn med dubbel funktion då
det har en slät och en räfflad sida. Den släta sidan är idealisk att

Big Green Egg Charcoal Starters

baka pannkakor, plättar eller egg på medan den räfflade sidan

För att tända grillkolen i Big Green Egg krävs bara 2-3

ger perfekt grillade mackor eller en fin stekyta på tunna

tändbriketter beroende på eggets format. Dessa naturliga

fiskfiléer. Eftersom den här stekhällen endast tar upp hälften av

tändbriketter innehåller inga kemiska ämnen och är helt lukt

härden kan man under tiden grilla andra godbitar på gallret.

och smakfria.

Cast Iron Grid
Grillgallret i gjutjärn ger maten den karakteristiska grillsmaken
och ett snyggt grillmönster på kött, fisk och grönsaker.
Flat Baking Stone
Genom att placera en baksten på gallret i Big Green Egg kan
du grädda ett krispigt bröd eller en pizza med en autentisk
krispig botten. Denna praktiska baksten finns också i
utförandet Half Moon Baking Stone, dvs. en halv baksten
(för användning i modellerna Large och XLarge), vilken ger
plats för både grillning och gräddning samtidigt eller för att
hålla t.ex. en gryta varm.
Wooden Grilling Planks
Med en grillplanka får kött och fisk mer smak och arom. Legg
ingredienserna på (den i vatten blötlagda) plankan och placera
plankan på grillen. Genom fukten i plankan uppstår en rökeffekt.
För olika smakaccénter kan man välja mellan en planka av ceder,
al, lönn eller ek.
Vertical Chicken Roaster & Drip Pan Round 9”
Med en stående kycklinggrill är det lätt att bereda en perfekt
grillad kyckling eller kalkon. Köttet förblir saftigt genom att den
vertikala positionen gör att köttsaften automatiskt öses över
fågeln igen. På så sätt blir köttet saftigt och skinnet knaprigt.
convEGGtor (Plate Setter)

Placera Vertical Chicken Roaster helst i ett droppfat så att fett

Keramikinsatsen convEGGtor är en värmesköld som gör att

inte kan droppa ned på grillkolen.

maten inte kommer i direkt kontakt med värmekällan. Genom att
värmen blir indirekt uppstår effekten av en ugn. Denna metod är
därför idealisk för all typ av ugnsbakning, tillagning av delikata

Ovan nämnda tillbehör utgör bara ett axplock i vårt

ingredienser, tillagning vid låg temperatur samt användning av en

omfångsrika utbud. Vårt kompletta sortiment finner du

så kallad “Dutch oven”.

på biggreenegg.eu
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DRIFTSÄTTNING

Stäng domen så snart grillen har kommit igång och håll den

Rätt mängd tändbriketter

stängd så att temperaturen kan stiga. Egget förbränner mindre

För de flesta matlagningsmetoderna är det inte nödvändigt att all

kol och rätterna blir saftigare och godare vid lägre temperaturer.

grillkol i egget är glödande. Att få rätt temperatur erhålls lättare

När kupolen hålls stängd är det dessutom möjligt att reglera

genom att använda rätt antal tändbriketter.

temperaturen med spjället och den multifunktionella
Med följande korta handledning och några praktiska tips

gjutjärnskransen (ju mer luft desto högre temperatur och

Vid rökning och långsam tillagning tänder du bara en brikett i

för de tre vanligaste tillagningsmetoderna kan du snabbt

vice versa).

mitten. När du sedan placerar insatsen (convEGGtor) kommer

komma igång och använda Big Green Egg på bästa möjliga

produkten inte i direkt kontakt med eldhärden. Temperaturen

sätt. När du har använt ditt Big Green Egg ett par gånger

Tända

kommer nedan beskrivna handlingar snabbt att bli rutin.

Använd med fördel Big Green Egg Charcoal Starters (se avsnittet

kommer i sådana fall att stiga till 100°C efter 20 minuter.

om grundleggande utrustning och tillbehör). Använd inte

För att grädda bröd eller ugnsbaka gäller samma princip med du

För bästa resultat rekommenderas att enbart använda

tidningspapper, kartong eller tändvätska för att få igång grillen

använder fler tändbriketter för att snabbare få upp en högre

förstklassig lös grillkol i ditt Big Green Egg så som Premium

eftersom detta bara blir rökigt och dessutom luktar illa och bildar

temperatur i ditt Big Green Egg.

Organic Lump Charcoal (se avsnittet om grundleggande

en massa aska. Undvik också vita kemikaliebaserade

utrustning och tillbehör). Grillkol brinner snabbt, är ren och

tändbriketter.

Om egget enbart ska används för grillning vid temperaturer över
200°C legger du 3 eller 4 tändbriketter jämnt placerade över

bildar lite aska jämfört med ved eller briketter. Med briketter
är det svårare att hålla temperaturen under kontroll och egget

Lägg beroende på önskad tillagningsmetod, en eller fler

grillkolen. Det tar då minst 20 minuter innan hela grillgallret kan

kan bli förstoppat.

tändbriketter på grillkolen, öppna alla spjäll och ta av locket eller

användas.

gjutjärnskransen. Tänd briketterna med en lång tändsticka eller
Fyll eldstadsboxen med grillkol till ca. fem cm från kanten.

grilltändare.

Temperaturreglering
Det understa spjället avgör den ungefärliga temperaturen

Beroende på din modell, är avståndet mellan grillkolen och gallret
mellan 10 och 20 cm. Vid en genomsnittlig temperatur får du

Domen skall stängas så snart grillen är tänd och låt skorstenen

(särskilt den övre gränsen) och med gjutjärnskransen kan

med denna mängd grillkol en grilltid på minst 6-8 timmar.

vara helt öppen.Sätt på den reglerbara gjutjärnstoppen efter ca

temperaturen finjusteras till exakt önskat värde.

Med matlagningsmetoder som kräver längre tid, till exempel vid

15 minuter och ställ in luftreglagen till önskad temperatur.

rökning eller slow cooking, fyller du eldstadsboxen och

Viktigt är att alltid grilla med stängd lucka på BGE!

10 minuter efter att tändbriketterna bränts upp kan du placera

eldstadsringen nästan ända upp till gallret. På så sätt kan Big

kransen på skorstenen. Ställ in spjället på basenheten och kransen

Green Egg användas länge på en låg temperatur utan att man

på skorstenen beroende på önskad temperatur.

Släcka egget
När du är klar kan egget släckas genom att stänga spjället på

behöver fylla på kol (beroende på modell) i upp till 20 timmar.
Temperaturregleringen kräver lite övning. Är den för låg? Öka då

basenheten kransen på skorstenen eller ännu bättre: ersätta det

luftintaget. För att snabbare öka temperaturen öppnar du till

med keramiklocket. Efter 10 minuter är grillkolen helt släckt och

exempel kransen till hälften. När du har rätt temperatur stänger

kan sedan användas igen. Det är inte lämpligt att öppna egget

du kransen men ser till att hålen är öppna. Detta är den så kallade

under de första 5 minuterna under släckningen. Vid plötslig

stationära inställningen. Vill du sänka temperaturen stänger du

syretillförsel kan stora flammor uppstå genom ett så kallat

spjället något och halverar du öppningen i kransen.

bakdrag.

Egget svalnar inte av när du öppnar kupolen då detta bara tillför
syre som får kolen att brinna snabbare.
OBS! Av säkerhetsskäl är det viktigt att när man använder höga
temperaturer, försiktigt öppnar kupolen i två steg: lyft det först
ca. 5 cm så att kall luft kan strömma in och het luft kan strömma
ut ur egget. Därefter kan kupolen öppnas helt.

10

11

RÖKNING
OCH OLIKA TRÄSLAG

När man använder en convEGGtor sänks temperaturen i kupolen
oavsett med 50°C till 75°C.
För bästa resultat bör du använda en speciell träflis (Wood Chips)
och inte sågspån. Innan du placerar convEGGtor strör du en liten

GRILLNING

näve träflis direkt på den glödande grillkolen. Vill du röka i mer än
30 minuter strör du på mer flis över hela härden.

Det här avsnittet är tillägnat grillning som ska göras vid

Träflisen börjar ryka och ger rätterna eller produkterna en

hög temperatur för att få ett bra resultat dvs. krispig på

speciell smak och arom.

utsidan och mört och saftigt på insidan.

varmrökta rätter är alltid en god överraskning för dig

Placera direkt därefter convEGGtor med benen uppåt i

Tänd egget enligt anvisningarna i avsnittet Driftsättning och

och dina gäster.

Big Green Egg. Placera ett droppfat ovanpå och sätt till sist

ställ in rätt temperatur. Så som tidigare beskrivits ska du

in gallret i egget. Eventuella safter och fett fångas upp på

använda tre till fyra tändbriketter som fördelas jämnt över

När du ska röka något i Big Green Egg rekommenderas att

droppfatet och skyddar ytan på convEGGtor. Häll på lite vatten

grillkolen. Vänta tills briketterna är helt uppbrända så att kolen

använda en insats (convEGGtor). Följande beskrivning gäller

i droppfatet för att skapa lite ånga som ger en jämnare rökning

glöder jämnt. Låt temperaturen stiga till ungefär 225°C vilket

samtliga modeller.

och godare resultat.

regleras genom att öppna kransen på skorstenen till hälften och

Big Green Egg är synnerligen lämpligt att användas för
rökning av olika rätter. Den karaktäristiska smaken av

med spjället halvöppet. När egget nått denna temperatur
Tänd egget enligt beskrivningen i avsnittet Driftsättning utan

Röktiden och mittemperaturen är beroende på typen av produkt

stänger du kransen något. När temperaturen blir för hög kan du

convEGGtor, och ställ temperaturen på 100°C till 150°C.

som ska rökas, vikten och önskad smakstyrka. För lämpliga

stänga den helt och öppna de små hålen istället och dra igen

Träkolen ska tändas i mitten av egget och genom att placera en

anvisningar, se Big Green Egg Cookbook.

spjället i basen till en tredjedel.

rätterna mot direkt hetta (det är inte nödvändigt att all träkol

Smakerna som erhålls med de olika träslagen passar bättre för

Standardgallret i rostfri stål lämpar sig utmärkt för grillning av

är glödande).

den ena än för den andra produkten. Här följer några riktlinjer:

fisk och kött. För bästa grillresultat med rött kött och fågel

convEGGtor över kolen i ett senare skede skyddar denna

rekommenderas att använda gjutjärnsgallret i gjutjärn (Cast Iron
•	Äppelträd: Fläskkött, vitt kött och fågel som kyckling
och kalkon.

Grid), se avsnittet Delar, utrustning och tillbehör. På så sätt
förses dina grillrätter med ett vackert grillmönster.
Proppa inte hela gallret fullt med mat då detta kan få glöden att

• Körsbärsträd: Lam, vilt, anka och nötkött.
• Mesquite: Nötkött och hare.

Marinera eller pensla ingredienserna med lite eller ingen olja. Det

kvävas vilket ger ett mindre lyckat resultat. Använd högst en

•	Ek: fisk, men även i kombination med fläskkött (skinka och korv).

är inte bara sundare men även resultatet blir godare med mindre

tredjedel eller trekvart av grillgallrets yta så att tillräckligt med

• Al: Fisk.

fett. Med för mycket fett börjar grillen lätt ryka.

het luft kan cirkulera och temperaturen förblir jämn. Detta är
viktigt för att få ett jämngrillat resultat.

•	Pecan och Hickory: Skarpa rökvaror, särskilt traditionella
amerikanska grillrätter.

Se till att gallret är förvärmt, ett hett galler förebygger att
ingredienserna fastnar och/eller spricker. Låt produkten ligga i

Låt alltid grillat kött vila i 5 minuter på en varm plats eller i

minst 1 minut på det förvärmda gallret innan du börjar grilla. Det

aluminiumfolie innan du skär upp det. Köttsaften får då tid att

är inte nödvändigt att (ständigt) flytta ingredienserna på gallret.

sprid ut sig och går den inte förlorad när du börjar skära i köttet.

Det känns kanske onaturligt att grilla med en stängd grill

När du har grillat klart är det viktigt att torka av grillgallret med

men det är viktigt att stänga kupolen after varje

en infettad trasa eller hushållspapper. Då är gallret direkt redo

nödvändig handling på grillen.

för användning nästa gång du vill grilla.

Konvektorvärmen (uppstår genom luftströmmen och den
reflekterade värmen) på insidan i kupolen gör att rätterna grillas
jämnt och de små luftöppningarna ser till att inte för mycket fukt
undanslipper så att maten förblir saftig.
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BRÖD
OCH PIZZA

När du vill grädda flera gånger i tät följd, till exempel tunna
italienska pizzor med knaprig botten eller tillreda flammkuchen
rekommenderas att förse de båda delarna med di applicare al
bordo della base e del coperchio in ceramica del braciere un feltro
autoadesivo Big Green Egg Ultra Performance Gasket Kit
självhäftande filt (se avsnittet Byta filtpackning på Big Green
Egg). Denna packning klarar mycket höga temperaturer.
När du skall baka bröd eller pizza ställer du in ditt Egg enligt
följande: Legg in convEGGtor på eldstadsringen med benen
uppåt och placera eventuellt en skål vatten (detta kan främjar
bland annat jäsningen av bröd på Flat Baking Stone). Placera

BYTA
FILTPACKNING

PÅ BIG GREEN EGG

Med hjälp av de två tillbehören convEGGtor och Flat

sedan grillgallret av rostfri stål med Flat Baking Stone ovanpå.

Baking Stone kan du enkelt trolla om Big Green Egg till en

Pizza kan eventuellt också bakas med benen på convEGGtor

stenugn. Matlagningen utomhus blir ännu roligare med

nedåt på eldstadsringen när Flat Baking Stone direkt på denna.

Beroende på hur ofta du använder ditt Big Green Egg

denna variationsmöjlighet och du kan baka ditt eget bröd

Båda metoder fungerar utmärkt.

måste filtpackningen bytas ut någon gång då och då.

och pizza i din egen utomhusugn.

Filten förebygger att falsk luft läcker in mellan kupolen
När du ska baka vid högre temperaturer rekommenderas att

och basenheten. Ta god tid på dig och följ dessa

Använd tre eller fyra tändbriketter och fördela dem jämnt över

förvärma Flat Baking Stone i tio minuter i egget innan du legger

anvisningar noga:

grillkolen, lämna ett avstånd på minst tio cm från eldstadsringen.

på degen eller pizzan. Detta förebygger att undersidan av brödet

Placera convEGGtor i egget så snart briketterna brunnit upp.

eller pizzan inte bränns.

För att få en bra baktemperatur öppnar du spjället/

När brödet eller pizzan är färdig är det av säkerhetsskäl klokt att

luftreglaget på basen till tre kvart eller hälften öppen. Värm

låt convEGGtor och Flat Baking Stone svalna i det stängda egget

• Skruvnyckel 13

nu upp egget med convEGGtor till minst 200°C. Detta tar

då dessa kan bli upp till 400°C varma under bakningen.

• Stanleykniv eller spackelspade

Vad som behövs:
•	Big Green Egg Ultra Performance Gasket Kit

ca. 30 minuter.

(självhäftande filtpackning)

• Disktrasa eller skursvamp
• Aceton

Stäng kransen på skorstenen när du ska baka bröd, vid 200°C

• Maskeringstejp (inte vid självhäftande filt)

håll gjutjärnskransen stängd för en jämn temperatur.

basenheten och på kupolen. Se till att skarvarna inte hämnar
ovanpå varandra och låt hellre lite filt sticka ut på utsidan

öppnar du den till hälften (den exakta temperaturen är beroende
på vilken typ av bröd som bakas). För pizza rekommenderas 275 C,

5.	Klistra på den nya (självhäftande) filten noggrant på

1.	Ta av keramiklocket på skorstenskransen. Lossa på muttrarna

än på insidan (filten på insidan bränns bort). Försök inte att

i de övre spännbandet med en skiftnyckel och lyft försiktigt

legga filten så stramt som möjligt utan se till att den sitter

av kupolen och legg den på en skyddande yta. Se till att det

rymligt, vid uppvärmningen krymper den på plats.

inte kan falla ned.

Se till att skarva snyggt.

2.	Lossa på det undre spännbandet och låt basenheten stå kvar i
underredet eller i arbetsbordet.

6.	Sätt ihop Big Green Egg igen. Placera spännbanden på
basenheten och dra åt muttrarna något. Placera kupolen
försiktigt i det övre spännbandet och dra åt muttrarna.

3.	Lossa och ta bort så mycket det går av den gamla filten med

Kontrollera att kupolen och spännbanden sitter snyggt

en spackel eller stanley-kniv.

och rakt, justera dem eventuellt och spänn sedan fast alla

Ta bort limrester med aceton på en trasa eller skursvamp.

muttrar ordentligt.

4. Vänta minst en timma så att acetonen hinner dunsta.
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Big Green Egg innehar certifikat i enlighet med Europeiska förordningar och uppfyller de olika standarder som anges i direktiven:
1935/2004, UNE-EN 1860-1:2003 + A1: 2006, UNE-EN 1860-1:2003-A1: 2006 och 11309/13/5932.
Big Green Egg uppfyller alla kriterier för (mat) säkerhet och kvalitet (jfr dekret av den 13 januari 1976).

INSTALLATION OCH UNDERHÅLL
Grattis till ditt nya Big Green Egg®! Big Green Egg är ett matlagningsverktyg som drivs med träkol och
som kommer att ge mycket nöje under många år framöver. Från och med nu kommer din matlagning att
revolutioneras och få en helt ny dimension med obegränsade möjligheter att laga mat utomhus.
Det kan vara en god idé att låta återförsäljaren installera ditt nya Big Green Egg men om du känner dig manad är det inte
svårt att sätta ihop den själv med hjälp av de stegvissa anvisningarna. Du kan också gå in på nätet och ta en titt på
biggreenegg.eu för praktiska instruktionsvideor. För monteringen av Big Green Egg och byte av filtpackning behövs bara
ett fåtal verktyg: en stjärnskruvmejsel och en skiftnyckel eller skruvnycklar i storlek 11, 13 och 15.
Direkt vid anskaffningen och ungefär en månad efter driftsättningen rekommenderas att kontrollera och dra åt alla
muttrar på ägget. De långa skruvbultarna i spännbanden som omsluter kupolen och basen ska dras åt så hårt att de blir
något böjda.
Ditt gröna egg kan stå utomhus året runt, keramiken är okänslig för alla typer av väder. För att skydda metalldelarna
rekommenderas dock att täcka över ägget när det inte är i bruk, ett speciellt överdrag finns som tillbehör. När ägget inte
ska användas under en längre tid är det viktigt att man rengör insidan för att få bort eventuella matrester så att det inte
kan börja mögla. Öppna den understa ventilationsluckan helt och ta ur kronan av gjutjärn. Placera inte denna eller
keramiklocket på kupolen, dessa delar kan förvaras inuti ägget. Sätt därefter på skyddsöverdraget. Skulle det trots detta
börja mögla på insidan, kan detta enkelt fås bort efter ett par eldningsomgångar.
De rörliga metalldelarna bör sprayas med WD40 of eller en silikonspray. Gjutjärnskronan bör man regelbundet smörja in
med en vegetabilisk matolja.
Filtpackningen mellan basen och kupolen måste också bytas ut beroende på hur intensivt du använder ditt Big Green Egg.
En intakt filtpackning ser till att ingen falsk luft utifrån stör cirkulationen på insidan. I den medföljande handledningen finns
detaljerade stegvisa instruktioner om hur man byter filtpackningen.

Tips: Smörj regelbundet
gjutjärnskransen med
vegetabilisk olja

BIG GREEN EGG TILLBEHÖR
Big Green Egg® skiljer sig från mängden men inte bara på grund av de obegränsade möjligheterna och
enastående produktkvalitet. Det omfattande utbudet av tillbehör för den här kamadon är lika enastående
med över 130 olika delar att komplettera med.
Vid sidan om de grundläggande redskapen utgörs produktutbudet även av högkvalitativt träkol, olika slag av träflis
för rökning och rökningsplankor, Insatser för indirekt tillagning, gräddningsplattor för välsmakande bröd och
den perfekta pizzan, hyllor och hållare som ger större matlagningsutrymme inuti Big Green Egg samt arbetsbord
som ger arbetsutrymme runt omkring. Dessutom utvecklas ständigt nya genomtänkta tillbehör som ytterligare
ökar möjligheterna!

MÅNADENS MENY
De kulinariska möjligheterna med Big Green Egg® är obegränsade. Med det gröna äggets månadsmeny, som du
kan abonnera på kostnadsfritt, får du ständigt nya idéer, tips och inspiration för de läckraste recepten
speciellt framtagna för tillagning i ditt gröna ägg. Med Månadens meny får du ständigt nya överraskande och
noga sammanställda recept som gör det till ett kärt nöje att laga mat.
Alla recept i menyn beskrivs stegvis och de olika tillagningsteknikerna förklaras i detalj. Med Månadens meny kommer du
snart att lära dig nya knep och möjligheter för att få ut allt av ditt gröna ägg. Som abonnent på Månadens meny får du
automatiskt de godaste recepten speciellt sammanställda för tillagning i Big Green Egg direkt i din inkorg. Fyra gånger om
året sammanställer vi en härlig säsongsbetonad meny med extra uppmärksamhet för en viss produkt, ofta i kombination
med en speciell plats. Om du behöver lite kulinarisk inspiration är du välkommen att söka upp oss på biggreenegg.eu, där
du finner mängder av goda och inspirerande recept.
Anmäl dig nu till Månadens meny via menu.biggreenegg.eu

GARANTI
Big Green Egg® är världens första tillverkare av en
träkolseldad kamado i keramik som är så till den grad
övertygad om produktkvaliteten att den kommer med en
begränsad livstidsgaranti. En garanti som har hanterats
sedan ett tiotal år tillbaka.
Innan ett ägg lämnar fabriken utförs en noggrann inspektion.
Dessutom får alla Big Green Egg som tillverkas idag ett certifikat
som garanterar att produkten är av högsta kvalitet inom sin
produktkategori. Därtill erbjuder Big Green Egg kundservice och
en garantiservice som är bäst i sin klass.
För att kunna åberopa denna omfattande garanti och service
krävs att du registrerar dig online via
www.biggreenegg.eu/service/warranty I några enkla steg
är din registrering klar och står vår kompletta service till ditt
förfogande. Bevara även inköpskvittot på ett säkert ställe.

SOCIALA MEDIER
Big Green Egg® Europe organiserar regelbundet attraktiva kampanjer via sociala medier där du har möjlighet
att vinna priser från Big Green Egg.
Förutom dessa kampanjer och aktuella nyheter om Big Green Egg får du också tips på användningen av ditt
Big Green Egg. Du kan också ställa en fråga direkt till en av våra Äggsperter via Facebook (Big Green Egg Europe)
och Twitter (@BigGreenEggeu). För svenska gå till vår Facebook sida Big Green Egg Sverige.
Är du särskilt nöjd med en viss rätt som du lagat i ditt Big Green eller har tips till andra gröna äggvänner? Dela dina goda
erfarenheter med Big Green Egg via:
Big Green Egg Sverige

@BigGreenEggeu

Big Green Egg Scandinavia önskar dig mycket matlagningsnöje och kulinariska höjdpunkter framöver!

