


We are Big Green Egg

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

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

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

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

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

Copyright © 2017 Big Green Egg Europe. Alle rechten 
voorbehouden. Tenzij anders aangegeven, zijn alle 
materialen in deze catalogus auteursrechtelijk beschermd 
door Big Green Egg Europe B.V. Geen enkel onderdeel uit 
deze catalogus, hetzij tekst, hetzij afbeelding, mag worden 
gebruikt voor enig ander doel dan Big Green Egg Europe 
B.V. Daarom is het reproduceren, wijzigen, opslaan in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of doorgeven, in welke 
vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch 
of anderszins, anders dan voor persoonlijk gebruik, zonder 
voorafgaande schriftelijke toe stemming ten strengste 
verboden. 

Aan de inhoud van deze catalogus is de grootst mogelijke  
zorg besteed. Toch kan Big Green Egg Europe B.V. op geen 
enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van 
de informatie. Aan de geboden informatie kunnen geen 
rechten worden ontleend en Big Green Egg Europe B.V. is 
niet aan sprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de  
informatie. NL60117

Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest™, 
EGGmitt™ en convEGGtor® zijn handelsnamen of 
gedeponeerde handelsnamen van the Big Green Egg Inc.
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Het natuurlijke Big Green Egg houtskool bestaat uit een mix van 

eikenhout en hickory, een perfecte blend! De grote stukken branden 

lang, genereren - in tegenstelling tot veel andere soorten houtskool 

- uitzonderlijk weinig as en zorgen voor een subtiele rooksmaak. Eén 

hoeveelheid houtskool zorgt gemiddeld 8-10 uur voor een constante 

temperatuur.

De gietijzeren margrietschijf 

reguleert de luchtstroom en 

zorgt voor een nauwkeurige 

temperatuurbeheersing.

Met behulp van de keramische convEGGtor bouwt u de Big Green 

Egg eenvoudig om tot een oven. Het warmteschild zorgt ervoor dat 

de houtskool geen directe warmte uitstraalt richting het voedsel, wat 

ideaal is voor het garen van delicatere ingrediënten of slow cooking. 

Wanneer u daarnaast de Flat Baking Stone gebruikt bakt u tevens het 

lekkerste brood en pizza’s met een authentieke krokante bodem.

MET EEN MIX VAN OUDE WIJSHEID  
EN INNOVATIEVE MATERIALEN…
De Big Green Egg is gebaseerd op de ruim 3000 jaar oude Aziatische 
kleioven, een traditionele houtgestookte oven waarin toentertijd al  
opvallend goede smaakresultaten werden behaald. Met de hedendaagse 
kennis, productieprocessen en innovatieve materialen is op basis hiervan  
een volmaakt kooktoestel ontwikkeld. Het hoogwaardige keramiek zorgt  
in combinatie met de deksel voor een zeer laag brandstofverbruik. Mede 
door de perfecte luchtcirculatie, waardoor het voedsel op de gewenste 
temperatuur gelijkmatig gaart, zult u met een Big Green Egg verrassend 
lekkere en sappige gerechten op tafel zetten met een ongeëvenaarde smaak.

…SMAAKBELEVING CREËREN…
Samen genieten van het goede leven, dat is waar Big Green Egg voor staat. 
Door een samenspel van het mooie en functionele design van de EGGs  
en het gebruik van superieure materialen haalt u met een Big Green Egg  
het beste in huis. Een Big Green Egg is vervaardigd van exclusief en 
uitzonderlijk hoogwaardig keramiek, waarbij gebruik is gemaakt van voor 
NASA ontwikkelde technologieën. Dit bijzondere keramiek heeft extreem 
isolerende eigenschappen en maakt de Big Green Egg, in combinatie met  
de diverse gepatenteerde delen, uniek. Het keramiek kan extreme tempera-
turen en temperatuurschommelingen aan, het zet niet uit en krimpt niet.  
Het kan minstens honderdduizend keer worden verhit zonder aan kwaliteit in 
te boeten. Big Green Egg geeft de consument dan ook beperkte levenslange 
garantie op het materiaal en de constructie van alle keramische onderdelen 
van de EGG. Geen enkel soortgelijk kooktoestel is zo betrouwbaar, duurzaam, 
weersbestendig en warmte-isolerend. Bovendien weerkaatst het keramiek 
de warmte, waardoor een air flow ontstaat die een bijzondere aangename 
smaakinvloed heeft op de ingrediënten en gerechten die u in de EGG gaart. 
Hierdoor wordt de ultieme smaakbeleving gecreëerd.

…EN SAMEN GENIETEN!
Doordat een Big Green Egg zeer betrouwbaar is kunt u zorgeloos genieten. 
Zo is de uitstekend te reguleren temperatuur zeer stabiel. Externe tempera-
turen hebben door het hoogwaardige, warmte-isolerende keramiek geen 
invloed op de temperatuur binnen de EGG. De twee verstelbare ventilatie-
openingen -de luchtregelaar en de margrietschijf- maken het mogelijk deze 
tot op de graad nauwkeurig te reguleren en te behouden. Hoe kleiner de 
openingen, hoe lager de temperatuur en vice versa. De Big Green Egg heeft 
een temperatuurbereik van 70-350 °C. Mede hierdoor is de Big Green Egg, 
al dan niet in combinatie met bepaalde accessoires, inzetbaar voor allerhande 
kooktechnieken als grillen, bakken, koken, stoven, roken en slow cooking.  
U zult verrast worden door de smaak van de gerechten.

Big Green Egg Charcoal 

Starters zijn natuurlijke 

aanmaakblokjes die geen 

chemische bestanddelen 

bevatten. De blokjes geven 

geen geur of smaak af.

Met slechts 3 aanmaakblokjes binnen  
15 minuten klaar voor gebruik! 

HOOGWAARDIG KERAMIEK & BETROUWBARE KWALITEIT

KERAMISCHE AFDEKDOP
Sluit de Big Green Egg na gebruik af met  

de keramische afdekdop en sluit de  

luchtregelaar. Door gebrek aan zuurstof  

dooft het houtskool en kunt u het een  

volgende keer opnieuw aansteken.

DEKSEL MET SCHOORSTEEN
Keramische koepel met schoorsteen welke  

door het veersysteem eenvoudig kan worden  

geopend en gesloten. Het keramiek is voorzien 

van een beschermende dubbele glazuurlaag. 

Door de isolerende en weerkaatsende werking  

van het keramiek vindt binnen de EGG een  

air flow plaats die voor een gelijkmatige en  

smaakvolle garing zorgt.

KERAMISCHE BINNENRING
De keramische binnenring staat op de vuur-

 korf en zorgt voor de juiste afstand tussen de  

gloeiende houtskool en het rooster.

KERAMISCHE VUURKORF
De vuurkorf staat in de keramische basis en  

dient met houtskool te worden gevuld. Doordat  

deze is voorzien van uitgekiende openingen en 

uitsparingen aan de onderzijde is er, wanneer  

de luchtregelaar en de margrietschijf zijn  

geopend, een constante en optimale air flow.

KERAMISCHE BASIS
Keramieken, warmte-isolerende basis  

welke aan de buitenzijde is voorzien van een  

beschermende dubbele glazuurlaag.

MARGRIETSCHIJF
Gietijzeren schijf met een dubbele functie:  

het reguleren van de luchtstroom en een  

nauwkeurige temperatuurbeheersing.

THERMOMETER
Geeft nauwkeurig de temperatuur binnen  

de EGG weer zonder dat de deksel hoeft te  

worden geopend.

ROESTVRIJSTALEN ROOSTER
Op het roestvrijstalen rooster  

(Stainless Steel Grid) legt u de te  

bereiden ingrediënten.

ROOSTER
Dit rooster ligt in de vuurkorf.  

Door de openingen in het rooster vindt er  

binnen de EGG een opwaartse luchtstroom  

plaats en valt het as in de basis waardoor het  

via de luchtregelaar eenvoudig kan worden  

verwijderd.

LUCHTREGELAAR
In combinatie met de margrietschijf zorgt de 

luchtregelaar voor zuurstoftoevoer. Hiermee  

kunt u de temperatuur beheersen. Daarnaast  

kunt u via de luchtregelaar het as eenvoudig  

uit de EGG verwijderen.

ZO IS DE BIG GREEN EGG OPGEBOUWD
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Met zeven verschillende modellen is er een Big Green Egg® voor elke levensstijl 
én gelegenheid. In de tuin, op het terras of op locatie: met een EGG geniet ieder-
een het hele jaar van buitenkoken! Mooi gegrild, zeer mals vlees, vis in zoutkorst, 
winterse stoofpot, knapperige pizza’s, delicate desserts en gegrilde groenten:  
de mogelijkheden met een Big Green Egg zijn eindeloos.

ZEVEN MODELLEN

SMN

MX

Inclusief:
- Nest (solide onderstel)
-  EGG Cover (afdekhoes)

Code 
BGE-ASHD

Prijs
€ 1.289,50

Specificaties Mini
Grillrooster: Ø 25 cm 
Kookoppervlak: 507 cm²
Gewicht: 17 kg
Hoogte: 43 cm

De Mini en de MiniMax™ kunnen door hun geringe hoogte en relatief 
lage gewicht moeiteloos worden meegenomen naar de camping, de 
boot of voor een picknick en zijn ideaal als tafelmodel. Met de EGG 
Carrier kunnen de EGGs makkelijk en veilig worden verplaatst. Het 
rooster van de Mini biedt voldoende ruimte om voor twee tot vier 
personen te koken. Het is niet alleen een populair model onder de 
consument maar wordt tevens in veel professionele keukens gebruikt 
voor kleine à la carte gerechten. De MiniMax is slechts 7 cm hoger 
dan de Mini, maar de diameter van het rooster is gelijk aan de Small. 
Hierdoor biedt de MiniMax voldoende ruimte om voor zes personen 
te koken. De Mini en MiniMax zijn een aanwinst voor uit en thuis! 

Mini en MiniMax

Mini
Code
000040

Prijs
€ 666,-

Inclusief:
- EGG Carrier

Mini en MiniMax COMPLEET Small COMPLEET

Code Mini Prijs
BGE-ALGE € 761,-

Specificaties MiniMax
Grillrooster: Ø 33 cm 
Kookoppervlak: 855 cm²
Gewicht: 35 kg
Hoogte: 50 cm

Code MiniMax Prijs
116598   € 950,-

Specificaties
Grillrooster: Ø 33 cm 
Kookoppervlak: 855 cm²
Totaalgewicht: 36 kg
Hoogte: 61 cm

De Small is compact en biedt tegelijker-
tijd veel bereidings mogelijkheden. Er kan 
met gemak voor vier tot zes personen  
op worden gekookt en het garen van een 
heerlijke, gevulde kip of een hele procu-
reur is geen enkel probleem. Dit model is 
bovendien ideaal voor op een balkon of 
kleine patio.

Small

Code 
000033

Prijs
€ 932,-
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XL XXL

S LM

Code 
000057

Prijs
€ 2.200,-

Specificaties
Grillrooster: Ø 38 cm 
Kookoppervlak: 1.140 cm²
Gewicht: 51 kg
Hoogte: 72 cm

Specificaties
Grillrooster: Ø 46 cm 
Kookoppervlak: 1.688 cm²
Gewicht: 73 kg
Hoogte: 84 cm

De Medium is met een roosterdoorsnede van 
38 centimeter bijzonder universeel. Net als 
bij alle andere modellen kan de Medium met 
behulp van de bijpassende convEGGtor dienst 
doen als oven, wat tevens ideaal is om op la-
gere temperatuur te garen. Daarnaast is dit 
model groot genoeg voor het gebruik van de 
Cast Iron Dutch Oven en de Flat Baking Stone.

De Large is het populairste model om voor 
familie en vrienden, of op professioneel vlak 
voor de gasten, op te koken. Het opper-
vlak van het rooster biedt zoveel ruimte dat  
het met gemak mogelijk is om, mede door 
de verkrijgbaarheid van diverse ‘Half Moon’ 
accessoires, een grote diversiteit aan ingredi- 
ënten tegelijkertijd te garen.

Medium

Large

Code 
000026

Prijs
€ 1.150,-

Code 
000019

Prijs
€ 1.446,-

Specificaties
Grillrooster: Ø 61 cm 
Kookoppervlak: 2.919 cm²
Gewicht: 99 kg
Hoogte: 78 cm

Specificaties
Grillrooster: Ø 74 cm 
Kookoppervlak: 4.336 cm²
Gewicht: 192 kg
Hoogte: 100 cm

De XLarge is een bijzonder geschikt model  
als er veelvuldig, in privésfeer of beroeps-
matig, voor zeer grote gezelschappen wordt 
gekookt. Dit model heeft dezelfde voordelen 
als de Large op het gebied van accessoires, 
het rooster biedt echter ruim een derde meer 
kook oppervlak. Hierdoor kunt u grote gezel-
schappen tegelijkertijd laten genieten van 
smaak vol gegaarde ingrediënten en gerechten.

De XXLarge is de grootste telg binnen de familie 
waardoor dit indrukwekkende en ongeëvenaarde 
model op het gebied van keramische kooktoestel-
len extreem veel ruimte biedt om ingrediënten en 
gerechten tegelijkertijd te bereiden. Evenals de 
overige modellen is de XXLarge inzetbaar voor 
een scala aan kooktechnieken zoals grillen, 
bakken, koken, stoven, roken en slow cooking.

XLarge

XXLarge

Code 
114402

Prijs
€ 4.960,-L XXL

M

Large COMPLEET

Inclusief:
- Nest (solide onderstel)
- EGG Cover (afdekhoes)
- Mates (inklapbare zijtafels)

Code 
BGE-AMHD

Prijs
€ 1.688,-

Medium COMPLEET

Inclusief:
- Nest (solide onderstel)
- EGG Cover (afdekhoes)
- Mates (inklapbare zijtafels)

Code 
BGE-ALHD

Prijs
€ 2.032,-

Inclusief:
- Nest (solide onderstel)
- Nest Handler
- EGG Cover (afdekhoes)

Code 
BGE-AXXLHD

Prijs
€ 5.796,-

XXLarge COMPLEET

Inclusief:
- Nest (solide onderstel)
- EGG Cover (afdekhoes)

Code 
BGE-AXLHD

Prijs
€ 2.660,-

XLarge COMPLEET

XL
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XXLarge*  114723
XLarge  301079
Large  301000
Medium  302007
Small  301062

Mini  116451

Nest™
Door uw Big Green Egg in een EGG Nest (onderstel) te 
plaatsen krijgt deze de ideale werkhoogte. De van gecoat 
staal vervaardigde onderstellen zijn voorzien van wielen 
zodat de EGG eenvoudig kan worden verplaatst.
*  Houd er rekening mee dat u bij gebruik van een XXLarge EGG Nest tevens 

een XXLarge Nest Handler nodig heeft.

EGG Carrier Mini
Met de robuuste EGG Carrier is de Mini makkelijk en veilig te 
verplaatsen en mee te nemen op vakantie, de boot of voor 
een picknick. 
De EGG Carrier wordt niet standaard geleverd bij de Mini. 

Type  Code

ACCESSOIRES
Big Green Egg onderscheidt zich niet alleen door de mogelijkheden en uitmuntende kwaliteit van de EGGs zelf. 
Het uitgebreide assortiment aan accessoires is minstens zo uniek. Naast diverse basisgereedschappen bestaat het  
assortiment onder andere uit tools die op smaakgebied het beste uit de ingrediënten naar boven halen en handige 
benodigdheden waardoor de Big Green Egg nog meer mogelijkheden biedt.

XXLarge  115638
XLarge  113238
Large  113214
Medium  113221 

Table Nest
Door de EGG in een tafel, kookeiland of zelfgebouwde 
buiten keuken op een Table Nest te plaatsen kan de lucht 
vrij onder de EGG doorstromen. Gebruik een Table Nest 
altijd in combinatie met een tafel of ander ondersteunend 
object. Het Table Nest is niet bedoeld om de EGG vrijstaand 
te plaatsen.

XXLarge 114730 
XLarge  302083
Large  301086
Medium  302076 

Nest Handler
Handvat van gecoat staal waardoor de EGG extra stevig in 
het EGG Nest staat en het verplaatsen van het Nest met de 
EGG wordt vereenvoudigd.

YOU CAN RECOGNISE A

€  60,00 
€  49,00 
€  45,00 
€  40,00 

€ 350,00 
€ 292,00 
€ 259,00 
€ 232,00 
€ 228,00 

€ 279,00 
€ 183,00 
€ 163,00 
€ 163,00

€  95,00 

Prijs

165x93x85 cm
XLarge  116260 

146x77x85 cm
Large  116253

Voor de EGG i.c.m. tafel
XLarge  115096
Large  117175 

Voor de EGG i.c.m. EGG Nest
XXLarge  114884 
XLarge 115140
Large  116987
Medium  115133 
Small  115126

Voor deksel van de EGG i.c.m. tafel
XLarge  113450 
Large  116925
Voor de EGG i.c.m. EGG Carrier
MiniMax 116956 
Mini 116949

Royal Mahogany Table
Een praktische, duurzame en verrijdbare tafel om de Big 
Green Egg in te plaatsen. De tafel is vervaardigd van Forest 
Stewardship Council gecertificeerd Cedro Macho hardhout. 
Het is afkomstig van een boom die tot de mahonieachtigen 
behoort, waaraan het zijn hardheid, duurzaamheid, de fijne 
nerf en warme roodbruine kleur dankt. Ieder exemplaar is 
uniek. Met een minimum aan onderhoud kan de tafel het hele 
jaar buiten staan. Plaats de EGG in een bijbehorende Table 
Nest in de tafel voor de noodzakelijke luchtcirculatie. De prijs 
van de tafel is inclusief EGG, Table Nest en afdekhoes.

EGG Cover
De Big Green Egg is bestand tegen alle weers om-
standigheden en kan zomer en winter buiten staan. Ter 
bescherming van de onderdelen is het echter aan te bevelen 
de EGG, wanneer deze niet wordt gebruikt, af te dekken met 
een hoes.

Type  Code

XLarge  301048 
Large  301031 
Medium  301055 
Small  114563 

EGG Mates®
De inklapbare zijtafels zijn een welkome aanvulling op uw  
Big Green Egg. De speciale EGG Mates, vervaardigd van 
hoogwaardig hout en een metalen steun, zorgen ervoor 
dat er voldoende ruimte is voor eventuele ingrediënten 
en materialen. Het hout is hittebestendig, heeft een lange  
levensduur, is kleurvast, hoeft niet te worden gelakt en kan, na 
gebruik, met een vochtige doek worden afgenomen. 

€ 166,00 
€ 166,00 
€ 166,00 
€ 166,00 

€ 213,00 
€  182,00

€ 207,00 
€ 168,00 
€ 161,00 
€ 140,00 
€ 128,50 

€  68,00 
€ 62,95 

€  63,00 
€  60,00 

€ 4.024,00 

€ 3.077,00

Prijs
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XXLarge  114419
XLarge  401052
Large  401021
Medium  401038
Small  401045
MiniMax  116604
Mini  114341

XLarge 401274
Large 401014 
Medium 401007

XXLarge
XLarge  112750  
Large

Inhoud - 3 l
Walnoot 113986
Pecannoot 113993 
Appel 113962
Kers 113979

Ceder - 2x
28 cm  116307
Els - 2x 
28 cm 116291

convEGGtor®
De keramische convEGGtor is een warmteschild dat er voor 
zorgt dat het voedsel niet in direct contact komt met de 
warmtebron. Doordat de warmte indirect is wordt het effect 
van een oven gecreëerd. Dit is een ideale bereidingsmethode 
voor alle ‘oven’-gerechten, het garen van delicate 
ingrediënten, garen op lage temperatuur en bij gebruik van 
de Dutch Oven. De convEGGtor is eventueel te combineren 
met de Flat Baking Stone waarop u het lekkerste brood en 
pizza’s met een authentieke krokante bodem bakt.

Flat Baking Stone 
Wanneer u de Flat Baking Stone op het rooster van de Big Green 
Egg legt bakt u onder andere heel eenvoudig heerlijk brood 
met een knapperige korst en pizza’s met een authentieke, 
krokante bodem.

Deep Dish Pizza Stone 
De Deep Dish Pizza Stone is een praktische, keramische 
baksteen met een handige opstaande rand. Hierdoor kunt 
u deze niet alleen gebruiken om pizza’s in te bakken maar 
bijvoorbeeld ook als quiche- of taartvorm, om lasagne 
in te maken of andere deegwaren. Door de perfecte 
warmteverdeling van het keramiek is een gelijkmatige garing 
gegarandeerd. De Deep Dish Pizza Stone heeft een diameter 
van 36 cm en is 5 cm hoog.

Wood Chips 
Door (geweekte) houtsnippers over de kolen te strooien 
worden de ingrediënten en gerechten gerookt en krijgen zij 
extra smaak. Big Green Egg Wood Chips zijn verkrijgbaar in 
de smaakvarianten Walnoot, Pecannoot, Appel en Kers. 

Wooden Grilling Planks 
Wooden Grilling Planks geven ingrediënten als vlees en vis 
meer smaak en aroma. Leg het ingrediënt op de (in water 
geweekte) plank op het rooster. Door het vocht wat in de 
plank is opgenomen wordt een rookeffect gecreëerd. Voor 
verschillende smaakaccenten zijn de Wooden Grilling Planks 
verkrijgbaar in de varianten Ceder en Els.

Type  Code

XLarge  002389 
Large  002396

Half Moon Baking Stone
Doordat het rooster met de Half Moon Baking Stone  
slechts voor de helft is bedekt, is het mogelijk om tegelijkertijd 
indirect te koken en te grillen.

 9 kg  390011
 4,5 kg  110503

Premium Organic Lump Charcoal
Gebruik van goed houtskool is van groot belang voor de 
smaak van de te bereiden producten en om een goede 
temperatuur te bereiken en te behouden. Big Green Egg 
Premium Organic Lump Charcoal bestaat uit een mix van  
80% eikenhout en 20% hickory (walnoot), een perfecte 
blend! De grote stukken houtskool branden lang en 
genereren – in tegenstelling tot veel andere soorten 
houtskool – uitzonderlijk weinig as.

Type  Code

24 stuks  101020
Charcoal Starters
Om de houtskool in de Big Green Egg aan te steken zijn 
slechts drie aanmaakblokjes nodig. Deze natuurlijke 
aanmaakblokjes bevatten geen chemische bestanddelen en 
geven geen geur of smaak af.

IT ALL STARTS WITH
A SPARK AND 
THE FINEST 
CHARCOAL

€  31,80
€  15,90

€ 445,95 
€ 188,95 
€  112,95 
€  102,95 
€  79,95 
€  79,95 
€  58,00 

€  141,50 
€  84,75 
€  67,95 

€  11,90 

€  12,50
€  12,50
€  12,50
€  12,50

€  14,95
 
€  14,95 

Prijs Prijs

€ 102,00

€  95,50 
€  87,00 
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EXACTLY THE RIGHT
TEMPERATURE
SECURES THE
ULTIMATE 
FLAVOUR

 112002 
Instant Read Digital Thermometer 
Met deze digitale thermometer meet u, binnen enkele 
seconden, de exacte kerntemperatuur van vlees, vis en 
gevogelte. Hierdoor kunt u eenvoudig een veilige en gewenste 
garing bepalen. Steek de roestvrijstalen probe tot in de kern 
van het product en u ziet de kerntemperatuur in één 
oogopslag op het grote LCD scherm. De Instant Read Digital 
Thermometer heeft een bereik tot 232 °C en schakelt auto-
matisch uit na vijf minuten inactiviteit.

Stick and Stay Thermometer
Traditionele vleesthermometer die tijdens het garen in het 
product blijft zitten zodat de kerntemperatuur te allen 
tijde (in °F en °C) direct kan worden afgelezen. Op het 
display wordt per vleessoort een indicatie van de ideale 
kerntemperatuur gegeven.

Quick Read Digital Pocket Thermometer
Digitale kernthermometer die door de geringe afmeting en 
bijgesloten beschermhoesje makkelijk in een (schort)zak 
past. De kerntemperatuur verschijnt in 5-6 seconden op het 
display (in °F en °C).

Professional Infrared Cooking 
Surface Thermometer
Draadloze infrarood thermometer, met een temperatuur -
bereik van 0 °C tot 427 °C, die zeer nauwkeurig de tempe-
ratuur van het kookoppervlak meet. Richt de precisielaser 
bijvoorbeeld op de Flat Baking Stone, Cast Iron Grid of  
Perforated Grid om de temperatuur te controleren voordat 
het voedsel erop wordt gelegd. 

XLarge  201317

Large  370006

2 Level Cooking Grid
Geëmailleerd, verhoogd rooster voor de XLarge waardoor de 
kookcapaciteit bijna verdubbeld. Tevens ideaal voor het 
nagaren van ingrediënten doordat de afstand tussen de 
houtskool en de ingrediënten groter is.

3 Level Cooking Grid
Biedt de Large voor bepaalde gelegenheden niet voldoende 
capaciteit? Dan biedt dit uit drie niveaus bestaande roestvrij-
stalen rooster uitkomst. Het onderste rooster is een vast 
rooster met daarboven twee roterende en in hoogte verstel-
bare roosters. Hoe hoger u de ingrediënten legt, hoe verder 
zij van de directe gloed zijn verwijderd. Doordat de 3 Level 
Cooking Grid demontabel is kan deze in de vaatwasser 
worden gereinigd. 

Type  Code

Dual Probe Remote Thermometer
Met deze digitale, draadloze thermometer kunt u tege lijker -
tijd, tot op de graad nauwkeurig de kerntemperatuur van pro-
ducten en de koepeltemperatuur meten. Steek de probe van 
de zender simpelweg in het product en houd de ontvanger 
binnen handbereik om deze tot een afstand van 91 meter te 
kunnen aflezen. Is de gewenste kerntemperatuur eenmaal 
bereikt? Dan geeft de Dual Probe Remote Thermometer  
automatisch een signaal. De thermometer heeft een unieke 
EGG-vorm en beschikt over voorin gestelde temperaturen 
voor rund, kalf, lam, varken, gevogelte en negen soorten wild. 
De probe is bestand tegen temperaturen tot 380 °C.

Folding Grill Extender 
Een inklapbaar roestvrijstaal verhogingsrooster dat een-
voudig aan het standaardrooster kan worden bevestigd.  
Het heeft dezelfde voordelen als de overige verhogings-
roosters en is eenvoudig op te bergen. 

XXLarge
XLarge 201126
Large

€ 15,25

€ 51,50 

€ 72,75 

€  138,50 

Prijs Prijs

€ 164,00 

€  93,50 

€  148,50 

€  41,50 

 100016 

 101044

 114839

  Code

 116383
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Large        100092  
Medium        100085  

Small       
100078  

MiniMax     

Mini        113870

XLarge        103048

XLarge       101082
Large        101051
Medium        101068
Small        101075

Cast Iron Grid 
Dit gietijzeren rooster zorgt voor een karakteristieke grill-
smaak en maakt door het contact met het ingrediënt tevens 
een prachtig grillruitje op ingrediënten als groenten, vlees 
en gevogelte.

Half Moon Cast Iron Grid
Met het gehalveerde gietijzeren rooster voor de XLarge 
kunnen verschillende garingstechnieken worden gecombi-
neerd. Gebruik bij grillen altijd een gietijzeren rooster voor 
een mooie grillruit op ingrediënten als groenten, vlees en 
gevogelte.

Half Moon Raised Grid 
De Half Moon Raised Grid, een verhogingsrek dat op het 
rooster wordt geplaatst, heeft diverse voordelen. Allereerst 
vergroot het de capaciteit en daarnaast zorgt het voor een 
grotere afstand tussen de gloeiende houtskool en het 
ingrediënt, waardoor de warmte minder direct is. Zeker als 
er gebruik wordt gemaakt van de bijgeleverde druipschaal 
met kleine opstaande rand. Op de Large en XLarge kan het 
rek gecombineerd worden met de Half Moon Baking Stone.

Cast Iron Plancha Griddle
Met deze gietijzeren grill- en bakplaat wordt uw Big 
Green Egg nog veelzijdiger. Op de geribbelde kant kunt u 
bijvoorbeeld delicate ingrediënten, vlees en visfilets met 
een kruidenkorst, of ingrediënten die mogelijk tussen de 
spijlen van het rooster door kunnen vallen, grillen. De vlakke 
kant leent zich onder andere erg goed voor het bakken van 
pannenkoeken en eieren.

Type        Code

€  103,95 
€  78,50 

€  69,50 

€  59,95 

€  95,95 

€  89,95 
€  69,95 
€ 57,00 
€ 50,95 

Prijs

XXLarge             
116406

XLarge   
Large             104090 

Half Moon Cast Iron Plancha Griddle
Deze zeer functionele gietijzeren bakplaat heeft een dubbele 
functie doordat deze is voorzien van een effen en een 
geribbelde zijde. De effen kant is ideaal om bijvoorbeeld 
flensjes of eitjes op te bakken terwijl u op de geribbelde kant 
perfecte tosti’s maakt of kwetsbare visfilets kunt grillen. 
Doordat de Half Moon Cast Iron Plancha Griddle slechts de 
helft van het rooster bedekt kunt u intussen tevens andere 
ingrediënten grillen.

€  120,95 

€  75,95 

Type              Code Prijs

Oval 35cm 
XXLarge 
XLarge      5.2 L      117670
Large 

Round Ø23 cm 
Large
XLarge      4 L         117045
XXLarge

XXLarge     
XLarge      Ø36 cm 118233 
Large        

 

Green Dutch Oven Round & Oval
Twee unieke braadpannen voor op de Big Green Egg  die uit- 
blinken in functionaliteit, duurzaamheid en gebruiks-
vriendelijkheid. De pannen zijn zo ontworpen dat de deksels 
ook afzonderlijk kunnen worden gebruikt en dienst kunnen 
doen als ondiepe bakpan en zelfs als vorm voor cakes en 
desserts. Hierdoor kunt u de pannen gebruiken om te bakken, 
braden én stoven, maar bijvoorbeeld ook om een lekkere 
soep, curry of ander eenpansgerecht in te maken. De Green  
Dutch Oven Round en Oval zijn bestand tegen temperaturen 
tot 232 °C.

Cast Iron Dutch Oven
De Cast Iron Dutch Oven (Ø 27 cm), een breed inzetbare 
gietijzeren pan, is ideaal om op de Big Green Egg in te koken, 
sudderen en braden. Zo is de pan onder andere inzetbaar 
om allerhande eenpansgerechten in te bereiden zoals 
stoofschotels, stamppotten, soepen of gewoon een lekker 
stuk suddervlees. 

Cast Iron Skillet
Een veelzijdige pan om in te bakken, roerbakken, braden, 
smoren of stoven met een zeer duurzaam karakter. Gietijzer 
gaat tenslotte een leven lang mee. Het is bestand tegen zeer 
hoge temperaturen en zorgt voor een perfecte en gelijkmatige 
warmteverdeling. Deze skillet is voorzien van twee praktische 
handvatten. De Cast Iron Skillet is erg makkelijk in onderhoud. 
Na gebruik hoeft u deze slechts met heet water af te wassen en 
even in te vetten met plantaardige olie. Beschikbaar vanaf lente 2017.

New!

XXLarge
XLarge       
Large 5.2 L     117052  

Medium

Expected!

XXLarge            
 

XLarge Ø35 cm   117656
Large                 

 

 
€ 85,00

€ 235,00 

€ 159,00 

€ 103,75

ENLARGE YOUR 
CULINARY  
POSSIBILITIES 
WITH THE PERFECT PAN FOR 

BAKING, STEWING 
& COOKING
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XXLarge
XLarge
Large  

Ø 28 cm 002068
Medium
Small
MiniMax

Ribs and Roasting Rack
Dit multifunctionele Ribs and Roasting Rack is ideaal om 
een groot (gevuld) stuk vlees of gevogelte in te garen. 
Als u deze in een Rectangular Drip Pan plaatst, wordt het 
braadvet opgevangen en kunt u hier bijvoorbeeld een lekkere 
jus van maken. Wanneer u het rek omkeert is het een spare 
rib standaard. U kunt niet alleen meer ribs tegelijk garen, 
ze worden ook heel gelijkmatig gegaard doordat de airflow 
binnen de EGG tussen de ribs door gaat.

Grill Wok
Door de Big Green Egg tot hoge temperatuur op te stoken, 
de wok op het rooster te plaatsen en de ingrediënten te 
roerbakken staat er binnen een handomdraai een smakelijk 
roerbakgerecht op tafel. De uitsparingen in de wok zorgen 
ervoor dat de warmte goed kan circuleren waardoor 
de ingrediënten de karakteristieke Big Green Egg smaak 
opnemen en zeer gelijkmatig garen. 
Voor de MiniMax alleen te gebruiken zonder convEGGtor.

Type  Code

XXLarge
XLarge  3,8 l 002167
Large

Stir-Fry & Paella Grill Pan 
Deze handige, roestvrijstalen paellapan gebruikt u niet alleen 
om een traditionele Spaanse paella op uw EGG te maken 
maar ook voor tal van andere gerechten. Denk bijvoorbeeld 
aan rijst-, pasta- en roerbakgerechten, maar ook aan curry’s, 
ratatouille en gebakken aard appeltjes.

Prijs

€ 41,00 

€ 48,50

€ 38,50 

€ 52,95 

XXLarge
XLarge
Large  

Ø 12 cm 117663  
Medium
Small
MiniMax

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Dit gietijzeren pannetje is ideaal om bijvoorbeeld boter in te 
smelten of saus of marinade op het rooster van de Big 
Green Egg in op te warmen. Omdat het gietijzer de warmte 
goed vasthoudt blijft de inhoud van het pannetje nog lang 
warm, ook als deze niet meer op het rooster van de EGG 
staat. Het handvat van de silicone kwast past precies in het 
handvat van het pannetje, eventuele restjes lekken hierdoor 
gewoon in de pan. Laat de kwast niet in het handvat liggen 
als u het pannetje in de EGG plaatst.

New!

Type  Code

Ø 27 cm  117403

Ø 58 cm 116390 

Ø 41 cm  106056

Ø 41 cm 201287

Ø 33 cm  102010

28x18 cm 102027

Round Drip Pan
Deze multifunctionele, ronde lekbak is onder andere inzetbaar 
om op de convEGGtor onder het rooster te plaatsen om vet 
en vrijkomend vocht op te vangen, al dan  niet  gevuld met 
een laagje water om een hogere luchtvochtigheid binnen de 
EGG te creëren. Daarnaast kunnen de Sittin‘ Poultry Ceramic 
Roaster en de Verticale Poultry Roaster in de Drip Pan op het 
rooster worden geplaatst. Het braadvocht komt niet op de 
convEGGtor of de houtskool terecht. Deze aluminium Drip 
Pan is voorzien van een antiaanbaklaag en is bestand tegen 
temperaturen tot 232 °C. 

Perforated Porcelain Grid
De Perforated Porcelain Grid is ideaal om fijne of in stukjes gesneden groenten, paddenstoelen of 
zeevruchten en vis op te roosteren die te klein of delicaat zijn voor op het reguliere rooster. U legt de 
Perforated Grid gewoon op het standaard of gietijzeren rooster en neemt het er, in één handeling, 
net zo makkelijk weer af.

Half rond: 
XXLarge / XLarge 

Half rond: 
XXLarge / XLarge / Large

Rond:
XXLarge / XLarge / Large

Rond:
XXLarge / XLarge / Large / Medium / Small / MiniMax

Rechthoekig:
XXLarge / XLarge / Large / Medium / Small / MiniMax

€  50,25 

€  45,95

€  43,00

€  40,50

€  39,95

€  23,50 

Prijs

Ø 35 x 26 cm    117397
Rectangular Drip Pan
Net als de Round Drip Pan is de Rectangular Drip Pan een 
multifunctionele aluminium lekbak met antiaanbaklaag. 
Daarnaast kan de Rectangular Drip Pan door zijn afmeting 
van 35 x 26 cm dienst doen als braadslede en is uitstekend te 
combineren met het Ribs and Roasting Rack. Door deze in de 
Drip Pan te plaatsen komt vet en vocht dat tijdens het garen 
vrijkomt niet op de convEGGtor of de houtskool terecht. 
Deze aluminium Drip Pan is bestand tegen temperaturen tot 
232 °C.

€  29,50 XXLarge
XLarge              117564 
Large

Medium 
Small                 

117557 

€ 42,00

SOMETIMES THE SMALLEST
AND FINEST INGREDIENTS

CAN CREATE THE 

BIGGEST
FLAVOUR 
SENSATIONS!



3 Michelin stars

 Jonnie Boer 
De Librije

WWW.BIGGREENEGG.NL



232222 23

PERFECT PIZZA
DESERVES THE

CUTTER
PERFECT

 114204
Aluminium Pizza Peel
Is de pizza klaar voor bereiding? Dan kunt u met de 
Aluminum Pizza Peel, een handige pizzaschep, de pizza 
praktisch en veilig op de hete Flat Baking Stone in de Big 
Green Egg laten glijden. Is de pizza gaar en krokant? Dan 
schept u de hete pizza net zo makkelijk op een snijplank. 
Het dunne aluminium blad schuift niet alleen moeiteloos 
onder pizza’s maar bijvoorbeeld ook onder op de Big Green 
Egg gebakken brood en taarten. De lange grip garandeert 
extra veiligheid voor de handen.

Type  Code

51x51 cm 114167
Pizza Dough Rolling Mat
Goed pizzadeeg is dé basis voor een volmaakte pizza. De 
Pizza Dough Rolling Mat maakt het bereiden van het juiste 
deeg makkelijker en hygiënischer. U legt de antislip siliconen-
mat op het aanrecht of een ander effen werkvlak en gebruikt 
het als ondergrond om het deeg op te kneden en uit te rollen. 
De Pizza Dough Rolling Mat is voorzien van vijf verschillende 
maataanduidingen (van 20 tot en met 41 centimeter door-
snede). De Pizza Dough Rolling Mat is ook ideaal om taart-, 
koekjes- en andere deegsoorten op te prepareren.

28 cm 114181
16 cm 114174

Calzone Press
Pizza calzone, de welbekende gevulde, dubbelgevouwen 
pizza, en andere gevulde deegpasteien maakt u moeiteloos 
met behulp van de Calzone Press. U neemt simpelweg een 
uitgerolde deegcirkel als uitgangspunt, drukt de juiste maat 
met de onderzijde van de Calzone Press uit en legt deze ver-
volgens op de Press. Beleg aan één zijde met de  
gewenste vulling, bestrijk de rand van het deeg met water 
voor extra hechting, sluit het gereedschap, druk stevig aan 
en de calzone is klaar voor bereiding! De Calzone Press is 
verkrijgbaar in eenpersoonsformaat (16 cm doorsnee voor 
125 ml vulling) en tweepersoonsformaat (28 cm doorsnee 
voor 250 ml vulling).

€ 56,50

€ 19,95 
€ 11,25 

€ 47,50 

Prijs

114198
Wooden Pizza Peel
De Wooden Pizza Peel is een authentieke van hardhout ver-
vaardigde pizzaschep. Het brede blad heeft taps toelopende 
kanten zodat u de pizza in een vloeiende beweging op en van 
de schep schuift. Het stevige handvat zorgt voor een veilige 
grip. Uiteraard is de Wooden Pizza Peel ook inzetbaar voor 
andere gerechten en ingrediënten die op de Flat Baking Stone 
worden gegaard.

Code

114150
Rockin’ Pizza Cutter
De Rockin’ Pizza Cutter is een speciale pizza- annex deeg-
snijder die speciaal is ontworpen om krokant gebakken en  
rijkelijk belegd deeg met één simpele handeling doormidden 
te snijden. Door een schommelende beweging te maken snijdt 
het vlijmscherpe roestvrijstalen lemmet direct tot op de snij-
plank. De Rockin’ Pizza Cutter is over de hele lengte voorzien 
van een zacht kunststof handvat waardoor deze comfortabel 
in de hand ligt.

114136
Rolling Pizza Cutter
Snijd pizza bij voorkeur niet met een koksmes maar met een 
speciale pizzasnijder zoals de Rolling Pizza Cutter, alleen dan 
blijft het beleg goed op zijn plaats. Door middel van het vlijm-
scherpe roterende roestvrijstalen wiel snijdt u snel en simpel 
iedere pizzabodem in één handeling doormidden. Het zachte 
en comfortabele kunststof handvat zorgt ervoor dat de Rol-
ling Pizza Cutter lekker in de hand ligt en is voorzien van een 
veilig beschermkapje.

114143
Pizza Server
Pizza- en taartpunten schept u veilig en hygiënisch op borden, 
schoteltjes of servetten met de Big Green Egg Pizza Server. 
Door de royale afmeting van het duurzame roestvrijstalen 
lemmet is de schep bruikbaar voor kleine maar ook voor 
grote punten.

Prijs

€ 47,50 

€ 34,75 

€ 16,75 

€ 19,75 
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Type  Code Prijs Type  Code

XXLarge
XLarge 002112
Large

Expandable Flexi Basket 
Veelzijdige roestvrijstalen grillmand met afneembaar 
handvat voor het grillen van delicate producten als vis of  
bijvoorbeeld kleinere groenten als asperges. Vis plakt niet 
aan het grillrooster en de ingrediënten kunnen met één  
handeling worden gekeerd. 

XXLarge
XLarge 002105
Large

Stainless Mini-Burger Slider Basket
Staan er zelfgemaakte hamburgers of bijvoorbeeld zalm-
burgers op het menu? Met deze roestvrijstalen grillmand 
grilt u heel eenvoudig en tegelijkertijd twaalf miniburgers 
met een perfecte cuisson zonder de burgers apart te 
hoeven keren. De grillmand is voorzien van een praktisch 
afneembaar handvat. 

 114082 
Stuff-A-Burger Press
Dit is de perfecte vorm om homemade burgers te maken. 
Vul de kunststof vorm simpelweg met een smaakvol, fijn-
gehakt vlees-, gevogelte-, vis- of groentemengsel, druk 
aan en de burger is klaar om te grillen. Leg eventueel  
een additioneel ingrediënt zoals (blauwschimmel)kaas, ge-
droogde ham, tomaat of mozzarella tussen twee laagjes van 
het mengsel om heerlijke gevulde burgers te maken.

Prijs

€ 59,25 

€ 65,75 

€ 18,95

8 cm                   002280 
Stainless Steel Grill Rings 
Dikwijls vallen gevulde artisjokken, paprika’s, appels of uien 
tijdens het garen om, behalve als deze zijn bevestigd op een 
Big Green Egg Stainless Steel Grill Ring. De roestvrijstalen 
ringen zijn voorzien van een pin waardoor de gevulde 
vruchten stevig op de ring staan. Door het open karakter 
van de ringen circuleert de hete lucht rondom zodat een 
gelijkmatige garing gegarandeerd is. De ringen zijn per set 
van drie verkrijgbaar.

€ 20,95 68 cm - 2x 201348
FireWire Flexible Skewers
Met de FireWire Flexible Skewers, een set van twee flexibele 
grillspiesen, is grillen eenvoudiger, leuker en veiliger! De 
spiesen bestaan uit een roestvrijstalen pin en lange draad met 
een verzegelde lus. Stukjes vlees, vis, gevogelte en groenten 
kunnen er simpelweg aan worden geregen, zonder dat ze 
er aan de onderzijde af kunnen schieten. De ingrediënten 
kunnen inclusief spies in de marinade worden gelegd.

€ 35,50 

25 cm - 25x 117465   
Bamboo Skewers
Kebab, saté en andere spiesen, zoals groente- en fruitspiesen 
komen het mooist tot hun recht wanneer u deze Bamboo 
Skewers gebruikt. Het natuurlijke bamboe is eco-vriendelijk 
en daardoor zeer duurzaam. De prikkers zijn 25 cm lang 
en voorzien van de tekst: Big Green Egg. De prikkers zijn 
verpakt per 25 stuks.

8x 117335 
Corn Holders
Staat er lekkere gegrilde maïskolf op het menu? Maak het  
uzelf en uw gasten makkelijk met deze functionele 
maïshouders. Door de dubbele rvs-pennen en het soft-grip 
handvat ligt de maïskolf stevig in de hand, blijven de vingers 
smetteloos schoon en kunt u onbezorgd genieten van de 
maïs. Nadat de houders (met de hand) zijn afgewassen en 
gedroogd zijn ze opnieuw klaar voor gebruik of kunnen ze, 
door de speciale uitsparingen in de houders, veilig worden 
opgeborgen. Een set bevat acht houders voor vier maïskolven.

€ 15,75 

€ 4,00 

GET A GRIP 
ON YOUR 
 CORN
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XXLarge
XLarge
Large  002099 
Medium
Small

Folding Stainless Beer Can Chicken Roaster
Een populaire bereiding is de ‘beer can chicken’, waarbij een kip 
over een geopend, halfvol bierblikje wordt geplaatst. Een 
bierblikje is echter vrij instabiel en kan tijdens het garen 
omvallen. De Folding Stainless Beer Can Chicken Roaster, een 
stevige houder van metaaldraad waarin het blikje wordt 
geklemd, zorgt voor een solide basis waardoor het gevaar van 
omvallen is geweken. Plaats de houder in een Drip Pan om, door 
druipend vet, opvlammen te voorkomen.

Vertical Poultry Roaster
Met de roestvrijstalen Vertical Poultry Roaster lukt perfect 
geroosterde kip (of ander klein gevogelte) en kalkoen altijd! 
Het vlees blijft lekker sappig doordat het gevogelte zich, door 
de verticale houding, met het eigen vet bedruipt. Dit zorgt voor 
meer smaak en een lekkere krokante huid. Plaats de Vertical 
Roaster, om druipend vet op de houtskool te voorkomen, bij 
voorkeur in de Round Drip Pan. Hierin kunt u eventueel direct 
groenten en aardappels garen, ze worden extra smaakvol 
door het vrijkomende vet. De Vertical Poultry Roasters zijn 
beschikbaar in twee varianten: de Chicken Roaster past in de 
modellen Small tot XXLarge en de Turkey Roaster past in de 
modellen Medium tot XXLarge.

Type  Code

€ 18,95

€ 24,00
€ 33,00

Prijs

Set 002136

Sittin’ Poultry Ceramic Roaster
De bereiding van een perfect gegrilde kip of kalkoen is 
voortaan een fluitje van een cent met de Sittin’ Poultry 
Ceramic Roaster. Een optimaal smaakresultaat en een lekker 
krokant vel zijn gegarandeerd. Wilt u een extra smaakaccent 
toevoegen? Vul de Ceramic Roaster dan met bier, wijn of 
aromatische specerijen. De Sittin’ Poultry Roasters zijn 
beschikbaar in twee varianten: de Chicken Roaster past in de 
modellen Small tot XXLarge en de Turkey Roaster past in de 
modellen Medium tot XXLarge.

Jalapeño Grill Rack & Corer Set
Jalapeño pepers of puntpaprika’s worden vaak in de lengte 
gehalveerd om gevuld, gegrild en geserveerd te worden. 
Met behulp van het roestvrijstalen Jalapeño Grill Rack 
& Corer Set, met bijbehorend tool om de zaadlijsten te 
verwijderen, is het echter mogelijk om heel eenvoudig de 
paprika in zijn geheel te vullen en te garen. Het rek bevat 20 
uitsparingen om evenzoveel paprika’s in te plaatsen.

Type  Code Prijs

€ 25,50
€ 33,95 

€ 30,95 

48 cm 114105

Opzetstuk - 2x 114297

Sauce Mop
Met een marinade, glazuur of smaakboter geeft u vis, vlees 
of groenten heel eenvoudig een ander smaakaccent. De 
Sauce Mop is in dit geval een ideaal gereedschap om deze 
smaakmakers goed over het ingrediënt te verdelen. Het 
handvat is voorzien van een handig oog en doordat de 
katoenen kwast afneembaar is, kan deze eenvoudig worden 
gereinigd.

€  26,75 

€  15,95

48x35 cm  115379
Big Green Egg Teak Cutting Board
Schitterende teakhouten snijplank waarin met behulp van 
een laser het Big Green Egg logo is gegraveerd. De plank is 
rondom voorzien van een handige sapgeul zodat eventuele 
vrijkomende sappen niet op tafel lopen.

€ 117,00

Kip 112415
Kalkoen 112484

Kip 201249
Kalkoen 301017

YES YOU CAN!
ROAST IT WITH YOUR
BEER CAN CHICKEN

ROASTER
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Type  Code

Set 114099
Meat Claws
Pulled pork is een populaire bereiding, vaak wordt 
geadviseerd om het vlees met vorken of met de vingers 
uit elkaar te trekken. Beide zijn echter niet ideaal.  
Met deze Meat Claws, bestaande uit een goed in de hand 
liggende zachte greep voorzien van roestvrijstalen tanden, 
is dit klusje echter kinder spel. De Meat Claws zijn daarnaast 
ontzettend geschikt om grote stukken vlees mee te hanteren.

NOTHING IS 
TOO HOT TO 
HANDLE

€  27,95 

Prijs

6,5 cm 114112
Chef’s Flavor Injector
De Flavor Injector maakt het mogelijk om marinades  
of andere vloeibare smaakstoffen tot in de kern van 
producten te injecteren. Vlees en gevogelte zullen sap piger 
en malser worden en de smaakstof dringt door tot  
in het hele product. De Flavor Injector is voorzien van een 
afschroefbare 6,5 cm lange, roestvrijstalen dubbele naald 
waardoor deze goed kan worden gereinigd.

€ 38,50 

€ 44,75 

Prijs

48 cm 201515
Pigtail Meat Flipper
Dit innovatieve gereedschap is perfect om delen vlees en 
gevogelte, zoals steaks, koteletten en kippenpoten  
en –filets, snel, eenvoudig en veilig te keren. De lange 
roestvrijstalen haak beschadigd het ingrediënt niet en  
is voorzien van een houten grip met ophangkoord. 

Type  Code

Set 116901 
Tang 116871
Spatel 116888 
Kwast 116895 

Stainless Steel Tool Set
Tang, spatel en kwast
Een goede tang, spatel en siliconenkwast zijn noodzakelijke 
accessoires wanneer u gaat buitenkoken. Zo kunt u met 
deze stijlvolle driedelige in roestvrijstaal uitgevoerde set 
de ingrediënten veilig en hygiënisch op het rooster leggen, 
keren, van het rooster halen en bestrijken met bijvoorbeeld 
boter, olie, marinade of saus. Door de vorm van het handvat 
liggen de gereedschappen goed in de hand en de afmeting 
ervan zorgt voor ruim voldoende afstand tussen de hand 
en de hitte van de houtskool. Bij een set is een extra kwast 
(afneembare kop) bijgesloten. Alle gereedschappen van 
deze set zijn ook los verkrijgbaar.

40 cm 116864
30 cm 116857

Silicone Tipped Tongs
Een multifunctionele roestvrijstalen tang met praktische 
siliconen accenten. Het silicone heeft een antislip werking en 
zorgt voor een uitstekende grip in de hand en het product 
wat u op de Big Green Egg wilt leggen, keren of uit de EGG 
wilt nemen. Door de zachte en soepele eigenschappen 
van het materiaal is de tang ook bijzonder geschikt voor 
delicate ingrediënten en als pasta- of saladeopscheplepel. 
De Silicone Tipped Tongs zijn bestand tegen temperaturen 
tot 260 °C en is vaatwasmachinebestendig.

New!

Knife Set
Goede scherpe messen zijn een vereiste voor iedere kok 
en kookliefhebber en met deze set haalt u een geweldige 
basisset in huis. Het koksmes is met een lemmet van 20 
cm geschikt voor het grovere werk en het officemes 
met een lemmet van 9 cm voor het fijnere werk. De fraai 
gematteerde roestvrijstalen messen bevatten een hoog 
percentage carbon waardoor het eenvoudig is de messen 
vlijmscherp te slijpen. Het heft is ergonomisch ontworpen, 
zodat het comfortabel in de hand ligt voor een optimale 
controle over het mes.

 113207

€  88,75
€  34,00
€  29,50
€  25,75

€  29,95
€  23,95

€ 92,00 
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Type  Code

Eén maat 117090

Eén maat 117083

EGGmitt™
De EGGmitt telt diverse voordelen ten opzichte van een 
reguliere barbecuehandschoen: de binnenzijde is vervaardigd 
van zacht katoen terwijl de buitenzijde is gemaakt van 
brandwerende en warmtebeschermende vezels. De hand, 
pols en onderarm zijn hierdoor optimaal beschermd. Doordat 
de vingers van elkaar zijn gescheiden en de handschoen is 
voorzien van een siliconendessin heeft u een zeer goede 
grip. De EGGmitt is bestand tegen temperaturen tot 246 °C 
en zowel geschikt voor de linker- als de rechterhand.

Silicone Grilling Mitt
De Silicone Grilling Mitt is een unieke, volledig waterdichte 
handschoen. Het flexibele silicone is BPA-vrij en zorgt, mede 
door het patroon en de antislipwerking van silicone, voor 
een zeer stevige grip. Het manchet en de voering zijn 
gemaakt van zacht katoen-polyester. De Silicone Grilling 
Mitt is bestand tegen temperaturen tot 232 °C 

€ 37,95 

€ 23,75 

Prijs Type  Code

€ 23,50

€ 21,50 

Prijs

3x 116840
Kitchen Towels
Even de handen afvegen, een glas, bord of bestek oppoetsen 
of iets afdrogen kan voortaan in stijl met deze fraaie 
keukendoeken. Het eersteklas kwaliteit wafelkatoen is zacht 
en heeft een groot absorberend vermogen. Een pak bevat 
drie machinewasbare keukendoeken.

€ 20,75

Eén maat 117113
Big Green Egg Apron – Comfort-Tie
Bescherm uw kleding tijdens het buiten koken met dit 
comfortabele en praktische schort. Dankzij de verstelbare 
nekband past het schort altijd en het gepatenteerde 
elastische striklint zorgt ervoor dat het schort soepel om het 
lichaam valt. Hierdoor heeft het schort, dat is voorzien van 
het Big Green Egg logo en handige zakken, voor iedereen de 
ideale pasvorm. Het schort is machinewasbaar en kan op lage 
temperatuur in de wasdroger.

Eén maat 789054
Big Green Egg Apron – Kids
Koken met de kinderen is fun, zeker op de Big Green Egg! 
Maar ook hun kleding moet tijdens het voorbereiden en 
bereiden worden beschermd. Met dit schort aan, is ieder kind 
een volwaardige assistent bij het buiten koken. Het schort 
is uitgevoerd in de karakteristieke groene Big Green Egg 
kleur en geschikt voor kinderen t/m ongeveer 12 jaar. Het 
schort is machinewasbaar en kan op lage temperatuur in de 
wasdroger. 

WHAT IS SAFE,
STRONG AND
TRUSTWORTHY?

OF COURSE

BIG GREEN EGG’S

EGGMIT
 002273

Magnetic Flexible LED Grill Light
De Magnetic Flexible LED Grill Light is ideaal om te 
gebruiken tijdens donkere avonden. Dit handige LED-
lampje is voorzien van een buigzame steel met aan het 
uiteinde een krachtige magneet. Hierdoor kan de lamp aan 
de metalen delen van de EGG worden bevestigd, maar is het 
bijvoorbeeld ook mogelijk om de steel om een tang of ander 
gereedschap te wikkelen. Hierdoor wordt het kookoppervlak 
ook in het donker goed verlicht.

€ 28,50 

New!
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Type  Code Prijs

 201089
Grill Gripper
Om het hete RVS rooster op te tillen is voorzichtigheid 
gewenst. De Grill Gripper, tevens handig om hete lekbakjes 
mee op te tillen, klemt het rooster stevig vast waardoor dit 
veilig kan worden verplaatst. Houd de Grill Gripper zo dat 
één helft van de ‘eendenbek’ onder het rooster valt. Op het 
moment dat u het rooster recht van boven optilt kunt u deze 
minder stevig vastklemmen.

€ 25,75 

  117205
Cast Iron Grid Lifter
Door de Cast Iron Grid Lifter een kwartslag te draaien, 
waardoor deze verankert, tilt u het gietijzeren grillrooster 
snel en eenvoudig uit en in de Big Green Egg. Het handvat 
heeft een stevige grip en beschermt de hand tevens tegen 
eventuele opstijgende warmte. De Cast Iron Grid Lifter is 
niet geschikt voor de Mini.

€  37,95 

 201201
Spiral Grid Cleaner
De Spiral Grid Cleaner is voorzien van twee spiraalborstels 
voor het eenvoudig en effectief reinigen van het RVS en 
porselein gecoate grillrooster van de Big Green Egg.

€  15,50

Stainless Steel Mesh Grill Scrubber
Met de Stainless Steel Mesh Grill Scrubber, voorzien van 
een veilige lange greep, maakt u in een handomdraai het 
rooster van de EGG schoon. In tegenstelling tot staalbor-
stels loopt u geen risico dat bij veelvuldig gebruik de haren 
uitvallen. Een gepatenteerde roestvrijstalen spons doet na-
melijk het werk. Is deze bijna versleten? Door het sponsje 
te vervangen is de Stainless Steel Mesh Grill Scrubber weer 
als nieuw!

€  20,50 

€  7,75

 114075

Opzetstuk - 2x 114280

CLICK. TURN. LIFT. 
QUICK. EASY. SAFE. 

GREAT 
GRID LIFTER!
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XXLarge 
114952

XLarge

Large 
201010

Medium 

Small
MiniMax 301024
Mini

Ash Tool
De Ash Tool is een praktisch gereedschap met een dubbele 
functie. Hiermee kan as eenvoudig worden verwijderd en 
daarnaast fungeert de Ash Tool als pook.

 201324
Cooking Grill Cleaner
Porselein geëmailleerde en roestvrijstalen roosters 
schrapt u makkelijk en snel schoon met de Cooking Grill 
Cleaner. Door het verlengde handvat hoeft zelfs niet te 
worden gewacht tot de EGG en het rooster zijn afgekoeld.

Type  Code

XXLarge 
XLarge  

106049
Large 
Medium 

Ash Removal Pan
Het Premium Organic Lump Charcoal laat uitzonderlijk 
weinig as achter in de keramische basis. Datgene wat 
achterblijft kan echter heel eenvoudig, met behulp van de 
Ash Tool en de Ash Removal Pan, via de luchtregelaar in de 
keramische basis worden verwijderd. De Ash Removal Pan 
past perfect in de opening van de luchtregelaar (van de 
modellen XXLarge, XLarge, Large en Medium) zodat de kans 
om as te morsen nihil is.

YOU CAN RECOGNISE 
TRUE FLAVOUR
VIRTUOSOS
BY THEIR
TOOLS

€ 43,25 

€ 33,50 

€ 25,00

€ 25,00 

€ 45,75 

Prijs Type        Code

XXLarge 115621
XLarge 110145
Large  110138 
Medium 110121 

Small 
110114

MiniMax 

Mini 110107

XXLarge
XLarge  113726
Large

Medium
Small
MiniMax  

113733

Mini  

Stainless Steel Grid
De Stainless Steel Grid is een rooster van de beste kwaliteit 
roestvrij staal, dat standaard bij een Big Green Egg wordt 
geleverd. 

Gasket Kit
De keramische basis en deksel van een Big Green Egg zijn 
standaard voorzien van een viltrand ter bescherming van het 
keramiek en om ‘valse’ lucht te voorkomen. Intacte viltranden 
zorgen voor een perfecte luchtregulatie binnen de EGG. 
Afhankelijk van het gebruik van de EGG moet het vilt, i.v.m. 
slijtage, af en toe worden vervangen. De Gasket Kit is een 
rol zelfklevend vilt zodat u dit heel eenvoudig zelf kunt doen 
en is verkrijgbaar in diverse maten voor de verschillende 
modellen. Voor de XXLarge is tweemaal de Gasket Kit voor 
de Large vereist.

€ 350,00
€ 150,00
€ 98,00
€ 89,00

€ 76,00

€ 66,00

€  47,50

€  45,00

Prijs

Tel-Tru® Temperature Gauge
Losse koepelthermometer indien het bijgeleverde 
exemplaar, na jarenlang gebruik, eventueel moet worden 
vervangen. De thermometer heeft een bereik van 
50-400 °C. De thermometer met een diameter van 8 cm 
is geschikt voor de modellen MiniMax tot XXLarge en de 
thermometer met een diameter van 5 cm is geschikt voor 
de modellen Mini tot Large.

€  84,75 
€  49,75

Stainless Steel Unit
Deze verrijdbare Stainless Steel Unit blinkt uit in 
functionaliteit. Het materiaal is duurzaam en eenvoudig 
schoon te maken. In het werkblad zijn twee losse rvs 
gastronormbakken verzonken. Het werkblad biedt de 
mogelijkheid om (niet inbegrepen) haken te bevestigen om 
tangen en andere materialen aan te hangen. Onder de EGG 
bevindt zich opbergruimte om accessoires of materialen 
op te bergen. Door de solide wielen waarop de Stainless 
Steel Unit is gemonteerd kan de tafel eenvoudig worden 
verplaatst. De prijs van de unit is exclusief Big Green Egg.

XLarge 990599
Large 990568

8 cm    114495
5 cm    117236

€ 1810,00
€ 1810,00
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Type       Code Prijs

14 cm 002334
Ceramic Citronella Filled Candle 
Decoratieve, keramische mini-EGG met citronellakaars om 
insecten op afstand te houden. De mini-EGG is 14 cm hoog. 
Gebruik vanwege de citroengeur uitsluitend buitenshuis.

4 stuks 002310
Tablecloth Weights
Set van vier tafelkleedgewichten om opwaaien van het 
kleed te voorkomen. De gewichten zijn uit massief hars 
gegoten en voorzien van een handige clip.

6.5x9.5 cm 114822
Big Green Egg Wall-Mountable Bottle Opener   
Praktisch wandmodel flesopener van duurzaam en solide 
gietijzer om kroonkurken te verwijderen. Bevestig met de 
bijgeleverde schroeven eenvoudig aan een Big Green Egg 
tafel, de buitenbar of -keuken.

€ 22,25 

€ 18,50 

€ 18,50 

Taal  Code

Nederlands MENU1NL
Nederlands MENU2NL

Nederlands 116680

Menu  van de Maand Boeken
Twaalf keer per jaar laat Big Green Egg diverse gerechten 
ontwikkelen waarbij specials en driegangenmenu’s elkaar 
afwisselen. De specials staan steeds in het teken van een 
bepaald ingrediënt dat met verschillende kooktechnieken 
wordt bereid. Bij de smakelijke driegangenmenu’s worden de 
seizoenen gevolgd. De prachtige beelden van de bereidingen 
en het eindresultaat en de stap-voor-stap uitgeschreven 
recepten geven duidelijk weer hoe u de gerechten en menu’s 
op uw EGG kunt bereiden.

The Big Green Egg Book 
The Big Green Egg Book is een schitterend lexicon voorzien 
van een voorwoord van de Nederlandse topchef Jonnie 
Boer, bekend van de Librije in Zwolle en gelauwerd met maar 
liefst drie Michelinsterren. Alle kooktechnieken die op een 
EGG mogelijk zijn - zoals bakken, braden, stoven, grillen, 
roken en slow cooking - komen uitgebreid aan bod. Door de 
vele basisbereidingen en de iets meer uitdagende recepten 
van onze ambassadeurs is het boek een waardevolle 
inspiratiebron.

BIG GREEN EGG KOOKBOEKEN

€ 60,00

Prijs

€ 24,95 
€ 14,95

COOKING
WITH LOVE

FOOD FOR
PROVIDES

THE SOUL
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Wat wordt er vanavond op de Big Green Egg bereid? Op 
biggreenegg.eu zijn talloze recepten te vinden: van in 
zoutdeeg gegaarde patrijs, Spaanse tapas en langzaam 
gegaard buikspek tot een soep van gepofte bieten, 
appeltaart en complete seizoensmenu’s. Geen recept 
missen? Aanmelden voor de nieuwsbrief “Inspiration Today” 
kan via biggreenegg.nl

BIG GREEN EGG RECEPTEN

BIG GREEN EGG’S  
FLAVOUR FAIR
Ieder jaar komen vele Big Green Egg fans samen op Big 
Green Egg’s Flavour Fair: dé dag die in het teken staat van 
genieten, ambachtelijke producten, pure smaken en de vele 
kooktechnieken die een Big Green Egg biedt. Proef van de 
diverse smaken, leer van professionals, stel vragen en wissel 
ideeën uit. Deze dag staat garant voor smaakvol genieten 
voor groot en klein! Big Green Egg’s Flavour Fair vindt in 
Nederland ieder jaar plaats op de derde zondag van juni. Kijk 
op biggreenegg.nl voor meer informatie en tickets. 

ENJOY! MAGAZINE
Enjoy! Magazine is een must voor iedere Big Green Egg 
liefhebber! Elke editie staat boordevol inspiratie: leer van 
Chef-koks en proef de smaken uit hun regio, ga zelf aan de 
slag met de diverse bereidingstechnieken en word verrast 
door de lekkerste recepten bereid met ingrediënten uit het 
seizoen. De Enjoy! is kosteloos verkrijgbaar bij Big Green Egg 
verkooppunten en online te lezen op biggreenegg.nl.

Stel vragen, deel ervaringen en geniet van inspirerende 
recepten, verhalen en updates via: 

            Big Green Egg Nederland

            Biggreenegg_nl

            Biggreenegg_nl

Tag @Biggreenegg_nl en @Biggreeneggnederland en 
gebruik de hashtags #BigGreenEgg #FlavourFair

SOCIAL MEDIA




