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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

Nazývejte nás gurmány, labužníky nebo kulinářskými 
požitkáři. My prostě věříme, že život chutná skvěle a že 
naše smysly jsou darem, který nám umožňuje užívat si 
ho naplno.

Inspirovat lidi po celém světě a dělat jim radost tím, že si 
mohou vychutnat ty nejlepší a nejpoctivější chutě, které 
příroda nabízí, je tím, co nás žene vpřed.

Vyšli jsme ze staré japonské tradice „kamado“ pecí a 
vyvinuli moderní zařízení na vaření, abychom mohli 
objevovat nejrafinovanější chutě, které příroda nabízí. 
To vše zdravým a udržitelným způsobem. Pojmenovali 
jsme pec tak, jak vypadá: Big Green Egg! Velké zelené vejce!

Použitím keramické technologie, vyvinuté v NASA, 
vytváříme jedinečný tepelný systém, který vám při 
vaření, pečení, grilování, dušení či uzení dle vašich 
oblíbených receptů způsobí bezkonkurenční sbíhání slin.

Užijte si Big Green Egg a objevte svůj svět kulinářských 
možností. Dejte naprostou volnost své tvořivosti, ale 
především si vychutnejte život, protože život chutná skvěle!

My jsme 
Big Green Egg
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Špičková kvalita. Prvotřídní keramika. Skutečná venkovní pec!

BIG GREEN EGG POPISSTAROVĚKÁ MOUDROST A
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. Jak použijete i kámen na pečení Baking 

Stone (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.

KERAMICKÁ UHASÍNACÍ POKLIČKA
Po ukončení vaření vyměňte litinový regulační poklop 
za keramickou pokličku, zavřete spodní dvířka a 
uhaste tak hoření. Zbývající dřevěné uhlí použijte 
příště. Nechte pokličku nasazenou, když EGG není  
v provozu.

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 dvojfunkčním litinovým regulačním poklopem 
zabezpečují dokonalé spalování a optimální proudění 
vzduchu. 

ZÁKLADNA
Vysoko zátěžová keramika s vysokými izolačními  
a akumulačními vlastnostmi. Glazura odolává  
vlivům počasí, blednutí, zpevňuje keramiku.
Doživotní záruka.

LITINOVÝ REGULAČNÍ  
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. Standardní výbava.

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

SPODNÍ VĚTRACÍ DVÍŘKA
Společně s regulačním komínkem regulují 
přívod vzduchu a ovládají teplotu. Umožňují 
snadné odstranění popela. 
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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 (teda 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 teda není proč EGG chcete, ale který ze 7 modelů bude pro 

vás nejlepší. Proto jsme zde připravili základní popis našich modelů. Sami se podívejte, 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

Dřevěné uhlí 
Premium Organic

Podpalovače 
Pojízdný stojan

Pohrabáč
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Big Green Egg Medium je dostatečně kompaktní, aby se vešlo i do 
malých městských zahrádek, lodžií či balkónů. Zároveň ale dostatečně 
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
30.595 Kč

Medium

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

Kód 
SET/004

Cena s DPH
40.440 Kč

Medium BALÍČEK "EASY START"

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

Kód
SET/003

Cena s DPH
34.120 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
000033

Cena s DPH
24.990 Kč

Small
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
000040

Cena s DPH
16.990 Kč

Mini 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

Kód
119650

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

Cena s DPH
25.645 Kč

Obsahuje
• EGG
• Podstavec pod EGG Mini
• convEGGtor
•  Dřevěné uhlí Premium  

Organic 4,5 kg
• Podpalovače
• Pohrabáč

Kód
SET/001

Cena s DPH
22.460 Kč

Mini BALÍČEK "EASY START" Obsahuje 
•  EGG (včetně 

mobilního nosiče 
EGG Carrier)

• convEGGtor
•  Dřevěné uhlí Premium 

Organic 4,5 kg
• Podpalovače
• Pohrabáč

Kód
SET/002

Cena s DPH
29.175 Kč

MiniMax BALÍČEK "EASY START"
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Máte velkou rodinu nebo velkou partu kamarádů? 
Nebo jste profesionální kuchař a připravujete 
catering pro velké skupiny lidí? Potom je vaším 
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 nádstavbovým 
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
59.460 Kč

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

Kód 
SET/006

Cena s DPH
73.248 Kč

XLarge BALÍČEK "EASY START"

XLarge
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
38.980 Kč

Large

Large BALÍČEK "EASY START"

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

Kód
SET/005

Cena s DPH
49.875 Kč
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Nest®

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

XXLarge  114723 9.220 Kč
 XLarge  301079 7.235 Kč
Large  301000 6.465 Kč
Medium  302007 5.665 Kč
Small  301062 5.600 Kč

EGG Carrier Mini
Podstavec pro EGG Mini  
Big Green Egg Mini se rádo 
nechává nosit, ale jedině stylově. 
Ať už se chystáte na výlet lodí 
nebo na chatu nebo jen na piknik, 
v robustním podstavci si svůj 
model Mini lehce a bezpečně 
vezmete kamkoliv s sebou. 
(Podstavec pro EGG Mini není 
standardně součástí modelu 
Mini.)

Mini             116451         2.510 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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.

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.
 
XXLarge  115638 1.595 Kč
XLarge  113238 1.295 Kč
Large  113214 1.195 Kč
Medium  113221  1.075 Kč

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.

XXLarge 114730  7.490 Kč
XLarge  302083 4.620 Kč
Large  301086 4.035 Kč
Medium  302076  4.035 Kč

Velké, větší, největší. Big Green Egg XXLarge 
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 XXLarge je 
opravdu nepřehlédnutelný. Ale nezaostává 
ani svým výkonem. Pomocí pojízdného 
stojanu a držadla model XXLarge 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: 192 kg
Výška: 100 cm

Kód 
114402

Cena s DPH
129.980 Kč

XXLarge

Obsahuje
• EGG
• Pojízdný stojan
• Držadlo pojízdného stojanu
• convEGGtor
•  Dřevěné uhlí  

Premium Organic 9 kg
• Podpalovače
• Pohrabáč

Kód
SET/007

Cena s DPH 
153.172 Kč

XXLarge BALÍČEK "EASY START"

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
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JEN TO NEJLEPŠÍ 
PALIVO PRO 

VAŠE EGG

Premium Organic Lump Charcoal
Dřevěné uhlí Premium Organic
Mise splněna: naše nekonečné hledání dokonalého dřevěného uhlí  
do Big Green Egg jsme dovedli do úspěšného konce. Dřevěné uhlí 
Premium Organic se skládá ze směsi 80% dubového dřeva a  
20% 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 855 Kč
 4,5 kg  110503 436 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  101020 293 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 Organic se skládá ze směsi 80% dubového 
dřeva a 20% 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.

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  4.090 Kč
Large  301031  4.090 Kč
Medium  301055  4.090 Kč
Small  114563  4.090 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  23.160 Kč
150x60x80 cm
Large  118257  21.160 Kč

Stainless Steel Unit
Nerezový stůl  
Nerezový stůl k Big Green Egg je skutečně jedinečný. Tento posuvný 
pracovní stůl k modelům Large, XLarge nebo XXLarge vyniká na všech 
frontách. V pracovní desce jsou vnořené dvě samostatné praktické 
nádoby a pod EGG máte dostatečný odkládací prostor na všechno 
náčiní i kuchyňské doplňky. Je ideální na používání v restauračních a 
hotelových zařízeních.

146x86x80 cm
XXLarge  990575 Dostupný na vyžádání.
 
120x80x80 cm
XLarge  990599 44.772 Kč
 
110x70x80 cm 44.772 Kč
Large  990568 

Novinka

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
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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 339 Kč
Pekanový ořech 113993 339 Kč
Jablko  113962 339 Kč
Třešeň  113979 339 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 405 Kč
Olše - 2x 
28 cm  116291 405 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 795 Kč
Hickory ořech 114624 595 Kč
Mesquite  114631 595 Kč

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.

Novinka

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.



1918

convEGGtor®

convEGGtor (doporučujeme)
ConvEGGtor vytvoří přirozenou bariéru mezi připravovanými jídly a 
otevřeným ohněm v Big Green Egg. Speciální konstrukce convEGGtoru 
zajistí správné prouzení 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.

XXLarge  114419 11.995 Kč
XLarge  401052 4.995 Kč
Large  401021 3.025 Kč
Medium  401038 2.775 Kč
Small  401045 2.125 Kč
MiniMax  116604 2.125 Kč
Mini  114341 1.555 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 3.795 Kč
Large 401014 2.275 Kč

Medium, Small, MiniMax 
 401007 1.825 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.

XXLarge, XLarge, Large 
 112750       2.695 Kč

Half Moon Baking Stone
Půlkruhový pečící kámen
Proč byste se museli rozhodovat mezi steakem a sladkým koláčem? 
Nebo mezi grilovaným ananasem a čokoládovým dortem? S 
půlkruhovým pečícím kamenem přikryjete polovinu roštu Big Green 
Egg, díky čemuž můžete zároveň vařit nebo péct a grilovat. I grilování 
ananasu či pečení čokoládových koláčků se vám dokonale podaří, 
protože jídlo může zůstávat na své půlce. 

XLarge  002389  2.555 Kč
Large  002396  2.335 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!

Large  100092  2.795 Kč

Medium 100085  2.105 Kč

Small 
100078  1.875 Kč

MiniMax      

Mini 113870 1.620 Kč

Half Moon Cast Iron Grid
Půlkruhový litinový rošt
Půlkruhový litinový rošt je doslova polovičním bratrem litinového roštu. 
A jelikož mřížka půlkruhového litinového roštu zakrývá jen polovinu 
roštu, máte ještě prostor na přípravu dalších jídel. Toto příslušenství 
je dostupné pouze pro Big Green Egg XLarge. Chcete mít na modelu 
XLarge celý rošt? Tak můžete použít dva půlkruhové rošty a vytvoříte 
si tak jeden kompletní rošt.
 
XLarge 103048  2.585 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.



20 21



22 23

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  4.049 Kč

Digital Pocket Thermometer
Digitální kapesní teploměr
Je vaše jehněčí stehno správně růžové? Hovězí je přesně medium- 
rare? S digitálním kapesním teploměrem vždy připravíte dokonalé 
maso i drůbež. Do 5 až 6 sekund se teplota zobrazí na displeji 
(ve stupních Fahrenheita F° i ve stupních Celsia C°).  Při dosažení  
požadované teploty teploměr  zapípá. Tento digitální teploměr měřící 
teplotu ve středu surovin je velmi malý, takže se vám klidně vejde do 
kapsy zástěry. A když už ho nepotřebujete, jednoduše ho zasunete do 
ochranného pouzdra.

101044 1.390 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 1.890 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 2515 Kč

3 Level Cooking Grid
3-patrový rošt pro Large
Přesně tak, jednotlivé části roštu můžete skládat i na sebe. Máte 
Big Green Egg Large a stále potřebujete více místa? 3-patrový rošt z 
nerezové oceli vám umožní vařit rovnou ve třech úrovních naráz. 
Spodní rošt je pevný a zbylé dva rošty nad ním se dají otáčet a 
nastavit do libovolné výšky. S trochou prostorového vnímání tak 
můžete lehce naplnit lahůdkami až 3 poschodí.

Large  370006 3995 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 3.650 Kč

Folding Grill Extender 
Přídavný rošt skládací
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 umístíte na nerezový rošt 
vašeho EGG. A až skončíte, jednoduše ho zase sklopíte.

XXLarge, XLarge, Large 
 201126        1110 Kč

PŘESNÁ A SPRÁVNÁ 

TEPLOTA 
ZABEZPEČÍ
TU JEDINEČNOU A 
SPRÁVNOU CHUŤ

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
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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.

XLarge 101082  2.224 Kč
Large  101051 1.885 Kč
 
Medium, Small  
 101075 1.355 Kč

Ribs and Roasting Rack
V rošt
Multifunkční V rošt je ideální na pečení masa. Rošt ve tvaru písmena 
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.

XXLarge, XLarge, Large  
 117564  1.360 Kč

Medium, Small   
 117557 1.075 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.

XXLarge, XLarge, Large, Medium, Small, MiniMax
Ø 28 cm 002068 1.095 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: XXLarge, XLarge, Large
Ø 36 cm  002167 1.425 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: XXLarge, XLarge, Large 
35cm         117670 6.345 Kč

Kulatý - 4 l: XXLarge, XLarge, Large 
Ø23 cm   117045 4.290 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: XXLarge, XLarge, Large, Medium     
Ø27 cm 117052 2.795 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
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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.

XXLarge, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 117656 2.295 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.

XXLarge 
116406            3.260 Kč

XLarge  

Large 104090  2.045 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.

XXLarge, XLarge, Large
Ø36 cm  118233 2.260 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 1.464 Kč

Cast Iron Skillet - Small
Malá litinový 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 1.414 Kč 

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Litinový rendlík na omáčky se štětcem
Omáčky, marinády nebo rozpuštěné máslo díky omáčkovému hrnci 
na roště 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.

XXLarge, XLarge, Large, Medium, Small, MiniMax
Ø 12 cm 117663 1.130 Kč

NovinkaNovinka

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
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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 
velikost 117090 995 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 vyrobené z jemné směsi bavlny a polyesteru. Silikonová 
grilovací rukavice je odolná vůči teplotám do 230°C.

Jedna 
velikost 117083  584 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 509 Kč

3 Michelin stars

 Jonnie Boer 
De Librije

WWW.BIGGREENEGG.EU

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
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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 1.177 Kč

Pizza Dough Rolling Mat
Podložka pro přípravu pizzy
S podloužkou bude vaše těsto na pizzu dokonalé. Protiskluzovou 
silikonovou podložku položte na kuchyňskou linku nebo na jinou 
rovnou pracovní plochu a použijte ji jako desku na vymíchání a 
vyválení těsta. Jednoduše, hygienicky a s nákresem 5 různých 
velikostí pizzy. Stačí jen vyválet.

51x51 cm 114167 1.402 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 540 Kč
16 cm 114174 295 Kč

Když pečete pizzu na Big Green Egg, je to jedno z italských 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!

VYTVOŘTE SI DOMA 
VLASTNÍ PIZZERII

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
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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 překvapit 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!

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  481 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  488 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              1.210 Kč

Novinka

Novinka

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
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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.

XXLarge, XLarge, Large
 002105  1.775 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  505 Kč

Grill Rings 
Nerezové grilovací kroužky
S grilovacími kroužky se 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 565 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  625 Kč

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

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 795 Kč

 

Půlkruhový: 
XXLarge / XLarge 

Půlkruhový: 
Large

Kruhový:
XXLarge / XLarge / Large

Kruhový:
MiniMax, Small, Medium, Large, XLarge, XXLarge

Čtvercový:
MiniMax, Small, Medium, Large, XLarge, XXLarge

Ø 58 cm 116390  1.335 Kč

Ø 41 cm  106056 1.235 Kč

Ø 41 cm 201287 1.160 Kč

Ø 33 cm  102010 1.095 Kč

28x18 cm 102027 979 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
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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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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 955 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 105 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 420 Kč

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 se stojanem na kuře na plechovce piva! Ve 
stojanu se do pevného držáku z kovového drátu vloží plechovka čímž 
se zabrání jejímu převrácení.

XXLarge, XLarge, Large, Medium, Small
 002099       505 Kč

Vertical Poultry Roaster
Nerezový stojan na kuře a krůtu
Položte 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 594 Kč
Krůta 117441 813 Kč

Ceramic Poultry Roaster
Keramický stojan na kuře a krůtu
Z chutného kuřete se stane kuře dokonalé. Vložte 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 a nebo 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 685 Kč
Krůta 119773 915 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
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MAGAZINE

VYCHUTNEJTE SI ENJOY! magazine  
Už je tu nový ENJOY!? Fanoušci Big Green Egg ho každého půlroku 
toužebně očekávají...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 mezinárodními 
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... 

Obal na EGG ve stole
XLarge  117182  5.266 Kč
Large  117175 4.905 Kč

Obal na EGG v pojízdném stojanu
XXLarge  114884 5.575 Kč
XLarge 116994  4.143 Kč
Large  116987 4.345 Kč
Medium  116970  3.465 Kč
Small  115126 3.485 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.

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 582 Kč

Apron – Kids
Dětská zástěra Apron
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 Apron 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 526 Kč

Obal na víko EGG
XLarge  113450  1.837 Kč
Large  116925 1.695 Kč

Obal na EGG
MiniMax 116956  1.695 Kč
Mini 116949 1.620 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
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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 659 Kč
Náhradní 
hlavice - 2x 114297 394 Kč

Meat Claws
Trhací vidlice
Zabořte pařáty, pardon, vidlice na maso do pomalu dušeného 
vepřového a jednoduše ho „potrhejte“. Trhané vepřové nebo 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 755 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 2.194 Kč
Kleště        116871 842 Kč
Obracečka 116888 731 Kč 
Štětec 116895 621 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 789 Kč
30 cm       116857 647 Kč

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 897 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 2.480 Kč

Novinka

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
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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 1.107 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 636 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 995 Kč

Spiral Grid Cleaner
Spirálový čistič roštu
Když se o své Big Green Egg a jeho jednotlivé části dobře staráte, 
můžete se z něho těšit celý život. Se spirálovým čističem na rošty 
udržíte rošt vždy v dokonale čistém stavu. Dva spirálové kartáče jsou 
perfektní na rychlé a důkladné čištění keramických částí, nerezových 
a litinových roštů. Bez škrábanců.

 201201 415 Kč

Grid Scrubber
Čistič roštu s nerezovou drátěnkou
S čističem roštu s nerezovou drátěnkou během okamžiku vyčistíte 
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 pěknější, 
ale určitě rychlejší.

 119469 506 Kč
Náhradní 
hlavice - 2x  119483 187 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 1.165 Kč

Kitchen Shear
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 434 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 a nebo  
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 585 Kč

Novinka

Novinka

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.



4746

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.

XXLarge 
119490 828 Kč

XLarge

Large 
119506 675 Kč

Medium 

Small
MiniMax 301024 675 Kč
Mini

Ash Removal Pan
Lopatka na popel
Po dřevěném uhlí zůstává popel. Když popel vyberete pomocí 
pohrabáče a lopatkou 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.

XXLarge, XLarge, Large, Medium 
 106049        1.190 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 

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 948 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
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The Big Green Egg Book 
Kuchařka Big Green Egg Book
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  1.978 Kč  

KUCHAŘKA BIG GREEN EGG

Stainless Steel Grid
Nerezový rošt
Vždy, když používáte Big Green Egg rošt z nerezové oceli, můžete se na něj spolehnout. 
Grilování, pečení, vaření... Zvládne všechno. A  i když je vyrobený z nejkvalitnější nerezové 
oceli, po dlouholetém používání už může vypadat méně svěže. Pak svůj starý rošt vyměňte 
za nový a užijte si spolu zase dlouhé roky s Big Green Egg.

XXLarge 119681 8.665 Kč
XLarge 110145 4.060 Kč
Large  110138 2.423 Kč
Medium 110121  2.125 Kč

Small 
110114 1.861 Kč

MiniMax 

Mini 110107 1.770 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.

XXLarge, XLarge, Large 
 113726 1.210 Kč

Medium, Small, MiniMax, Mini 
 113733  1.172 Kč

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.

Large, XLarge, XXLarge   
8 cm   117250 2.095 Kč

Mini, MiniMax, Small, Medium 
5 cm   117236 1.335 Kč

NÁHRADNÍ DÍLY

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.



5150

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 457 Kč

Wall-Mountable Bottle Opener  
Otvírák na láhve
Když máte Big Green Egg party, 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 598 Kč

Magnetic Flexible LED Grill Light 
Baterka s magnetickou úchytkou
Ať už v příjemný zimní večer nebo při letní EGG party 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 765 Kč

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

  Biggreeneggeu

  Big Green Egg Europe

  Biggreeneggeu

  Big Green Egg Europe

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

#OPENFLAVOUR 
#BIGGREENEGG 

INSPIRING PEOPLE 
IS WHAT DRIVES US

BIGGREENEGG.EU

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.



52

BIGGREENEGG.EU

THE ORIGINAL
---

kamado


