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1. Werken met de Big Green Egg 
 

De Big Green Egg is een barbecue die geheel gemaakt is van keramiek. Het bakken van 

brood of pizza’s behoort tot de mogelijkheden die de Big Green Egg heeft omdat hij goed 

te doseren is qua temperatuur.  

Door de vormgeving is er sprake van een uitstekende warmtegeleiding en het dikke 

keramiek houdt in zomer en winter de warmte goed vast. De temperatuur is vrij 

nauwkeurig in te stellen in deze met houtskool gestookte barbecue, die overigens ook 

geschikt is om in te roken. Het barbecueën met houtskool geeft vlees of vis een speciale 

smaak mee. 

De Big Green Egg is  een apparaat om te bakken, braden, grillen en roken! De Big Green 

Egg is de ultieme slow-cooker.  

 

 
Big Green Egg. 

 

Wat zijn de voordelen van het werken met een Big Green Egg ten opzichte van 

metalen barbecues? 

In de eerste plaats is de Big Green Egg gemaakt van nieuw ontwikkelde keramiek. De 

dikke keramische wanden houden de hitte gelijkmatig vast en zorgen voor een goede 

circulatie en straling zodat geen braadspit nodig is om perfect smakende gerechten te 

bereiden.  



 

 

In de tweede plaats ziet een gerecht dat in een Big Green Egg er mooi uit en smaakt ook 

beter. Vlees krimpt niet of nauwelijks en gerechten blijven sappig en behouden hun 

smaak. 

 

Bij metalen kooktoestellen wordt de hitte rechtstreeks door het metaal geleid. De 

constante noodzaak om de hitte die via het metaal verloren gaat te vervangen, is de 

belangrijkste oorzaak van het krimpen en uitdrogen van gerechten die erop bereid 

worden en van de extra brandstof die nodig is. De Big Green Egg houdt het vocht in het 

voedsel vast, verbruikt veel minder houtskool en de gerechten zijn sneller gaar. 

 

Voordelen van de Big Green Egg op een rij: 

 De gerechten zijn mals en sappig en krimpen nauwelijks. 

 Voor het aansteken is geen vloeibare brandstof nodig.  

 De Big Green Egg is in hooguit 10 minuten klaar voor gebruik. 

 De dikke keramische wanden houden de hitte vast en stellen u in staat de 

temperatuur te regelen. 

 De hitte wordt gelijkmatig verdeeld: uw BGE kent geen “hot spots”. 

 De BGE verbruikt heel weinig houtskool: niet opgebrande kolen kunnen opnieuw 

gebruikt worden. 

 Je hoeft tijdens het koken geen extra houtskool bij te vullen. 

 De Bid Green Egg is zelfreinigend. 

 Geen water betekent geen geknoei met reinigen. 

 Een braadspit is niet nodig. 

 Smoort ‘flakkeringen’ die door vet veroorzaakt worden. 

 De buitenkant blijft koeler en is daardoor veiliger. 

 Is niet aan roest of slijtage onderhevig. 

 

Moet je houtskool bijvullen tijdens het bereiden op de Big green Egg? 

Normaal gesproken niet. De Big Green Egg brandt urenlang zonder bij te vullen. 

Naarmate de kooktemperaturen hoger zijn, verbranden de kolen sneller, maar ook dan 

zal bijvullen waarschijnlijk niet nodig zijn. 

 

Om na het aansteken de kolen ‘op een laag pitje’ te houden of om gerechten gedurende 

lange tijd warm te houden, sluit je de schuifkap geheel af zet je de onderschuif circa 5 

cm open. Voor het warm houden van gerechten moet de temperatuur van de Big Green 

Egg ongeveer 50ºC zijn. 

 

Hoe regel je de temperatuur van de Big Green Egg? 

Met behulp van de luchtschuif onderop (luchttoevoer) en de metalen regeldop bovenop 

(luchtafvoer), kun je de temperatuur van de Egg instellen tussen minder dan circa 40ºC 

en meer dan 400ºC. 

Hoe meer je de luchttoevoer en –afvoer sluit, hoe lager de temperatuur wordt. 

 

Met deze temperaturen kun je op alle mogelijke manieren je gerechten bereiden: van 

roken bij lage temperatuur tot schroeien bij grote hitte. De buitenthermometer geeft de 

juiste temperatuur aan. In tegenstelling tot andere houtskooltoestellen staat de 

hoeveelheid gebruikte kolen los van de kooktijd. Je begint simpel met dezelfde 

hoeveelheid houtskool voor elke maaltijd. Naderhand sluit je de regelschuif om het vuur 

te doven en blijven de niet-gebruikte kolen voor een volgende keer bewaard. 

 

Gebruik Big Green Egg 

Het geheim van de Big Green Egg zit ‘m in het vasthouden, circuleren en regelen van de 

hitte. Het deksel moet gesloten zijn zodat de hitte zowel van bovenaf als van de kolen 

straalt. Met het deksel open is de Big Green Egg niets anders dan een gewone, 

inefficiënte barbecuegrill, waardoor de gerechten uitdrogen, de temperatuur niet 

geregeld kan worden en er vlammen ontstaan. 

 



 

 

2. Werken met de thermoblender 
 

Een thermoblender lijkt veel op een traditionele blender, maar de 

thermoblender is voorzien van een verwarmingselement voor het 

koken en bereiden van onder andere soepen en sauzen. Een 

thermoblender heeft dus het vermogen allerlei soorten warme 

bewerkingen, zoals crèmes, sauzen en jam in één procedure uit te 

kunnen voeren.  

Je doet de verschillende ingrediënten in de kom, waarna het apparaat, dankzij de 

nauwkeurige temperatuurregeling, zijn werk doet. 

Thermoblenders kunnen producten op constante wijze doorroeren op de juiste, 

geselecteerde snelheid, zodat ieder afzonderlijk gerecht op optimale wijze kan worden 

bereid. Doordat de juiste temperatuur kan worden ingesteld en vastgehouden, kun je 

gerechten bereiden zonder tijd te verliezen, en is de kwaliteit van het eindproduct 

gegarandeerd.  

 

3. Werken met culinaire siliconen vormen 
 

Steeds vaker zoeken restaurateurs en chef-koks de weg van het misleiden om gasten te 

boeien en culinair te verrassen bij een bezoek in hun restaurant. Het werken met 

culinaire siliconen is een goed hulpmiddel dit te bewerkstelligen.  

Met siliconenvormen kun je bijzondere culinaire kunstvormen maken in de horecakeuken. 

Alles wat erin gegoten wordt, komt er strak uit. Hierdoor zijn de uiteindelijke creaties niet 

meer van echt te onderscheiden. Zo kun je bijvoorbeeld mousses, gelei of parfaits het 

uiterlijk geven van een walnoot.  

Je kunt siliconen mallen in allerlei vormen en maten aanschaffen. Een noviteit in de 

horecakeuken is de vloeibare silicone, een mooi product onder de doe-het-zelvers in de 

keuken. Hiermee kun je namelijk je eigen 3D-mallen maken, in elke gewenste vorm. Dit 

siliconenmateriaal is speciaal goedgekeurd voor gebruik met etenswaren in de 

horecakeuken. (Niet alle siliconen producten zijn daarvoor geschikt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe gaat het maken van een mal met siliconen in zijn werk? 

 

1. Kleef je model (bijvoorbeeld een wat steviger framboos) met een lijmpistool vast aan 

een plasticvormpje waarvan je weet dat de bovenkant van het model niet boven de 

vorm uitsteekt. In plaats van een lijmpistool kun je ook chocolade of boter 

gebruiken.  

2. Meng de twee componenten (A en B) siliconen in gelijke hoeveelheden door elkaar 

(precies afmeten). 

3. Giet in een dunne straal het siliconenmengsel in de mal zodat het model ruim bedekt 

is. Let er wel op dat wanneer de componenten vermengd zijn je maar 30 minuten de 

tijd hebt het te verwerken want daarna begint het uit te harden. 

4. Laat de mallen nu minimaal 4 uur uitharden. 

5. Vervolgens verwijder je de plastic vorm voorzichtig. 

6. Aan de bovenzijde van de mal maak je een kruissnede en druk je het model (de 

framboos) voorzichtig uit de mal. 

7. Vervolgens maak je de mal schoon onder heet water en laat je deze mal éénmalig in 

een oven van 80 à 100 graden Celsius opdrogen (hierdoor kunnen eventueel 

aanwezige gassen verdampen). 



 

 

8. De mal is nu klaar voor oneindig gebruik. 

 

Hoe maak je een eetbare afdruk uit deze mal?  

In dit voorbeeld wordt van de frambozenmal een gele passievruchten-framboos bereid. 

 

1. Verwarm 1 liter passievruchtencoulis met 100 gram suiker. 

2. Los hier 10 gram vanillesuiker in op. 

3. Wanneer de suiker is opgelost laat je de coulis afkoelen tot 70˚C. 

4. Voeg vervolgens 50 gram Vegatal (het werkt eventueel ook met Agar agar of 

gelatine) toe en blendeer glad met de staafmixer. 

5. Vul de mallen voorzichtig af met de compositie. 

6. Plaats de mallen in de koelkast en laat afkoelen tot rond de 10 graden Celsius. 

7. Druk de passievruchten-framboos met twee handen voorzichtig via de kruissnede uit 

de mal. 

8. De passievruchten-framboos in nu klaar voor verdere verwerking/garnering. 

 

Je kunt op deze wijze heel veel verschillende smaken ‘inpakken’ met een uiterlijk dat 

afwijkt van de smaakt. De framboos zou je bijvoorbeeld vooraf kunnen presenteren bij 

brood door er een boterframboos bij te presenteren (in plaats van de bekende boterbal). 

 

Je kunt de siliconen mallen onbeperkt hergebruiken.  

Een andere mogelijkheid is om cakebeslag in de frambozenmal te doen en de 

frambozencake af te bakken. De culinaire siliconen mallen kunnen verhit worden tot  

240˚C. 

 

4. Cool-Spot 
Een andere ontwikkeling in de horeca is het Cool-Spot systeem.  

 

Wat is het? 

Het is een uniek koelvers-systeem dat zorgt voor een werkplek (‘spot’) in de keuken of 

op locatie met een temperatuur onder de 7°C (‘cool’) en met een ideale luchtvochtigheid. 

 

 
Vers blijft vers… Ook buiten de koeling! 

 

Het is vanaf nu dus mogelijk om een stukje koude keuken te creëren in de warme 

keuken! 

 

Hoe werkt het? 

Fijn verneveld vocht en koude lucht worden plaatselijk samengebracht boven een 

oppervlak, bijvoorbeeld een roestvrijstalen werktafel in een professionele keuken, een 

buffetopstelling bij een horecagelegenheid of op locatie. 

 

De toevoeging van vocht bij lucht is belangrijk. De koude lucht koelt de versproducten, 

het toegevoegd vocht is nodig om te zorgen dat deze niet uitdrogen.  



 

 

Voorbeelden van producten/gerechten die hier geschikt voor zijn: koude voorgerechten, 

amuses, salades, sauzen en nagerechten zoals chocolade en ijs. 

 

Het Cool-Spot systeem is dus niet te vergelijken met wat je regelmatig ziet in 

supermarkten bij de groente- en/of visafdeling. Hier wordt vaak alleen gebruik gemaakt 

van verneveld vocht. 

Ook is het niet te vergelijken met een koelwerkbank. Deze koelt alleen van onderaf, 

heeft een beperkte koelhoogte en maakt geen gebruik van vocht (met uitdroging als 

gevolg). 

 

Wat heb je eraan? 

Kwetsbare producten die onbeschermd in een warme keuken staan zijn binnen een 

beperkt aantal minuten vaak niet meer geschikt om te verwerken en uit te serveren aan 

gasten. Producten die onder het Cool-Spot systeem staan kunnen veel langer onafgedekt 

blijven staan zonder dat de kwaliteit afneemt. 

Je kan dus je koude gerechten bereiden onder de Cool-Spot en laten staan. 

Je voldoet dan aan de Warenwet en de HACCP-norm. Denk daarbij aan de ‘7°C- 

bewaarnorm’ en de ‘maximaal 2 uur buiten de koeling-norm’ (waarna je producten moet 

weggooien). 

  
 

Voordelen van de Cool-Spot op een rij: 

 

 Vers blijft vers 

Koude gerechten blijven urenlang vers en mooi buiten de koeling. 

Temperatuurschommelingen behoren tot het verleden.  

Ook een ontbijtbuffet blijft er mooi uitzien. 

 

 Kostenbesparing door minder derving 

Minder derving door opwarming, uitdroging en verkleuring van koude gerechten door een 

betere conditionering van de werkplek. Waar de wetgeving nu voorschrijft dat verse 

producten na 2 uur verblijf buiten de koeling weggegooid moeten worden, is dit niet 

langer nodig met Cool-Spot. Verse producten die tijdelijk onder Cool-Spot hebben 

gestaan, kunnen gewoon weer terug naar de koeling. 

 

 Tijdsbesparing 

Minder handelingen noodzakelijk, als tussentijds afdekken en wegzetten en weer van 

afdekfolie ontdoen. Bovendien hoeft minder tijd te worden besteed aan de 

administratieve handelingen voor 2-uurs borging- en derving wetgeving. 

 

 Energiebesparing 

Plaatselijke conditionering op de werkplek, in plaats van de gehele ruimte. Dit geldt voor 

professionele keukens, maar ook voor verwerkingsprocessen waarbij gewerkt wordt met 

verse producten als vis en schaaldieren. 


