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Toodete hinnakiri 2016
Tootja

Kehtiv alates 18.02.2016
Foto

Tootenimi / mõõdud

Hind km-ga
(EUR)

Selgitus

Keraamilised KAMADO tüüpi PREMIUM BBQ- ja GRILLAHJUD
JUNIOR Joe
(resti ∅ 34 cm)
(punane)

499.-

Kamado Joe
CLASSIC
(resti ∅ 46 cm)
(punane)

1249.-

Kamado Joe BIG
(resti ∅ 61 cm)
(punane)

1799.-

Maailma tipp-kvaliteet! Keraamiline
bbq/grillahi koos lõppviimistlusega HINNA SEE TASUTA KAASAS
kokku-pandavad külje-tasapinnad,
grillialusraam ratastel, keraamilised
kuumusejagajad (plaadid 2 tk),
tuharoop, tuhasahtel, grillrestid ja
kaanetermomeeter. Grillresti läbimõõt
on 34 cm (Junior), 46 cm (Classic), 61
cm (Big). Saadaval värv punane.

Kamado Joe puhul on tegu parima hinna ja kvaliteedi suhtega keraamilise grilliga maailmas!
See on soodsam kui Big Green Egg, kuid kõik omadused ja tehnilised andmed on sama head või veelgi paremad. Milleks siis
kulutada liigselt raha - vali parem Kamado Joe grillahi ja Sa muutub üleöö parimaks BBQ- ja grillmeistriks, sest Kamado Joe
grilliga küpsetades saad tänu paksule keraamilisele kehale alati väga lihtsate vahenditega parima, mahlaseima ja
pehmeima liha - seda nii küpsetades steiki, marinaadis liha, saslõkki kui ka küpsetades aeglaselt BBQ meetodil. Ahi töötab
tavalise grillsöega, lisa-suitsu ja aroomi saab tekitada puutükkide, -laastude, ürtide, okste ja palju muuga.
Kamado Joe ajalugu sai alguse aastal 2008 Ameerikas, kui grilligurud Bobby Brennan ja Kerry Coker ühendasid jõud ning
võtsid eesmärgiks luua maailma parim keraamiline grillahi. See on neil ka ideaalselt õnnestunud!
NB! Saadaval ka kõik teised Kamado Joe tooted, mis on üleval www.kamadojoe.co.uk (võta meiega ühendust ja tellime
eritooted spetsiaalselt Teie jaoks (roostevabast / puidust lauad jne).
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"See ahi on ülimalt
universaalne ja kõrgelt
hinnatud kõigi maailma
BBQ tippude poolt! Parim
lahendus nii BBQ kui grillivõistkonnale, restoranile kui
ka lihtsalt kodukasutajale!
Grillimise ja BBQ tipp-tase!"
.
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Toodete hinnakiri 2016
Foto

Kehtiv alates 18.02.2016
Tootja

Tootenimi

Selgitus

Hind km-ga
(EUR)

Kirjeldus & tehnilised andmed

LISATARVIKUD Kamado Joe Premium BBQ/GRILLAHJULE

Ilmastikukindel
premium grillikate

Kamado Joe musta värvi premium
grillikatted on valmistatud vastupidavast
vinüülmaterjalist

Pizza kiviplaat

Pizza kiviplaat võimaldab küpsetada
restorani-kvaliteediga pizzasid kodus! See
on tõeline küpsetusplaat, kus saab
küpsetada nii saiasid, küpsiseid, kuumasid
desserte ja palju muud.

Roostevabaterasest grillresti
kõrgem tasapind

Annab grillile juurde 60% grillimispinda,
mida saab kasutada nii grillimiseks kui ka
järelküpsetamiseks.

39.90

On vastupidav kõigile
ilmastikutingimustele. Pikendab grilli niigi
pikka eluiga.

35.90

Jagab kuumuse ühtlaselt ja imab sisse
üleliigse niiskuse, mis pizzast eraldub.
Annab parima krõbeda pizzapõhja ja süte
kohal küpsetamine tagab parima maitse &
aroomi! Kiviplaati oleks hea kasutada koos
kuumusejagajaga (selle kohal)!

49.90

Valmistatud väga kvaliteetsest paksust 304
roostevabaterasest. Rest istub ideaalselt
grillresti peale. Võib pesta ka
nõudepesumasinas.

NB! Saadaval on veel ohtralt ka muud Kamado Joe lisavarustust (roostevabast ja puidust lauad, malmist
grillrestid, erinevad grill-tasapinnad, pizza küpsetamise varustus, tihendite komplektid jne).
Helista Priidule 50 11 351 ja küsi lisa!
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Toodete hinnakiri 2016

Kehtiv alates 18.02.2016
Fotod

Toode

Mõõdud

Hind km-ga
(EUR)

Selgitus

KERAAMILISED KAMADO TÜÜPI Hiinas toodetud väga soodsad BBQ- ja GRILLAHJUD

Väga soodsa
hinnaklassi
Kamado
KERAAMILINE
grill/bbq ahi
(toodetud
Hiinas)
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18''
(resti ∅ 38,4 cm)
(must, roheline,
kollane)

599.-

21''
(resti ∅ 46,7 cm)
(must, roheline,
punane, oranz,
kollane)

799.-

Keraamiline väga
soodsa hinnaklassi
bbq/grillahi koos
bambusest kokkupandavate küljetasapindadega,
grillresti,
kaanetermomeetri ja
grillialusega ratastel.

Toodete hinnakiri 2016
Fotod

Kehtiv alates 18.02.2016
Hind km-ga
(EUR)

Toode

Selgitus

LISAVARUSTUS keraamilistele KAMADO TÜÜPI Hiinas toodetud soodsatele BBQ- ja GRILLAHJUDELE

Grillresti kõrgem tasapind (21'' ja 23,5'')

39,90

Annab grillile juurde 60% grillimispinda, mida
saab kasutada nii grillimiseks kui ka
järelküpsetamiseks. Mõõdud: 39,5 x 39,5 x
10,75 cm.

Malmist grillrest

59,90

Malmist grillrest 21'' Kamado grillile

99,90

Sisaldab: poolkuu grillrestid 2 tk,
roostevabast tugiring, keraamilised poolkuu
kiviplaadid 2 tk, alusring.

34,90

Keraamiline kiviplaat kuumuse
pehmendamiseks (pannakse süte ja toidu
vahele tugede peale).

Poolkuu grillrestide ja -kuumusejagajate
komplekt

Kuumusejagaja (kiviplaat)
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Fotod

Hind km-ga
(EUR)

Toode

Selgitus

LISAVARUSTUS keraamilistele KAMADO TÜÜPI Hiinas toodetud soodsatele BBQ- ja GRILLAHJUDELE

29,90

Pizza keraamiline kiviplaat võimaldab
küpsetada restorani-kvaliteediga pizzasid
kodus! See on tõeline küpsetusplaat, kus saab
küpsetada nii saiasid, küpsiseid, kuumasid
desserte ja palju muud. Läbimõõt 36 cm.

59,90

Saab küpsetada tervet kana rippes asendis
(rippuvana), Mõõdud: 46,7x46,7x36,9 cm,
roostevabaterasest nr 304

Õllepurgi-kana alus

15,90

Keraamilisest materjalist kana röst-alus, saab
sisse valada õlut vm vedelikku. Ülemine
diameeter 6,1 cm, alumine 12,5 cm.

Tuharoop

15,90

Rauast tuharoop, pikkus 46 cm.

Resti tõstmistangid

15,90

Grillresti tõstmise tangid, mõõdud 19,5 x 4,5
x 3 cm

Grillkate

34,90

Ilmastikukindel grillikate, diameeter 80 cm

Pizza kivi

Kana trendikas grillröst-rest (21'' ja 23'')
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Toodete hinnakiri 2016
Foto

Tootja / Kaubamärk

Kehtiv alates 18.02.2016
Tootenimi

Selgitus

Hind km-ga
(EUR)

Kirjeldus & tehnilised andmed

ENN TOBRELUTSU ERITOOTED (e-mail: enn@bbqgrillpoint.ee, tel: 5165581)
Pöögipuidust
GRILLPABERID
(10 tk)
Pöögipuidust
GRILLPLANGUD
(2-3 tk)

Grillimiseks ja küpsetamiseks asetate toidu plangu peale /
paberi sisse. Võib kasutada ka
serveerimisalustena. Pöögil on
delikaatselt magus ja mahe
maitse, mistõttu on ideaalne
kalaga, sobib väga hästi ka lihade
ning puu- ja köögiviljadega.
Annab toidule head maitset ja
lisab suitsu grillikeskkonda.

"Grillon-BBQ"
suuretükiline
GRILLSÜSI
(50 ltr)

100% orgaaniline ja naturaalne
ehtne lepapuidust suuretükiline
grillsüsi, restorani tippkvaliteediga!
...
NB! Suured 50 liitrised
söekotid!

BBQ Rub
(maitseaine)
700g

Naturaalselt apelsinimaitseline
ja kergelt vürtsine
maitseainesegu!
...
AINULAADNE AROOM ja
MAITSE!

11,90

Leota grill-paberit vees 30 minutit. Mähi toit grillpaberisse, kinnita see küpsetusnööriga ja küpseta grillil
või ahjus. Võib ka otse paberi peal küpsetada kinnise
grillkaane all. Sel juhul liha pruunista enne grillil ja aseta
paberile järelküpsema. Mõõdud: 200 x 200 mm

11,90

Leota grill-planku vees 30 minutit, kuid see ei ole
kohustuslik. Aseta toit plangule ja küpseta kinnise kaane
all grillil või BBQ ahjus. Liha pruunista enne grillil ja aseta
plangule järelküpsema. Eriti head on grillplangud kalafilee
grillimiseks! Mõõdud: 150x450x10 mm

14,90

Sellel söel on väga lühikene süttimisaeg (5-10 min), lihtne
kasutada! Pikk hõõgumisaeg! 50 ltr suur söekott 7,5 kg,
koti mõõdud: 60 x 40 x 25 cm (kolmekihiline pakend
keskmise kilekihiga, niiskusekindel). Vaieldamatult parim
grillsüsi Eestis! See süsi on nii hea kvaliteediga, et võid
küpsetada liha ka otse süte sees!

11,90

BBQ Rub annab lihale/kalale kuldse värvuse. Imbub kiirelt
lihasse, piisab vahetust maitsestamisest. Soolasisaldus vaid
31%. Sobib ideaalselt linnulihale (eriti hea kana-, pardi- ja
hanelihaga), searibile ja sealihale (nt sea kaelakarbonaad)
ja loomulikult punasele kalale (eriti hea lõhefileega).
Proovi ka praemunaga, frii- ja ahjukartulitega ning
pastaroogades. BBQ Rubiga maitsestatud lõhefilee, terve
kana, pardifilee või searibi on "the best ever!" BBQ Rub
on värskusest pakatav ja igal juhul proovimist väärt!

NB! Saadaval on ka Enn Tobrelutsu erinevad tammepuidust ja mahagonist serveerimisalused, samuti
väikesed ja ülisuured special lõikelauad! Küsi lisaks Ennult: e-mail: enn@bbqgrillpoint.ee, tel: 5165581.
NB! Suurte koguste puhul ja restoranidele allahindlused!
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BBQ Rubi koostis: sool (31%), suhkur, maltodekstriin,
lõhna- ja maitseained (sh seller), sibul, küüslauk, sinep,
paprika, Cayenne´i pipar, happesuse regulaator
(sidrunhape), paakumisvastane aine (E551).
Hoida toatemperatuuril, kuivas.

Toodete hinnakiri 2016

Foto

Kehtiv alates 18.02.2016

Tootja / Kaubamärk

Tootenimi

Selgitus

Hind km-ga
(EUR)

Kirjeldus & tehnilised andmed

24.90

Grilli mõõdud: läbimõõt 35 cm, sütekolde
kõrgus 17 cm, küpsetuskolde kõrgus 19
cm. Seega söe- ja küpsetuskolle on
piisavalt kõrge (kõrgem kui nn tavalistel
mini-ufodel), mis tagab piisava ruumi süte
jaoks ning võimaldab küpsetada nii
kõrgemal kui madalal kuumusel (ka pikema
aja jooksul). Küpsetuskoldes (grillrestist
üles poole) on samuti piisavalt ruumi ka
kõrgema grillpala jaoks ja ka
järelküpsetamiseks. Kaan on kinnitustega,
mis võimaldab tekitada UFO-st lihtsasti
kaasaskantava kohvergrilli. Grillil on ka
grillresti tõstja ja alumine tuhaplaat.

66.90

Täispaketne lahendus: lihtne kokku panna
ja lihtne puhastada. Jalatoed muutuvad
kokkupandes sangadeks ja kokkupanduna
on see grill üliväike ja peenike. Grilli
kogukaal 5 kg. Grillipind 1129 cm²

KAASASKANTAVAD SÖEGRILLID

Enn Tobreluts
soovitab:
Kaasaskantav
roostevabast
MINI
SÖEGRILL

PORTFELL
SÖEGRILL
"Marco Pierre
White's I-Grill"
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Kaasaskantav roostevaba
terasest mini UFO söegrill.
Ülimalt lihtne grill, kuid
samas väga tugev, kvaliteetne
ja piisava küpsetuskolde
kõrgusega (võimaldab
küpsetada ka tervet kana).
Pakendile kujundatud Enn
Tobrelutsu grilliõpetused jm
vajalik info.

Kaasaskantav ja lihtsalt
kokkupandav (läheb kokku
portfelliks), väike ja trendikas
ilma kaaneta portfell-söegrill
(korpus punane). Grilli
põhjas on tuha-alusplaat,
süterest ja grillrest - tuulise
ilmaga saab kasutada
süteresti ka grillrestina ja
tuharesti süterestina.
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Toodete hinnakiri 2016
Foto

Kehtiv alates 18.02.2016
Tootja

Tootenimi

Selgitus

Hind km-ga
(EUR)

Kirjeldus & tehnilised andmed

149.90

Kaal 7.5 kg, grillipind 1050 cm²,
roostevabast suur ringpõleti 2.7
kW, automaat süütelülitiga,
rasvapann. Garantiiaeg 3 aastat.

179.90

Kaal 11 kg, grillipind 1450 cm²,
roostevabast suur ringpõleti 3.2
kW, automaat süütelülitiga,
tarvikute panipaik, rasvapann.
Garantiiaeg 3 aastat.

GAASIGRILLID

GaasiPORTFELLGRILL
MarcO-Grill 1000

GaasiPORTFELLGRILL
MarcO-Grill 3000
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Auhindu võitnud
kaasaskantav ja trendikas
portfell-gaasigrill malmist
väga kvaliteetse grillrestiga
(korpused: oranz, punane,
roheline, sinine)

Toodete hinnakiri 2016

Foto

Kehtiv alates 18.02.2016

Tootja

Tootenimi

Hind km-ga
(EUR)

Kirjeldus & tehnilised andmed

74,90

Saadaval kokku 14 erinevat korpuse värvi! Eestis müügil
värvid: kollane, oranz, punane, roheline, must (kuid
vajadusel saab tellida ka muid värve). See on parim
pulktermomeeter toidu või joogi sisetemperatuuri
mõõtmiseks. Uskumatult laia temperatuuri skaalaga:
-49.99 kuni +299.99 kraadi Celciust! Seega sobib
kasutamiseks nii talvel kui suvel ja ka vihmase ilmaga,
sest Thermapen on veekindla kestaga (IP66/67)
(hügieeniline). Ülikiire - mõõdab temperatuuri ca 2-4
sekundiga! Automaatse sisse- ja väljalülitusega - tera
kinnitumisega pesasse! Batareide tööaeg 3000 tundi!
Patendeeritud automaatne 360° roteeruv digi-eklaan ja
automaatne ekraanivalgustus. Termomeetrite kindel
liider - hetkel maailma parim, kiireim ja töökindlaim!

LISATARVIKUD

SOOVITAB:

Ainulaadne,
ÜLIKIIRE ja TÄPNE, PESTAV,
KÜLMA- ja
VEEKINDEL
(-49...+299 C)
digitaalne pulkTERMOMEETER
"The SuperFast
THERMAPEN-4"
(parim teadaolev
maailmas!)
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