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DOŽIVLJENJSKA 
GARANCIJA 
KAPA PRECISION 

POSODOBLJENI 
PRIPOMOČKI 
VEČNIVOJSKI 
SISTEM PEČENJA 

  ODLIKUJEJO NAS  

PPPRRREEEČČČIIIŠŠŠČČČEEENNN   NNNIIIZZZOOOZZZEEEMMMSSSKKKIII   DDDIIIZZZAAAJJJNNN 
Starodavna metoda peke na žaru, ki so jo izpopolnili 

Nizozemci. Žar The Bastard s svojim prečiščenim 

nizozemskim dizajnom predstavlja ponos Nizozemske. 

Ni dovolj, da kamado žar samoodlično izgleda; biti 

mora tudi učinkovit in funkcionalen. To sta bili glavni 

vodili pri izdelavi žara The Bastard. Naredi točno to, 

kar mora, in ne bi mogel biti boljši. 

VVVIIISSSOOOKKKOOOKKKAAAKKKOOOVVVOOOSSSTTTNNNAAA   KKKEEERRRAAAMMMIIIKKKAAA   
Za The Bastard so uporabljeni zgolj najboljši materiali. 

Izdelan je iz posebne kordieritne keramike in je zato 

100% odporen na izredno visoke temperature. 

Izolirna keramična notranja obloga uravnava 

temperaturo v žaru The Bastard. Z doživljenjsko 

garancijo. 

VVVRRRHHHUUUNNNSSSKKKAAA   GGGUUURRRMMMAAANNNSSSKKKAAA   IIIZZZKKKUUUŠŠŠNNNJJJAAA   
Pečenje na žaru, običajno pečenje, dušenje in 
dimljenje; z žarom The Bastard je mogoče vse. Na 
žaru lahko spečete, kar želite, in hitro ustvarite 
fantastične, okusne jedi. Žar The Bastard je najbolj 
vsestranski žar na tržišču.

Prav tako pomembno je dejstvo, da je The Bastard 
zaupanja vreden prijatelj, ki rad preseneča ter 
poskrbi za okusne recepte in pomaga pri 
najokusnejših kreacijah. Sledi The Bastard na 
Instagramu in Facebooku. 

O nas morate nujno vedeti dvoje. Prvič, da smo 
nizozemskega porekla, in drugič, da smo obsedeni s 
kuhanjem na prostem. The Bastard se je rodil iz ljubezni 
do pristnih okusov in nizozemskega dizajna, kar pomeni, 
da si prizadevamo zagotoviti le najboljše materiale. Zdaj je 
čas za ustvarjanje nepozabnih trenutkov ob peki na žaru.  

TRPEŽNO TESNILO 
INFINITY 

EDINSTVEN
NIZOZEMSKI DIZAJN 



COMPACT 

SMALL 

SSpoznajJte 
kolekciJjo 2022

XL LARGE MEDIUM 

COMPACT LARGE MEDIUM SMALL 

urban

classic 
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TESNILO INFINITY 

  VOZIČEK  

 TEČAJ POLIČKE 

 KAPA PRECISION   KERAMIČNI POKROV  

  TERMOMETER   

  KOLESCA  

  SISTEM TEČAJEV  

POSODOBLJENA TEMPERATURNA 
SKALA ZA RAZLOČNEJŠI PRIKAZ 
TEMPERATURE 

TRPEŽNA 8-CENTIMETRSKA 
KOLESCA ZA POPOLNO 
MOBILNOST 

ENOSTAVNO 
NASTAVLJIV  

TEČAJ S 4 VZMETMI 

4 MM DEBELO 
PRAŠNO BARVANO JEKLO.  

UPORABEN VSE LETO 

 IZBOLJŠANA POLIČKA 
TEČAJA PREPREČUJE 

ŽVENKETANJE POVRŠIN 

GORIŠČE 

  VEČNIVOJSKI SISTEM PEČENJA 

VEDNO OSTANE NA MESTU VZDRŽI IZREDNO VISOKE 
TEMPERATURE 

IZ KORDIERITA 

VEČNIVOJSKI SISTEM PEČENJA 
ŽARA THE BASTARD JE 
VSESTRANSKI. 

ZATESNITEV KAMADO ŽARA - 
DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA - 
ENOSTAVNO ČIŠČENJE 

VVVSSSEEEBBBUUUJJJEEE   NNNAAASSSLLLEEEDDDNNNJJJEEE
RRROOOBBBUUUSSSTTTNNNEEE   EEELLLEEEMMMEEENNNTTTEEE:::   

3. VEČNIVOJSKI SISTEM PEČENJA 

2. KOŠARICO ZA OGLJE 

1. LOVILEC PEPELA 

VEČNIVOJSKI SISTEM PEČENJA 
LAHKO UPORABLJATE NA ŠTEVILNE 
NAČINE Z RAZLIČNIMI VRSTAMI 
REŠETK TER TAKO HKRATI 
PRIPRAVLJATE RAZLIČNE JEDI. ČE 
GA OBRNETE NAOKOLI, SLUŽI KOT 
STOJALO ZA VOK PONEV. 

PREPROSTO ODSTRANJEVANJE PEPELA 

1 

2 
3 IZBOLJŠANI ERGONOMSKO OB-

LIKOVANI ROČAJI ZA DVIGOVANJE 
PEPELA IZ ŽARA THE BASTARD 

MODEL: THE BASTARD LARGE 

noVvo
 
v

v 2022
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Žar The Bastard Compact je odlična izbira, kjerkoli že ste. 
Žar Compact zapolnjuje vrzel med žaroma Small in Medium. 
Ta model zavzame zelo malo prostora in vam kljub temu nudi 
vse prednosti kamado žara. Uporabite ga lahko na strešni 
terasi, na balkonu ali pa ga vzamete s seboj na dopust. Zaradi 
svoje velikosti je kot nalašč za pogostitev vaše družine ali 
skupine prijateljev. 

NOVOSTI:

LITOŽELEZNA KAPA PRECISION

SISTEM TEČAJEV ZA PREPROSTO 
ODPIRANJE POKROVA
REŠETKA IZ IZJEMNO DEBELEGA 
(5 MM) NERJAVEČEGA JEKLA
OBLIKOVAN NA NIZOZEMSKEM 

VKLJUČUJE: 

 ŽAR PLOŠČO

KOŠARICO ZA OGLJE 
IZ NERJAVEČEGA 
JEKLA

SPECIFIKACIJE: 

REŠETKA PREMERA 34 CM

VIŠINA 60 CM

TEŽA 45 KG

NAHRANI 2–4 OSEBE 

compact urban   //  BU205  |  EAN 8720365856280

compact  //  BC205  |  EAN 8720365856402   

compact 

classic urban 
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Žar The Bastard Medium je oblikovan tako, da ustreza vsakomur, saj 
je primeren za prav vsak vrt. Privablja poglede, a kljub temu na vrtu 
ne izstopa pretirano. Ker velikost ni več omejitev, lahko zdaj vsem 
svojim kulinaričnim spretnostim pustite prosto pot. Na obisk 
povabite svoje sosede in prijatelje!  

NOVOSTI:   

LITOŽELEZNA KAPA PRECISION
SISTEM TEČAJEV ZA PREPROSTO 
ODPIRANJE POKROVA

REŠETKA IZ IZJEMNO DEBELEGA (6 
MM) NERJAVEČEGA JEKLA.

OBLIKOVAN NA NIZOZEMSKEM 

VKLJUČUJE: 
VEČNIVOJSKI SISTEM PEČENJA
KOŠARICO ZA OGLJE IZ 
NERJAVEČEGA JEKLA

LOVILEC PEPELA IZ NERJAVEČEGA 
JEKLA

ŽAR COMPLETE JE DOBAVLJEN Z 
OSNOVNIM OGRODJEM IN 
STRANSKIMA POLIČKAMA. 

SPECIFIKACIJE: 

REŠETKA PREMERA 40 CM

VIŠINA 114 CM

TEŽA 101 KG

NAHRANI 2–6 OSEB 

medium solo   //  BC204  |  EAN 8720365856389

medium complete   // BC203  |  EAN 8720365856365

medium urban solo   //  BU204  |  EAN 8720365856266

medium urban complete   //  BU203  |  EAN 8720365856242 

medium 

classic urban 
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„Veličasten“ – takšen je žar The Bastard Large. Ni zgolj 
pridobitev za vas in vašo družino, temveč tudi za vaš vrt. 
Njegova idealna velikost omogoča pripravo kulinaričnih dobrot 
za vso družino in prijatelje. Žar Large je bil zasnovan za 
kuharske navdušence in zato ni presenetljivo, da je naš najbolje 
prodajan žar.   

NOVOSTI:

LITOŽELEZNA KAPA PRECISION
SISTEM TEČAJEV ZA PREPROSTO 
ODPIRANJE POKROVA
REŠETKA IZ IZJEMNO DEBELEGA 
(7 MM) NERJAVEČEGA JEKLA
OBLIKOVAN NA NIZOZEMSKEM 

VKLJUČUJE: 

VEČNIVOJSKI SISTEM PEČENJA
KOŠARICO ZA OGLJE IZ 
NERJAVEČEGA JEKLA

LOVILEC PEPELA IZ NERJAVEČEGA 
JEKLA

ŽAR COMPLETE JE DOBAVLJEN Z 
OSNOVNIM OGRODJEM IN
STRANSKIMA POLIČKAMA. 

SPECIFIKACIJE: 

REŠETKA PREMERA 49 CM

VIŠINA 127 CM

TEŽA 138 KG

NAHRANI 2–8 OSEB 

large 

large solo   //  BC202  |  EAN 8720365856341

large complete   //  BC201  |  EAN 8720365856327

large urban solo   //  BU202  |  EAN 8720365856228

large urban complete   //  BU201  |  EAN 8720365856204 

classic urban 
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xl urban complete   //    BU210   |  EAN 8720365856181 

xl-urban 
Žar Urban XL je bil posebej zasnovan za resne amaterske 

in profesionalne kuharje. Z njim bo lahko v vaši peki 

uživala celotna družina ali večje skupine ljudi. Največji 

izmed žarov The Bastard ni za vsakogar. 

NOVOSTI:

LITOŽELEZNA KAPA PRECISION

SISTEM TEČAJEV ZA PREPROSTO 
ODPIRANJE POKROVA

REŠETKA IZ IZJEMNO DEBELEGA
(7 MM) NERJAVEČEGA JEKLA

OBLIKOVAN NA NIZOZEMSKEM 

VKLJUČUJE: 

VEČNIVOJSKI SISTEM PEČENJA
KOŠARICO ZA OGLJE IZ NERJAVEČEGA 
JEKLA

LOVILEC PEPELA IZ NERJAVEČEGA 
JEKLA

ŽAR ’XL’ JE DOBAVLJEN Z OSNOVNIM 
OGRODJEM IN STRANSKIMA POLIČKAMA. 

SPECIFIKACIJE: 

REŠETKA PREMERA 59 CM

VIŠINA 140 CM

TEŽA 203 KG

NAHRANI 4–12 OSEB 

small 
Iz majhnega lahko naredite veliko. Zahvaljujoč njegovim skromnim 
dimenzijam lahko žar The Bastard Small vzamete s seboj prav 
povsod. Poleg tega lahko na njem ustvarjate najkakovostnejše 
kulinarične dobrote, kjerkoli že ste. Vzemite ga s seboj na 
kampiranje ali na čoln. Da bo vaše doživetje na prostem popolno, 
se na pustolovščino odpravite z žarom The Bastard Small. Ta 
model s popolnoma prenovljeno podobo zdaj predstavlja najmanjši 
žar v naši kolekciji. 

NOVOSTI:

LITOŽELEZNA KAPA PRECISION
SISTEM TEČAJEV ZA PREPROSTO 
ODPIRANJE POKROVA

REŠETKA IZ IZJEMNO DEBELEGA 
(4 MM) NERJAVEČEGA JEKLA

OBLIKOVAN NA NIZOZEMSKEM 

VKLJUČUJE: 

ŽAR PLOŠČO

KOŠARICO ZA OGLJE IZ 
NERJAVEČEGA JEKLA 

SPECIFIKACIJE: 

REŠETKA PREMERA 25 CM

VIŠINA 64 CM

TEŽA 24 KG

NAHRANI 1–2 OSEBI 

small urban   //    BU206  |  EAN 8720365856303

small classic   //    BC206  |  EAN 8720365856426 

NOVO
V 2022

classic urban 
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IZBERI SVOJEGA 

4-12 OS. 2-8 OS. 2-6 OS. 2-4 OS. 1-2 OS. 

VEČNIVOJSKI SISTEM PEČENJA

ŽAR PLOŠČA

LOVILEC PEPELA

KOŠARICA ZA OGLJE 

PREMER REŠETKE 

DEBELINA REŠETKE 

VIŠINA VKLJ. Z VOZIČKOM 

TEŽA 

TEŽA BREZ DODATKOV 

NA VOLJO ŽAR CLASSIC

NA VOLJO ŽAR URBAN

MIZICE IN VOZIČEK

PRIMERNO ZA 

PREMIČEN 

59 cm 49 cm 40 cm 

6 mm 

114 cm 

101 kg 

70 kg 

34 cm 25 cm 

7 mm 7 mm 5 mm 4  mm 

140 cm 127 cm 60 cm 64 cm 

203 kg 138 kg 45 kg 24 kg 

/ 80 kg / / 

the xl large medium compact small 

noVo
v 2022 

ŽAR CLASSIC – SIJOČA POVRŠINA // ŽAR URBAN – MAT POVRŠINA  
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V in na 
Žaru the 
bastard

POLKROŽNI PLADENJ ZA TEKOČINO THE BASTARD HALF-MOON DRIP PAN

Poskrbite, da najboljše ne gre v nič. Ko vsi sokovi kapljajo na vašo žar ploščo, je 

to prava potrata. Pri peki v dveh conah vam polkrožni pladenj pomaga ujeti in 

zadržati sokove, ki nastanejo pri pečenju

|  SKU BB509             |  EAN 8720168010216 

| SKU BB107HML 

| SKU BB107HMM 

| SKU BB107HMC 

| EAN 8720168010407 

| EAN 8720168010834 

| EAN 8720168010223 

PLADENJ ZA TEKOČINO THE BASTARD DRIP PAN

Ko pri peki uporabljate keramično ploščo, je priporočljivo, da ujamete vso 

maščobo, sokove in delčke mesa. V nasprotnem primeru bodo kapljali na ploščo in 

povzročili kopičenje dima na vašem žaru. S pomočjo pladnja za tekočino lahko 

ujamete vse. Še en nasvet: meso ali ribo nato prelivajte s temi sokovi.

| SKU BB107R | EAN 8719322168726

| SKU BB107M | EAN 8719322169099

| SKU BB107C | EAN 8719322164063 

DVIGNJENA REŠETKA ZA ŽAR THE BASTARD GRILL ELEVATOR

Z dvignjeno rešetko za žar lahko meso, ribe ali zelenjavo počasi pečete na večji 

oddaljenosti od ognja, ali pa na ta način skrbite, da ostajajo topli. Lahko pa jo 

uporabite tudi kot drugo žar rešetko. Omogoča vam, da podvojite količino hrane 

na vašem žaru. To je učinkovitost v pravem pomenu besede!

|  SKU BB016       |  EAN 8718868885265 

|  SKU BB215 

|  SKU BB505 

|  EAN 8719322160393 

|  EAN 8720168010230 

DEŽNO POKRIVALO ZA ŽAR THE BASTARD RAIN COVER

Dežno pokrivalo, zasnovano tako, da se prilega vašemu žaru, je zdaj na voljo z zapiranjem na ježka, ki 

poskrbi za dober oprijem. Z visokokakovostno PU prevleko, ki je odporna proti UV žarkom, in s 

prezračevalnimi odprtinami, ki zagotavljajo idealne razmere za vaš Bastard v vseh letnih časih.

|  SKU BB669XL | EAN 8720365856723 

| EAN 8720365856730 

| EAN 8720365856747 

| EAN 8720168011671 

| EAN 8720168015006 

|  SKU BB669L 

|  SKU BB669M 

|  SKU BB922C 

|  SKU BB922S 
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DODATEK ZA PEKO PIC IN VRTLJIVI RAŽENJ THE BASTARD PIZZA-ROTISSERIE

Vratca dodatka so posebej zasnovana tako, da ustrezajo loparčku za pico. Dodatek je v 
obliki posebne posode, ki se prilega žaru in je oblikovana tako, da proizvaja toploto s 
strani. Znebite se žarečih plamenov, ki jih povzroča kapljanje maščobe. Dvojne stene za 
izvrstno toplotno izolacijo. Zgolj za model The Bastard Large. Vključuje po meri izdelan 
keramični kamen za peko pice Bastard Ceramic Stone. 

|  SKU BB507 |  EAN 8720168010254 

|  EAN 8720365856761 |  SKU BB818 

Pizza-Rotisserie Medium bo na voljo v začetku leta 2022 

KOŠARICA ZA RAŽENJ THE BASTARD ROTISSERIE BASKET

Imate vrhunski kos mesa in zdaj potrebujete še popolno zelenjavno prilogo ali 
krompirček? Zlahka ju lahko pripravite s pomočjo košarice za raženj The Bastard 
Rotisserie Basket. Zahvaljujoč košarici iz nerjavečega jekla z majhnimi luknjami bodo 
jedi zagotovo vsakokrat enakomerno pečene. Mogoče jo je uporabiti tudi za 
praženje oreščkov. Zgolj za Pizza-Rotisserie Large.

|  SKU BB650 |  EAN 8720168014856 

RAVNA KOŠARICA ZA RAŽENJ THE BASTARD ROTISSERIE FLAT RACK

Včasih si preprosto želite, da bi lahko popili svoje pivo, preden se ponovno sklonite nad 

žar. V takih trenutkih je vrtljiva košarica za raženj precej priročen pripomoček. S pomočjo 

ravne košarice za raženj The Bastard Rotisserie Flat Rack bodo tako vaša piščančja bedrca 

kot tudi sendviči enakomerno pečeni. Zgolj za Pizza-Rotisserie Large.

|  SKU BB651 |  EAN 8720168014863 

NASTAVEK ZA RAŽENJ THE BASTARD ROTISSERIE SKEWER RACK

Po zaslugi nastavka za raženj The Bastard Rotisserie Skewer Rack bodo vaše 
ražnjiče krasili le izvrstni koščki mesa. Poslovite se od opečenih prstov zaradi 
obračanja nabodal. Če nastavek pritrdite na vrtljivi raženj, bodo vaši ražnjiči 
enakomerno pečeni, vi pa boste imeli dovolj časa za pripravo svojih slavnih omak in 
prilog. Zgolj za Pizza-Rotisserie Large.

|  SKU BB652 |  EAN 8720168014870 

PLOŠČA ZA PEKO BASTARD PLANCHA

Plošča za peko The Bastard Phantom Plancha je izdelek s prevleko proti prijemanju.  

Ta posebna prevleka poskrbi za to, da je kovina izjemno trpežna. Prevleka ne 

potrebuje predhodne obdelave.  Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju. 

| SKU BB653 

| SKU BB654 

| SKU BB655 

| EAN 8720168014887 

| EAN 8720168014894 

| EAN 8720168014900 

STOJALO ZA PIŠČANCA THE BASTARD CHICKEN SITTER

Vsi poznamo klasično specialiteto piščanca v pivu, kajne? Slasten piščanec s 

popečeno skorjo in notranjostjo, dušeno v aromatičnem pivu. V keramičnem 

stojalu za peko piščanca bo vaš piščanec ostal na mestu in se ne bo prevrnil. 

Preizkusite pa lahko tudi druge različice recepta, kot sta piščanec z vinom ali 

sojino omako. Možnosti je neskončno!

|  SKU BB014 |  EAN 8718868885890 
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KROMIRANA GREBLJICA ZA PEPEL THE BASTARD ASH POKER CHROME

|  SKU BB013  |  EAN  8718868885197

Grebljica za pepel, v celoti izdelana iz kroma, je pripomoček, ki poskrbi, da se 
ogenj razplamti. Grebljica pride prav tudi pri odstranjevanju pepela iz žara. To 
lahko storite tako, da grebljico vstavite v oddušnik in iz njega pometete pepel. 
Na ta način lahko preprečite zbiranje majhnih prašnih delcev v vašem žaru 
Bastard. 

DVIGALKA ZA REŠETKO THE BASTARD EASY GRID LIFTER

|  SKU BB088  |  EAN  8719322168733

Priročen pripomoček za enostavno dviganje litoželezne rešetke. Namestite ga na 
(vročo) rešetko, spustite, obrnete za četrtino obrata, pripnete na rešetko in dvignete. 
Menjava rešetke je tako preprosta in ne terja več umazanih rok. Dvigalka je visoka 35 
cm in široka 10 cm. 

KLEŠČE ZA REŠETKO THE BASTARD GRILL CLIPPER

|  SKU BB019  |  EAN  8718868885302

Klešče za rešetko The Bastard Grill Clipper so izdelane iz nerjavečega jekla, z 
njimi pa lahko preprosto in varno odstranite rešetko z žara. 

LUČKA ZA PEKO THE BASTARD GRILL LIGHT

|  SKU BB624  |  EAN  8720168015327

Profesionalna LED osvetlitev za nočno peko. Nastavljiva aluminijasta objemka 
za priročno pritrditev na ročaj vašega žara The Bastard. Lahko jo prilagodite 
v poljuben položaj, ki bo najbolje osvetljeval vaš žar. Primerna za vse 
vremenske razmere, z vgrajeno funkcijo časovnika. 

pripomoČki



ROKAVICE ZA ŽAR THE BASTARD FIBER THERMO BBQ GLOVES

Vedno morate poskrbeti, da si med peko na žaru ne opečete prstov.  Na srečo 
lahko pri peki na žarih The Bastard uporabite posebne rokavice. Izdelane so iz 
mešanice materialov Kevlar in Nomex, so izjemno odporne proti vročini in 
izredno trpežne. Omogočajo vam, da z žara The Bastard z lahkoto dvignete 
rešetko iz nerjavečega jekla. Univerzalna velikost.

|  SKU BB035 |  EAN 8718868885036 

USNJENE ROKAVICE THE BASTARD LEATHER PRO GLOVES

Vedno morate poskrbeti, da si med peko na žaru ne opečete prstov.  Na srečo lahko pri peki 

na žarih The Bastard uporabite posebne rokavice. Izdelane so iz usnja, so izjemno odporne 

proti vročini in zelo močne. Omogočajo vam, da z žara The Bastard z lahkoto dvignete rešetko 

iz nerjavečega jekla. Univerzalna velikost.

|  SKU BB057 |  EAN 8719322163653 

TERMOMETER THE BASTARD CORE PRO

Termometer Core Pro je s svojim bliskovitim odčitkom idealen za 

profesionalce in za zahtevne kuharske navdušence.

|  SKU BB407 |  EAN 8719322164056 

TERMOMETER THE BASTARD BLUETOOTH PROFESSIONAL

Iščete termometer, ki vam bo omogočil, da na mizi postrežete le najboljše 

kose mesa? To je s termometrom The Bastard Bluetooth Professional 

Thermometer povsem preprosto! Hrano, ki jo želite pripraviti, lahko izberete 

s pomočjo priložene aplikacije. Termometer preprosto zapičite v meso in 

nato na telefonu odčitate temperaturo jedi. 

|  SKU BB504 |  EAN 8720168010261 

PODALJŠEK ZA TERMOMETER THE BASTARD THERMOMETER PRO EXTENSION PACK

|  SKU BB512     |  EAN 8720168019240 

VŽIGALNIK THE BASTARD ONE MINUTE LIGHTER, ČRN

|  SKU BB674  |  EAN  8720168011701

Prižgite svoj žar v minuti s tem električnim vžigalnikom. Eden izmed najbolj 
uporabnih pripomočkov iz linije The Bastard. Nikoli več se ne boste trudili z 
običajnimi vžigalniki. Zdaleč najvarnejši način, da prižgete svoj žar ali dodatno 
razplamtite ogenj. Odličen tudi za vaš kamin. Kabel dolžine 2 metra. 
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ČISTILNA KRTAČA THE BASTARD BBQ BRUSH

|  SKU BB113  |  EAN  8719322169075

Čiščenje rešetke iz nerjavečega jekla z vodo se običajno močno odsvetuje. Pravi 
mojstri žara in kuharski mojstri žar učinkovito prižgejo, postavijo rešetko nad vroč 
plamen in jo oščetkajo z žično krtačo. Katero žično krtačo? Čistilno krtačo The Bastard 
BBQ Brush, seveda! Ta dolga krtača je opremljena z elegantnim in izredno dolgim 
jeklenim držalom, ki preprečuje, da bi si opekli roke na vročem žaru. 

MAJHNA ČISTILNA KRTAČA THE BASTARD BBQ BRUSH SMALL

|  SKU BB114  |  EAN  8719322169037

Čiščenje rešetke iz nerjavečega jekla z vodo se običajno močno odsvetuje. Pravi mojstri 
žara in kuharski mojstri žar učinkovito prižgejo, postavijo rešetko nad vroč plamen in jo 
oščetkajo z žično krtačo. Ta dolga krtača je opremljena z elegantnim in izredno dolgim 
jeklenim držalom, ki preprečuje opekline rok na vročem žaru. 

DVOJNA ČISTILNA KRTAČA THE BASTARD DOUBLE BRUSH

|  SKU BB405  |  EAN  8719322164087

Dvojna čistilna krtača The Bastard Double Brush hitro očisti rešetko žara The Bastard. 

Dvojne ščetke zagotavljajo temeljito čiščenje. 

PRIJEMALKE ZA PEKO THE BASTARD SILICONE TONGS

|  SKU BB408  |  EAN  8719322164100

Prijemalke za peko The Bastard Silicone Tongs so prijetne in kompaktne ter priročne 
za hitro obračanje hrane med cvrtjem, pečenjem in praženjem. Proti vročiiini odporna 
silikonska prijemalna površina je dealna za ponve, občutljive na praske. 

PRIJEMALKE ZA PEKO THE BASTARD TONGS DELUXE

|  SKU BB409  |  EAN  8719322164117

Prijemalke za peko The Bastard Tongs De Luxe z robustnim ročajem so 
izdelane iz izjemno trpežnega materiala, ki je idealen za prijem katerega koli 
kosa mesa, zelenjave ali rib. 

PINCETA ZA PEKO THE BASTARD PRECISION TONGS

|  SKU BB410  |  EAN  8719322164124

Pinceta za peko The Bastard Precision Tongs je primerna za bolj natančno delo. Ta 
pinceta za peko je idealen dodatek za peko mesa in rib ter pomembna pridobitev za 
vsak žar. 
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LOPATICA ZA PEKO THE BASTARD MEAT FLIPPER

|  SKU BB412  |  EAN  8719322164148

Lopatica za peko The Bastard Meat Flipper je nepogrešljiv pripomoček za peko 

hamburgerjev, zrezkov in rib. Izdelana iz trpežnega materiala najvišje kakovosti. 

VILICE ZA TRGANJE MESA THE BASTARD KILLER CLAWS

|  SKU BB406  |  EAN  8719322164094
Vilice za trganje mesa The Bastard Killer Claws imajo roglje iz nerjavečega jekla 
in robusten ročaj. Popoln priiibor za natrgano svinjsko ali piščančje meso. Te vil
ce ne poznajo usmiljenja!  

INJEKTOR MARINADE ZA MESO THE BASTARD SERIOUS INJECTOR SET

|  SKU BB552  |  EAN  8720168010292

Meso lahko marinirate, toda za pravi okus ga je bolje injicirati. To je s tem profesionalnim 

injektorjem, ki je v celoti izdelan iz nerjavečega jekla, preprosto opravilo. Prav tako je 

priročno to, da lahko ta injektor marinade po uporabi operete v pomivalnem stroju. 

PROŽNA NABODALA THE BASTARD FLEXIBLE SKEWERS

|  SKU BB023  |  EAN  8719322169235

S temi prožnimi nabodali znamke The Bastard boste zlahka pripravili najokusnejša 

mesna, piščančja ali zelenjavna nabodala. Izredno uporaben pripomoček! Dobavljajo se 

v kompletih po tri. 

PONEV ZA PRIPRAVO PAELLE THE BASTARD PAELLA PAN

|  SKU BB404  |  EAN  8719322164070

Ta ponev za pripravo paelle je idealna za pripravo jedi, kot so chili con carne, okusne 
testenine in seveda paella. Ponev za pripravo paelle The Bastard Paella Pan je izdelana 
iz visokokakovostnega nerjavečega jekla. 

MESARSKA DESKA THE BASTARD BUTCHER BLOCK

|  SKU BB613  |  EAN  8720168016577

Ta elegantna in priročna mesarska deska je nepogrešljiv pripomoček v kuhinji. 

Deska je izdelana iz akacijevega lesa premera 40 cm in debeline 6 cm. Zaradi

velike površine boste imeli dovolj prostora za pripravo hrane. 

VOK IZ OGLJIKOVEGA JEKLA THE BASTARD CARBON STEEL WOK

 |  SKU BB111  |  EAN  8720168010889

Vok iz ogljikovega jekla je kot nalašč za hitro praženje mesa, morskih sadežev in 
zelenjave na vašem žaru The Bastard. Visokokakovostno in robustno ogljikovo jeklo 
enakomerno in hitro razporedi toploto. 

JEKLENA PONEV THE BASTARD PHANTOM STEEL PAN 

Jeklena ponev Phantom Steel Pan je vsestranska, visokokakovostna ponev iz ogljikovega 
jekla. Ker je površina nitrirana, je posoda trpežna, odporna proti rjavenju in vam bo služila 
dolga leta. Še več, jeklena ponev Steel Pan je brez vsakršnih kemičnih premazov proti 
prijemanju, zato je primerna za pečenje nad vročim ognjem in primerna za pomivanje v 
pomivalnem stroju.

|  SKU BB617 |  EAN 8720168016478 

|  EAN 8720168016485 |  SKU BB618 

VOK IZ OGLJIKOVEGA JEKLA Z ROČAJEM THE BASTARD 

PHANTOM WOK CARBON STEEL |  SKU BB619  |  EAN  8720168016492 

T Vok iz ogljikovega jekla The Bastard Phantom Carbon Steel Wok je kot nalašč za 

hitro praženje mesa, morskih sadežev ali zelenjave. Zaradi visokokakovostnega 

profesionalnega ogljikovega jekla se cel vok segreje hitro in temeljito. 

DRŽALO ZA RIBE IN ZELENJAVO THE BASTARD FISH AND VEGGIE BASKET

|  SKU BB623  |  EAN  8720168015389

Morate naenkrat na mizo postaviti manjše koščke rib ali zelenjave? To je z držalom 

za ribe in zelenjavo The Bastard Fish Basket preprosta naloga. Držalo je pravokotne 

oblike in narejeno iz nerjavečega jekla ter zelo primerno tudi za manjše kose mesa. 

DRŽALO ZA REBRCA THE BASTARD SPARE RIB RACK DELUXE LARGE

|  SKU BB025  |  EAN  8718868885364

Z držalom za rebrca The Bastard rib rack lahko spečete najboljša rebrca na 

svetu. Držalo ima obilo prostora, ki vam omogoča enakomerno peko reber na 

vseh straneh. Držalo je dolgo 40 cm in je primerno samo za žara The Bastard 

Large in XL. 
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KAMEN ZA PEKO PICE THE BASTARD PIZZA STONE

Najokusnejše pice iz krušne peči, zdaj kar iz vašega kamado žara! Kamni za peko 

pice The Bastard so izdelani iz posebne kordieritne keramike pri zelo visokih 

temperaturah. So popolna rešitev za peko pic pri visokih temperaturah. Svetujemo, 

da kamen za peko pice uporabljate skupaj z žar ploščo, s čimer boste preprečili, da 

bi se vam spodnja stran pice zažgala. Vse je v podrobnostih!

|  SKU B9010XL |  EAN 8720168010308

|  SKU BB010     |  EAN 8718868885876

|  SKU BB011     |  EAN 8718868885883

|  SKU BB218 |  EAN 8719322169525 

|  SKU BB012 |  EAN 8718868885180 

KAMEN ZA PICO THE BASTARD FREDSTONE

Kamen za pico The Bastard Fredstone ima edinstveno sestavo. Ta 

danski čudežni kamen bo poskrbel za najbolj hrustljave pice in 

kruhe, kar ste jih kdaj poskusili. Osvojil vas bo že po prvi uporabi.

|  SKU BB192     |  EAN 8719322163066 

LOPAR ZA PICO THE BASTARD PIZZA SHOVEL

Idealen za enostavno dajanje in jemanje pic iz žara Bastard. Visokokakovostna 

gladka nalagalna površina iz nerjavečega jekla. 31 cm dolga nalagalna površina 

z 19 cm dolgim ročajem za popoln oprijem. Popolna velikost za dajanje in 

jemanje pic iz dodatka za peko pic Pizza-Rotisserie.

|  SKU BB136B    |  EAN 8720168010315 

LESEN LOPAR ZA PICO THE BASTARD PIZZA PEEL 2021 WOOD

Želite s svojim žarom Bastard pripravljati slastne pice? Lopar za pico je zasnovan 

tako, da lahko svojo pico pripravite kar na njem in jo nato položite na vaš kamen 

za pico. Uporabite jo lahko tudi za sofisticirano postrežbo vaše pice.

|  SKU BB621 |  EAN 8720168015488 
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NOŽ ZA PICO THE BASTARD PIZZA CUTTER STAINLESS STEEL

S tem nožem lahko pico prerežete z eno samo preprosto potezo. Izdelan 

iz visokokakovostnega nerjavečega jekla in s črnim ročajem. Dimenzije 35,5 

x 11,5 cm. Primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.

|  SKU BB122 |  EAN 8719322169273 

NOŽ ZA PICO Z DVEMA ROČAJEMA THE BASTARD DOUBLE 
PIZZA CUTTER 

Nož za pico z dvema ročajema za enostaven oprijem in popoln rez. 

Visokokakovostno nerjaveče jeklo, primerno za pomivanje v pomivalnem stroju.

|  SKU BB222 |  EAN 8720168010322 
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LITOŽELEZNA REŠETKA ZA PEKO THE BASTARD CAST IRON GRID

Če res želite le najboljše od najboljšega od svojega žara The Bastard, svoje jedi 

pecite na litoželezni rešetki. Lito železo zagotavlja bolj konstantno razporeditev 

toplote kot nerjaveče jeklo in jo bolje prevaja, zato je idealno za peko na žaru. Z njo 

boste na jedeh preprosto dosegli popolne črte od pečenja. Litoželezna rešetka za 

peko The Bastard je izdelana iz visokokakovostnega litega železa. 

| SKU BB037 

| SKU BB038 

| SKU BB217 

| SKU BB038S 

| EAN 8718868885418 

| EAN 8718868885425 

| EAN 8719322160416 

| EAN 8718868885432 

POLKROŽNA LITOŽELEZNA REŠETKA THE BASTARD CAST IRON HALF MOON GRID

Z njeno priročno polkrožno obliko boste povečali potencial svojega žara The 

Bastard. Narejena iz najkakovostnejšega litega železa, popolnega materiala za 

prevajanje toplote.

|  SKU BB550 | EAN 8720168010339 

| EAN 8720168010346 

| EAN 8720168011749 

|  SKU BB551 

|  SKU BB553 

POLKROŽNA LITOŽELEZNA PLOŠČA THE BASTARD CAST IRON HALF 
MOON GRIDDLE
Polkrožna dvostranska litoželezna plošča The Bastard Cast Iron Half Moon Griddle je 
zelo priročna plošča za žar The Bastard Large oziroma kateri koli žar s premerom 54 
cm. Ena stran se lahko uporablja kot ravna, druga pa kot rebrasta plošča, ki jo lahko 
uporabimo za peko mariniranega mesa ali zrezka, sokovi pa lahko po njej odtekajo. 
Polkrožna dvostranska litoželezna plošča The Bastard Cast Iron Half Moon Griddle je 
narejena iz visokokakovostnega litega železa.

|  SKU BB554 |  EAN 8720168011756 

|  EAN 8720168011763 |  SKU BB555 

LITOŽELEZNA PONEV THE BASTARD FRY PAN CAST IRON

Litoželezna ponev je pomembna pridobitev za vsak kamado žar. Idealna za 

pripravo zelenjave. Lito železo je trpežen in dolgotrajen material. Z posodo 

iz litega železa je mogoče dolgo kuhati na majhnem ognju s konstantno 

toploto. Lito železo je material, ki zelo dobro zadržuje toploto.

 |  SKU BB632 | EAN 8720168015716 

| EAN 8720168015747 

| EAN 8720168015778 

|  SKU BB633 

|  SKU BB634 

NOVO
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LITOŽELEZNI VOK THE BASTARD CAST IRON BBQ WOK

|  SKU BB041  |  EAN  8718868885456

Litoželezni vok je pomembna pridobitev za vaš The Bastard žar. Kot nalašč za 
pripravo jedi s klapavicami, školjkami, kozicami, perutnino in zelenjavo. Preprosta 
ponev za pripravo okusnih jedi iz voka. Lito železo je trpežen material, ki je 
dolgotrajen in se le malo obrablja. Vok je predhodno obdelan, zato ga pred uporabo 
ni treba premazovati z oljem. 

STOJALO ZA PEKO PERUTNINE THE BASTARD CAST IRON BIRD SITTER

|  SKU BB635  |  EAN  8720168015808

Stojalo za peko perutnine The Bastard Cast Iron Bird Sitter je vrhunsko. Z 
njim lahko enostavno spečete dve jedi hkrati. Piščanca postavite pokonci in 
ga obkrožite s krompirjem ali zelenjavo, ki jo želite speči z njim. Kot nalašč za 
pristen obrok za približno 4 osebe. 

PONEV IZ LITEGA ŽELEZA S PODSTAVKOM THE BASTARD CAST 
IRON SIZZLING PLATE & HOLDER 
To litoželezno kuhalno ponev lahko uporabite na vseh žarih. Priročna je, če želite na žar hitro 

dati hrano, kot so zelenjava, krompir, ribe ali kozice. Ponev je popolnoma predhodno obdelana 

in pripravljena za takojšnjo uporabo. Ponvi je priložena lesena deska, s katero lahko litoželezno 

ponev enostavno prenesete na mizo, ne da bi si opekli roke. Leseno ploščo lahko uporabite 

tudi kot podstavek za posodo.

|  SKU BB636 |  EAN 8720168015839

|  SKU BB637 |  EAN 8720168015853 

LITOŽELEZNA POSODA ZA PEKO KRUHA THE BASTARD BREAD PAN CAST IRON

|  SKU BB638  |  EAN  8720168015877

Uporabite pekovsko domišljijo in od zdaj naprej sami pripravite pristne jedi à la 

Bastard, kot so mesne štruce, pečenke in podobno. Seveda lahko te jedi pripravite v 

kamadu, lahko pa tudi v pečici ali na gorilniku. Vi ste chef. Dimenzije: 17 cm (š) x 35 

cm (d) x 9 cm (v), vključno s pokrovom in ročaji. 

LITOŽELEZNI LONEC THE BASTARD DUTCH OVEN

Bi z žarom Bastard poskusili še kaj drugega? Z loncem The Bastard Dutch Oven lahko 

na svojem kamado žaru pripravite tudi pristne juhe in enolončnice. Litoželezne posode 

Bastard so primerne za vse vire toplote in slovijo po enakomernem razporejanju 

toplote. Njihov dizajn je brezčasen, izdelane pa so iz trdne železove litine.

|  SKU BB656 | EAN 8720168015556 

| EAN 8720168015402 

| EAN 8720168015945 

|  SKU BB657 

|  SKU BB658 

NOVO 

NOVO

NOVO

NOVO

LITOŽELEZNI PRIPOMOČEK ZA ČIŠČENJE THE BASTARD CAST 
IRON SCRUBBER

|  SKU BB089  |  EAN  8719322168719

Za čiščenje vseh litoželeznih izdelkov uporabite pripomoček iz litega železa. Ta zagotavlja 

varno odstranjevanje vseh ostankov hrane. 

ZAŠČITNO SREDSTVO ZA ŽAR THE BASTARD CAST IRON CARE SPRAY 600 ML

|  SKU BB425  |  EAN  8720168012357

Zaščitno sredstvo za žar The Bastard Cast Iron Care sprej je naravni oljni sprej, ki je kot 

nalašč za nego vseh vaših izdelkov iz litega železa. Posebej je razvit za ohranjanje naravne 

plasti na litini in preprečevanje rjavenja. Med uporabo sprej držite pokonci in na oddaljenosti 

približno 35 cm od izdelka. Po uporabi in čiščenju izdelkov iz litega železa jih dodatno 

zaščitite z vtiranjem olja. Zelo primeren tudi za vzdrževanje litoželeznih kap. Na povsem 

rastlinski osnovi in nevtralnega okusa. 
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ŽAR PLOŠČA THE BASTARD PLATE SETTER SQUARE

Bi radi posredno spekli piščanca ali dimili nekaj lososa, počasi pekli večje kose mesa ali 

spekli rebrca in natrgano svinjino? Potem je žar plošča (deflekftor toplote) prava rešitev za 

vas. Ta keramična plošča The Bastard spremeni v pečico. Meso, zelenjava ali ribe se bodo 

pekli enakomerno, brez zažganih delov. Prav tako je to ključen pripomoček za pripravo 

najbolj okusnih pic v kombinaciji s kamnom za peko pic. Žar plošča je sestavljena iz dveh 

delov: držala iz nerjavečega jekla in ločene okrogle plošče iz kordieritne keramike.

|  SKU B9007 |  EAN 8719322164032 

|  EAN 8719322164049 |  SKU B9008 

THE BASTARD KOŠARICA ZA OGLJE

Košarica iz nerjavečega jekla za enostavno prižiganje oglja. Dve coni za delitev na 

neposredni in posredni vir ognja. Zagotavlja kar najučinkovitejšo porabo oglja. 

Za enostavno čiščenje jo uporabljajte skupaj z lovilcem pepela.

|  SKU BB422 |  EAN 8719322164711 

|  EAN 8719322163899 

|  EAN 8720168010209 

|  SKU BB424 

|  SKU BB510 

LOVILEC PEPELA THE BASTARD ASH TRAY LIFTER, MODELI 2018 & 2019

Čiščenje pepela iz žara The Bastard Large ali Medium je z lovilcem pepela iz 

ognjevarnega nerjavečega jekla zelo enostavno. To je odličen pripomoček za 

enostavno ločevanje oglja in pepela, še posebej v kombinaciji s košaro za oglje. Premer 

18 cm. 

|  SKU BB423 |  EAN 8719322164728 

LOVILEC PEPELA THE BASTARD ASH TRAY LIFTER, MODELI 2020 & 2021 

Premer 20 cm. 

|  SKU BB426 |  EAN 8720168019196 

LOPATICA ZA PEPEL THE BASTARD ASH PAN

Žar Bastard hitro očistite z lopatico za pepel. Povsem se prilega žaru in vam 

olajša čiščenje. Velikost: 35 X 21,5 X 4 cm.

|  SKU BB420 |  EAN 8719322164223 
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KOMPLET ZA ČIŠČENJE KERAMIKE THE BASTARD CERAMICS 
CLEAN SET 2 X 500ML  

Priročen komplet za vzdrževanje, ki vsebuje 500 ml čistila in 500 ml zaščitne 

tekočine ter krpo in gobico.

Čistilo - posebno čistilo za popolno čiščenje zunanjih površin iz keramike 

ter kovinskih delov. Nanesite s krpo ali gobico. Pustite, da deluje 30 sekund, in 

odstranite umazanijo z mehko zaščitno gobico. Nato površino sperite z vodo. 

Zaščitite površino žara The Bastard z našim posebnim polirnim voskom. 

Zaščitna tekočina - idealen vosek za poliranje žara The Bastard. Najprej

temeljito očistite površino žara, da bo povsem suha in brez prahu. Vosek rahlo 

pretresite in nato na tanko nanesite s krpo. Zdrgnite in vaš žar The Bastard bo z 

dodatnim zaščitnim voskom zasijal kot nov.  

|  SKU BB159 |  EAN 8719322162649 

TESNILO THE BASTARD INFINITY

Novo tesnilo Infinity ponuja izboljšano tesnjenje, je zelo trpežno in enostavno za čiščenje.

|  SKU BB004-I | EAN 8720168014139 

| EAN 8720168010896 

| EAN 8720168010902 

| EAN 8720168016058 

| EAN 8720168016072 

| SKU BB001-I 

| SKU BB003-I 

| SKU BB002-I 

| SKU BB006-I 

ŽAR PLOŠČA THE BASTARD PLATE SETTER SMALL

Keramična plošča, ki vaš žar spremni v pečico. Bistven element za počasno 

kuhanje mesa ali rib. Naredite popolno pico v kombinaciji s kamnom za peko 

pic. Izdelana iz kakovostnega nerjavečega jekla in industrijske keramike.

|  SKU BB009 | EAN 8718868885869 

REŠETKA IZ NERJAVEČEGA JEKLA THE BASTARD STAINLESS STEEL GRID

Izredno trpežna rešetka za žar. Izdelana iz izjemno debelega nerjavečega 

jekla.  Včasih je dodatna žar rešetka še kako priročna.

|  SKU BB414 | EAN 8719322164162 

| EAN 8719322164179 

| EAN 8719322164186 

| EAN 8719322164193 

| SKU BB415 

| SKU BB416 

| SKU BB417 

VEČNIVOJSKI SISTEM PEČENJA THE BASTARD MULTILEVEL 
COOKING SYSTEM

Večnivojski sistem pečenja žara The Bastard je vsestranski. Poleg tega, da je 
večnivojski sistem pečenja zaradi toplotnih ščitov, ki blokirajo neposredno 
toploto oglja, obvezen kos opreme za počasno pečenje na majhnem ognju, ga 
je mogoče uporabljati na več načinov z različnimi vrstami rešetk, ki vam 
omogočajo, da hkrati pripravljate različne jedi. Če ga obrnete naokoli, služi kot 
stojalo za vok ponev.

|  SKU BB840XL |  EAN 8720663980915

|  SKU BB840L    |  EAN 8720663980939

|  SKU BB840M   |  EAN 8720663980953  

NOVO 
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SEKANCI ZA DIMLJENJE IZ HIKORIJA THE BASTARD SMOKEY CHIPS HICKORY

Hikori je klasična ameriška vrsta lesa za žar. Jedem daje močan aromatičen in začinjen 

dimljen vonj in okus. Uporablja se lahko za vse vrste žarov: na plin, elektriko in na oglje. 

Idealni za piščanca, govedino, jagnjetino in svinjino, za lep okus po dimu. 100 % hikorijev les 

brez dodatkov, odlični za uporabo s škatlo za dimljenje The Bastard Smoker Box.

|  SKU BB301 |  EAN 8719322168764 

SEKANCI ZA DIMLJENJE IZ ČEŠNJE THE BASTARD SMOKEY CHIPS CHERRY

Češnja je vsestranski les za dimljenje, ki da zelo blag in saden vonj po dimu. Uporablja 

se lahko za vse vrste žarov: na plin, elektriko in na oglje. Idealni za ribe, govedino, 

jagnjetino, svinjino, piščanca, pa tudi zelenjavo, za blag okus po dimu. 100 % češnjev 

les brez dodatkov, odlični za uporabo s škatlo za dimljenje The Bastard Smoker Box.

|  SKU BB302 |  EAN 8719322168771 

SEKANCI ZA DIMLJENJE IZ HRASTA THE BASTARD SMOKEY CHIPS OAK

Hrastov les daje priljubljen in pristen dimljen okus. Jedi dobijo srednje do močan 

okus, ki pa vendar ne prevlada. Uporablja se lahko za vse vrste žarov: na plin, 

elektriko in na oglje. Idealni za jagnjetino, govedino, prsa (brisket) in klobase, za 

prijeten okus po dimu. 100 % hrastov les brez dodatkov, so odlični za uporabo s 

škatlo za dimljenje The Bastard Smoker Box.

|  SKU BB303 |  EAN 8719322168788 

DIMNE DESKE - RDEČA CEDRA THE BASTARD SMOKE PLANKS

Cedra je eno najbolj dišečih dreves. Jedem daje edinstven in poseben okus. 

Idealne za ribe, govedino, jagnjetino, svinjino, piščanca in zelenjavo, saj dajejo 

poseben okus po dimu. 100 % cedrov les brez dodatkov. Pred uporabo desko 

namakajte v vodi vsaj 60 minut. 

Velikost desk Medium (3 kosi) 30 x 14,5 x 1 cm // velikost desk Large (2 kosa) 40 x 
19,5 x 1 cm.

|  SKU BB628 |  EAN 8720168016386 

|  EAN 8719322168795 |  SKU BB304 

VŽIGALNA LESENA VOLNA THE BASTARD WOODEN FIRE 
STARTERS 24ST 350GR

Z vžigalno leseno volno lahko hitro zanetite ogenj kjer koli. Samo en kos volne zadostuje 

za dober ogenj v 20 minutah. Vsebina paketa: 350 g, 24 kosov.

|  SKU BB413   |  EAN 8719322164155 
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OGLJE PARAGVAJSKEGA BELEGA KEBRAČA THE BASTARD 
PARAQUAY WHITE QUEBRACHO 10KG
Visokokakovostno oglje, zasnovano posebej za kamado žar. Skrbno izbrani veliki in 

srednje veliki kosi. Vrsta lesa kebračo je narejena iz črnike, ki jo pridobivajo v 

Paragvaju. Ta les zagotavlja čudovito in dolgo gorenje ter daje slasten okus po lesu. 

Posodobljena embalaža bo predstavljena v letu 2022.

|  SKU BB190 |  EAN 8719322160867 

OGLJE SRPASTEGA GRMA THE BASTARD CHARCOAL MARABU 9 KG

Oglje srpastega grma je posebno oglje. To oglje prihaja s Kube in je ročno 

prebrano za uporabo le najboljših kosov. Srpasti grm v tropskem podnebju 

zelo hitro raste in na Kubi velja za nadležen plevel. Na srečo je zelo primeren 

kot oglje. S svojo fantastično in stabilno kakovostjo gorenja je to oglje 

priljubljeno pri mnogih strokovnjakih za žar. Čas gorenja je izjemno dolg, 

njegov prijeten vonj pa poskrbi za slasten nežen okus po dimu ob vsaki jedi. 

Posodobljena embalaža bo predstavljena v letu 2022.

|  SKU BB197 |  EAN 8719322163479 

OGLJE AKACIJE THE BASTARD BLACK WATTLE 10 KG, CERTIFIKAT FSC®

Oglje Bastard Premium je visoko kakovostno oglje, posebej primerno za kamado 

žar, saj gori 50 % dlje kot običajno oglje. Gre za skrbno izbran nabor 100 % oglja iz 

velikih in srednje velikih kosov. Oglje The Bastard Black Wattle je narejeno iz 

južnoafriške divje rastoče akacije. Ta les zagotavlja čudovito in dolgo gorenje ter daje 

prefinjen okus po lesu. Posodobljena embalaža bo predstavljena v letu 2022. FSC 

®: C156236

|  SKU BB193 |  EAN 8720168010353 

OGLJE IZ EVROPSKEGA HRASTA THE BASTARD EUROPEAN OAK

10kg Oglje Bastard premium je iz najkakovostnejšega evropskega hrastovega lesa, 
posebej za vaš kamado žar. Gori 50 % dlje kot običajno oglje. Skrbno sestavljen iz velikih in 
srednje velikih kosov evropskega hrastovega lesa, kar zagotavlja popoln pretok zraka v 
vašem kamado žaru. Vrhunsko oglje Bastard zagotavlja daljši čas gorenja z višjimi 
temperaturami in vašim jedem daje prijeten in blag vonj lesu. Idealno za „low and slow“ 
način počasne priprave jedi na nizkih temperaturah. Posodobljena embalaža bo 
predstavljena v letu 2022.

5KG |  SKU BB300 |  EAN 8719322168757 

|  EAN 8720168013682 10KG |  SKU BB305 

OGLJE IZ MEŠANEGA TRDEGA LESA THE BASTARD HARDWOOD 
BLEND 10 KG, CERTIFIKAT FSC®

Oglje Hardwood Blend znamke The Bastard je verjetno najboljše in najbolj 
trpežno oglje, ki ga je mogoče dobiti. Gre za oglje iz panjevca, ki gori izjemno 
dolgo in oddaja prefinjen okus dima. Poleg tega zaradi posebnega postopka dim 
ne vsebuje trdnih delcev.

Posodobljena embalaža bo predstavljena v letu 2022. FSC ®: C156236

|  SKU BB199 |  EAN 8720365855764 

KOMPLET GENERATORJA HLADNEGA DIMA THE BASTARD 
COLD SMOKE GENERATOR KIT

Generator hladnega dima Bastard spremeni vsak žar v čudovit kadilnik. 
Bastard Smoker vam bo pomagal do želenih rezultatov. V kadilnik lahko 
naložite lesne pelete, vendar bodo tudi lesni sekanci poskrbeli za ure in ure 
okusnega dima. 

|  SKU BB620 |  EAN 8720168016232 

KOMPLET ZA DIMLJENJE THE BASTARD TUBE SMOKER KIT

Idealna naprava za hladno ali vroče dimljenje. Uporabite lahko pelete ali 

lesne sekance. Na voljo v dveh velikostih, obe s premerom 5,5 cm. 

Manjši model proizvaja dim do 2 uri, velik model pa 4 ure.

|  SKU BB093L     |  EAN 8719322169167

|  SKU BB093S     |  EAN 8719322167361 

MESARSKI PAPIR THE BASTARD BUTCHER PAPER 30 M

Pozabite na aluminijasto folijo, saj bo papir zaradi dobre prepustnosti zraka 

pripomogel k neponovljivemu okusu vaših rebrc. Poleg pečenja, zavijanja in 

serviranja lahko papir uporabite tudi kot rezervni papir za zavijanje daril.

|  SKU BB601 |  EAN 8720168016591 
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1. MODUL 1: OSNOVNI

|  SKU BSOK-1  |  EAN  8720168010377

Modul 1 je osnova, na katero lahko postavite žar. Na osnovi 

tega modula boste lahko razširili svojo Bastard kuhinjo na 

prostem. Primeren je za model The Bastard Large. 

__ 

2. MODUL 2: POLICE

|  SKU BSOK-2  |  EAN  8720168010384

Modul 2 je tisti kos pohištva, s katerim dobite prostor za 

shranjevanje vseh pripomočkov za kuhanje in za 

pripravo hrane. 

__ 

3. MODUL 3: UMIVALNIK  
Modul 3 je modul z vgrajenim pomivalnim koritom. 

Pipa ni priložena. Pomivalno korito je sestavljeno 

iz dveh delov,  ki ju je treba naročiti posamezno.

|  SKU BSOK-3    |  EAN 8720168010391

|  SKU BSOK-3.1 |  EAN 8720168013569 

S STRANI
SPREDAJ

PRAVA 
ZUNANJA 
KUHINJA 

S STRANI
SPREDAJ

SPREDAJ
S STRANI 

1 

2 

3 

Bastard Serious Outdoor Kitchen je 

modularni sistem, s katerim lahko 

enostavno sestavite svojo popolno 

zunanjo kuhinjo. Kombinirajte različne 

module in uredite svojo zunanjo kuhinjo 

tako, da ustreza vašim potrebam. 

   NNNEEESSSKKKOOONNNČČČNNNEEE   KKKOOOMMMBBBIIINNNAAACCCIIIJJJEEE

   777777   CCCMMM   XXX   777777   CCCMMM   XXX   999111   CCCMMM   (((IIIDDDEEEAAALLLNNNAAA   DDDEEELLLOOOVVVNNNAAA   VVVIIIŠŠŠIIINNNAAA)))

   TTTRRRDDDEEE   BBBAAAMMMBBBUUUSSSOOOVVVEEE   DDDEEESSSKKKEEE

   OOOSSSNNNOOOVVVNNNIII   MMMOOODDDUUULLL   UUUSSSTTTRRREEEZZZAAA   MMMOOODDDEEELLLUUU   ŽŽŽAAARRRAAA   BBBAAASSSTTTAAARRRDDD   LLLAAARRRGGGEEE   

43 

2022 m
ize in stoJala



popolna 
deloVna
ViŠina 

VISOKO STOJALO ZA MODEL BASTARD COMPACT (GLEJ SLIKO 
LEVO) THE BASTARD COMPACT HIGH LEVEL STAND

Zasnovano tako, da ustreza modelu Bastard Compact 2020. Če stojalo popolnoma 
izvlečete, nudi popolno delovno višino pri 85 cm. Površinsko zaščiteno jeklo 
debeline 4 mm je garant kakovosti. S sistemom zaklepanja, da žar Compact ostane 
na mestu. Na okvir je mogoče dodati kolesa.

|  SKU BB508 |  EAN 8720168010186 

VOZIČEK ZA ŽAR KAMADO TRANSPORTER

Če želite svoj žar Bastard zlahka premakniti, je rešitev ta voziček. Robustna 

zasnova zagotavlja varno premikanje žara po kakršnem koli terenu! Izdelan iz 

toplotno odpornih materialov in s kolesi, pri katerih ne more priti do predrtja. 

Dimenzije so: dolžina 160 cm, širina 70 cm in višina 80 cm. Kamado ni vključen.

|  SKU TKT-001 |  EAN 8720168019318 

STOJALO ZA MIZO THE BASTARD TABLE STAND 

Črno kovinsko stojalo, ki ga uporabite, kadar žar Bastard postavite na mizo.

|  SKU BB667 |  EAN 8720365853821

|  SKU BB067 |  EAN 8719322166616 

REZERVNA KOLESA THE BASTARD SPARE WHEELS

Želite enostavno prestavljati svoj žar Compact, ki je nameščen v visokem stojalu? Preprosto 

privijte kolesa in žar boste lahko zapeljali, kamor želite. Tako lahko vso svojo energijo usmerite v 

pečenje. Kolesa so enaka kot vsa druga kolesa, ki so priložena žaru The Bastard Complete. 

Niso primerna za module prave zunanje kuhinje.

|  SKU BB630 |  EAN 8720168014658 
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KNJIGA LET’S MAKE BBQ GREAT AGAIN (NAREDIMO ŽAR SPET VELIK)  | 

SKU MBGA2018  |  EAN  9789082882803

Let’s Make BBQ Great Again je knjiga Jeroena Wesselinka, ki je skupaj s svojim 

brrratom razvil kamado žarBastard. Z več kot 90 recepti za peko na žaru lahko v tej 

knjigi dobite več kot dovolj navdiha in praktičnih nasvetov. 

KNJIGA WE CAN BBQ (MI OBVLADAMO ŽAR)

|  SKU WCB-NL  |  EAN  9789082882827

Ta knjiga je oda vonju, okusu, druženju in predvsem užitku ob za nas 

najpomembnejši dejavnosti, ki jo omogoča ogenj. 52 navdihujočih receptov, s 

katerimi se boste lahko razvajali celo leto. 

KNJIGA WE CAN BBQ TOO (TUDI MI OBVLADAMO ŽAR)

|  SKU WCBT  |  EAN  9789082882865

V kuharski knjigi The Bastard We can BBQ Too nam 54 znanih in neznanih 

ljubiteljev peke na žaru zaupa svoje zgodbe, prevedene v okusne recepte. 

Od taaakihhh, v   katerih nastopajo italijanske testenine,  do takih z burgerji in 

govedino Wellington. Vse to lahko najdete v knjigi We can BBQ Too. 

USNJENI PREDPASNIK THE BASTARD LEATHER APRON BLACK (KANSAS)

|  SKU BB400  |  EAN  8719322163646

Usnjeni predpasnik Bastard ima dodaten voščeni sloj za boljšo zaščito. 

Usnje je zelo prožno in zato zelo udobno za nošenje z močnimi naravno 

strojenimi naramnicami. Usnjeni predpasnik je rahlo brušen in je na voljo 

v črni barvi z dolžino 82 cm (širina 60 cm). 
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KOMPLET JEKLENIH VRČKOV THE BASTARD MULE SET
|  SKU BB659  |  EAN  8720168014832

Ti vrhunski črni vrčki bodo vaše koktajle dvignili na višji nivo, kot pa če bi jih postregli v 
navadnih kozarcih za long drink (in tudi pili jih boste z večjim veseljem). Vrčki so 
primerni za postrežbo koktajla Moscow mule ali katerega koli drugega koktajla, ki ga 
boste lahko pripravili s pomočjo priložene 50 ml merilne skodelice. 
Komplet vključuje: 2 vrčka iz nerjavečega jekla, 2 slamici iz nerjavečega jekla, 1 merilno 
skodelico. 

POTOVALNI TERMO LONČEK THE BASTARD INSULATED TRAVEL MUG

|  SKU BB660  |  EAN  8720168016546

Priročen potovalni lonček za hladne in tople napitke. Izolacijo zagotavlja dvojna stena iz 

nerjavečega jekla. Lonček ima močan magnetni pokrov, ki zagotavlja zanesljivo tesnjenje. 

Vzemite potovalni lonček na pot in uživajte v svoji najljubši pijači kjerkoli. 

LONČEK Z NAPISOM PROUD TO BE A BASTARD

|  SKU BB201  |  EAN  8720168014177

Prave barabe pijejo iz lončka z napisom Proud To Be a Bastard. Primeren za 
pomivanje v pomivalnem stroju. 

LONČEK Z NAPISOM LUCKY BASTARD CUP

|  SKU BB202  |  EAN  8720168014184

Se počutite kot srečna baraba? Potem je ta lonček nalašč za vas. Lonček za 
kavo, ki ga lahko pomivate tudi v pomivalnem stroju. 

MODEL ZA LEDENE KOCKE THE BASTARD ICE CUBES

|  SKU BB606  |  EAN  8720168016867

Dodajte svojemu koktajlu piko na i z ledenimi kockami v obliki žara The Bastard. 
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TABLA ZA MOŠKI BRLOG Z NAPISOM THE BASTARD MAN CAVE PLATE

|  SKU BB605  |  EAN  8720168016850

Se še vedno prepirata z ženo, ker vam ne dovoli, da bi si na prsi tetovirali 

logotip žara The Bastard? Potem pa si na steno pribijte to tablo. 

BASTARDON FIRE

SVETLOBNI ZNAK THE BASTARD

|  SKU BB640 |  EAN  8720365853494

Zaradi velikega povpraševanja je ponovno na voljo svetlobni znak The Bastard. 

Ta svetlobni znak je odličen dodatek za vsak moški brlog ali kuhinjo na prostem. 

Svetlobni znak ima premer 40 cm, sijalka pa je seveda priložena. 

KAPA S ŠILTOM THE BASTARD TRUCKER CAP

|  SKU BB053  |  EAN  8720168010049

Pravega navdušenca prepoznaš po kapi. S kapo Bastard pokažite, da je žar vaš 
način življenja. 

KAPA THE BASTARD BLACK BEANIE

|  SKU BG003  |  EAN  8719322164841

Ohranite trezno glavo s toplo kapo The Bastard. Na voljo v črni barvi, z 

izdatno podlogo iz flisa in emblemom Bastard. Univerzalna velikost. 

DEŽNIK THE BASTARD UMBRELLA

|  SKU BB502  |  EAN  8720168010414

Ostanite suhi in v stilu za svojim žarom Bastard s tem velikim dežnikom. 

NOVO 
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