Bourbon Orchard

Bourbon Orchard
Príprava 10 minút
4 porcie
the 3X Bluicer Pro™

Ingrediencie:
150 g šalátovej uhorky nakrájanej na 1 cm kolieska (asi 1/2 uhorky)
2 lyžice tekutého medu
120 ml Bourbonu
260 g celých olúpaných citrónov zbavených bielej dužiny (asi 3 citróny)
680 g jabĺk odrody Granny Smith (asi 5 kusov)
180 g kociek ľadu (asi 8 kociek)

Príprava:
1. Do nádoby vložte nakrájané uhorky, med
a Bourbon. Spotrebič poskladajte ako
odšťavovač.
2. Zvoľte rýchlosť 1 a spracujte citróny.
3. Zvýšte rýchlosť na 10 a odšťavte jablká.
4. Rozložte spotrebič a znovu ho poskladajte
ako mixér. Nasaďte veko a uistite sa, že je
správne nasadené a zaistené.
5. Vyberte program Smoothie a spracujte
suroviny v nádobe.
6. Rozdeľte kocky ľadu do 4 pohárov
a cez ľad nalejte hotový kokteil.
Okamžite podávajte.
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Vodka Pearadise

Vodka Pearadise
Príprava 10 minút
4 porcie
the 3X Bluicer Pro™

Ingrediencie:
100 ml vodky
6 g mäty (asi 20 lístkov)
100 g kociek ľadu (asi 5 kociek)
95 g celého olúpaného citróna zbaveného bielej dužiny (asi 1 celý citrón)
20 g kúsok čerstvého zázvoru
1 kg zrelých hrušiek odrody Packham (asi 8 kusov)
½ lyžičky mletej škorice na ozdobu

Príprava:
1. Do nádoby dajte vodku, lístky mäty a kocky
ľadu. Spotrebič poskladajte ako odšťavovač.
2. Zvoľte rýchlosť 1 a spracujte citrón.
3. Zvýšte rýchlosť na 8 a spracujte hrušky.
4. Rozložte spotrebič a znovu ho poskladajte
ako mixér. Nasaďte veko a uistite sa, že je
správne nasadené a zaistené.
5. Vyberte program Frozen Cocktail
a spracujte suroviny v nádobe.
6. Nalejte hotový koktail do vysokých pohárov,
posypte mletou škoricou a podávajte.
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App’ocado Spice

App’ocado Spice
Príprava 10 minút
4 porcie
the 3X Bluicer Pro™

Ingrediencie:
85 g zrelého olúpaného avokáda bez kôstky (asi ½ veľkého avokáda)
1 lyžica vlašských orechov
½ lyžičky mletej škorice
¼ lyžičky vanilkového extraktu
120 g kociek ľadu (asi 6 kociek)
600 g jabĺk odrody Granny Smith (asi 3 jablká)
100 g mladého špenátu
330 g šalátovej uhorky (asi 1 celá uhorka) muškátový oriešok na ozdobu

Postup:
1. Do nádoby vložte avokádo, vlašské orechy,
mletú škoricu, vanilkový extrakt a kocky ľadu.
Spotrebič poskladajte ako odšťavovač.
2. Zvoľte rýchlosť 10 a spracujte jablká a špenát.
3. Znížte rýchlosť na 4 a spracujte uhorku.
4. Rozložte spotrebič a znovu ho poskladajte ako
mixér. Nasaďte veko a uistite sa, že je správne
nasadené a zaistené.
5. Vyberte program Green Smoothie a spracujte
suroviny v nádobe.
6. Nalejte hotový koktail do vysokých pohárov,
posypte mletým muškátovým orieškom
a podávajte.
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Jam Jar

Jam Jar
Príprava 10 minút
4 porcie
the 3X Bluicer Pro™

Ingrediencie:
250 g mrazených jahôd
150 g šalátovej uhorky nakrájanej na 1 cm kolieska (asi 1/2 uhorky)
4 g mäty (asi 10 lístkov)
400 g červených jabĺk (asi 2 jablká)
200 g rebarbory bez lístkov (asi 3 tenké stonky)
150 g cukety, okraje odrezané (asi 1 cuketa)

Postup:
1. Do nádoby vložte mrazené jahody, uhorku a lístky
mäty. Spotrebič poskladajte ako odšťavovač.
2. Zvoľte rýchlosť 10 a spracujte jablká.
3. Znížte rýchlosť na 8 a spracujte rebarboru.
Znovu znížte rýchlosť na 6 a spracujte cuketu.
4. Rozložte spotrebič a znovu ho poskladajte ako
mixér. Nasaďte veko a uistite sa, že je správne
nasadené a zaistené.
5. Vyberte program Green Smoothie a 30 sekúnd
spracovávajte suroviny v nádobe.
Okamžite podávajte.
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Beet the Blues

Beet the Blues
Príprava 10 minút
4 porcie
the 3X Bluicer Pro™

Ingrediencie:
250 g čučoriedok
250 g hrušiek nakrájaných na štvrtiny a bez jadrovníkov (asi 2 stredne veľké hrušky)
100 g kociek ľadu (asi 5 kociek)
45 g olúpaného citróna (asi ½ citróna)
300 g cukety, okraje odrezané (asi 2 cukety)
220 g červenej repy bez stoniek (asi 2 stredne veľké repy)

Postup:
1. Do nádoby vložte čučoriedky, hrušky a kocky ľadu.
Spotrebič poskladajte ako odšťavovač.
2. Zvoľte rýchlosť 1 a spracujte citrón.
3. Zvýšte rýchlosť na 6 a spracujte cuketu.
4. Zvýšte rýchlosť na 10 a spracujte červenú repu.
5. Rozložte spotrebič a znovu poskladajte ako mixér.
Nasaďte veko a uistite sa, že je správne nasadené
a zaistené.
6. Vyberte program Green Smoothie a spracujte
suroviny v nádobe. Okamžite podávajte.
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Piña-Kale-ada

Piña-Kale-ada
Príprava 10 minút
4 porcie
the 3X Bluicer Pro™

Ingrediencie:
4 g mäty (asi 15 lístkov)
120 ml bieleho rumu
215 g kokosovej dužiny (dužina asi z 1 čerstvého kokosu)
250 ml kokosovej vody
120 g kociek ľadu (asi 6 kociek)
190 g olúpaných limetiek (asi 2 kusy)
430 g olúpaného ananásu (asi ¾ celého ananásu)
150 g kelu kučeravého (asi 5 lístkov)

Postup:
1. Do nádoby vložte lístky mäty, rum, kokosovú
dužinu, kokosovú vodu a kocky ľadu. Spotrebič
poskladajte ako odšťavovač.
2. Zvoľte rýchlosť 1 a spracujte limetky.
3. Zvýšte rýchlosť na 7 a spracujte ananás.
4. Znovu zvýšte rýchlosť na 9 a spracujte kel
kučeravý.
5. Rozložte spotrebič a znovu poskladajte ako mixér.
Nasaďte veko a uistite sa, že je správne nasadené
a zaistené.
6. Vyberte rýchlosť 10 a mixujte 1 minútu.
Podávajte vo vychladených vysokých pohároch.
Tipy a rady
Čerstvú kokosovú dužinu získate z kokosového orecha, ktorý
zároveň obsahuje aj kokosovú vodu. Vyberte taký kokosový
orech, o ktorom viete, že je čerstvý. V závislosti od veku
kokosového orecha sa doba spracovania môže predĺžiť.
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Frozen Ginger Negroni

Frozen Ginger Negroni
Príprava 15 minút
4 porcie
the 3X Bluicer Pro™

Ingrediencie:
30 ml ginu
30 ml Campari
30 ml sladkého vermútu Rosso
350 g kociek ľadu (asi 15 kociek)
60 g zázvoru (asi 3 cm kúsok)
1,3 kg olúpaných pomarančov (asi 8 pomarančov)

Postup:
1. Do nádoby vložte gin, Campari, vermút a kocky
ľadu. Spotrebič poskladajte ako odšťavovač.
2. Zvoľte rýchlosť 8 a spracujte zázvor.
3. Znížte rýchlosť na 1 a spracujte pomaranče.
4. Rozložte spotrebič a znovu poskladajte ako mixér.
Nasaďte veko a uistite sa, že je správne nasadené
a zaistené.
5. Vyberte program Frozen Cocktail a spracujte
suroviny v nádobe. Okamžite podávajte.
Tipy a rady
Aby ste získali hustejšiu konzistenciu, pridajte viac ľadu.
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Basilberry Frappé

Basilberry Frappé
Príprava 12 minút
4 porcie
the 3X Bluicer Pro™

Ingrediencie:
120 g kociek ľadu (asi 6 kociek)
300 g mrazených jahôd
6 g čerstvej bazalky (asi 12 lístkov)
190 g ošúpaných limetiek (asi 2 limetky)
600 g dužiny vodového melónu bez kôstok nakrájanej na kocky

Postup:
1. Do nádoby vložte kocky ľadu, mrazené
jahody a lístky bazalky. Spotrebič
poskladajte ako odšťavovač.
2. Zvoľte rýchlosť 1 a spracujte limetky.
3. Zvýšte rýchlosť na 3 a spracujte vodový
melón.
4. Rozložte spotrebič a znovu poskladajte
ako mixér. Nasaďte veko a uistite sa, že je
správne nasadené a zaistené.
5. Vyberte program Frozen Cocktail
a spracujte suroviny v nádobe.
Okamžite podávajte.

SJB815 A19

Slushy kokteil pomaranč & mango

Slushy kokteil pomaranč & mango
Príprava 10 minút
4 porcie
the 3X Bluicer Pro™

Ingrediencie:
350 g mrazených kúskov manga
120 g kociek ľadu (asi 6 kociek)
5 g čerstvej mäty (asi 15 lístkov)
190 g olúpaných limetiek (asi 2 kusy)
760 g olúpaných pomarančov (asi 5 pomarančov)
dužina z dvoch marakují

Postup:
1. Do nádoby vložte mango, kocky ľadu a lístky
mäty. Spotrebič poskladajte ako odšťavovač.
2. Zvoľte rýchlosť 1 a spracujte limetky
a pomaranče.
3. Rozložte spotrebič a znovu poskladajte
ako mixér. Nasaďte veko a uistite sa, že je
správne nasadené a zaistené.
4. Vyberte program Frozen Cocktail
a spracujte suroviny v nádobe.
5. Pridajte dužinu z marakují. Vyberte rýchlosť
2 a mixujte 5 sekúnd.
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Jahodová margarita s pomarančom

Jahodová margarita s pomarančom
Príprava 10 minút
4 porcie
the 3X Bluicer Pro™

Ingrediencie:
300 g mrazených jahôd
160 g kociek ľadu (asi 8 kociek)
100 ml striebornej tequily
30 ml likéru Triple sec
190 g ošúpaných limetiek (asi 2 limetky)
500 g ošúpaných červených pomarančov (asi 3 pomaranče)

Postup:
1. Do nádoby vložte mrazené jahody, kocky
ľadu, striebornú tequilu a likér Triple sec.
Spotrebič poskladajte ako odšťavovač.
2. Zvoľte rýchlosť 1 a spracujte limetky
a pomaranče.
3. Rozložte spotrebič a znovu ho poskladajte
ako mixér. Nasaďte veko a uistite sa, že je
správne nasadené a zaistené.
4. Vyberte program Frozen Cocktail
a spracujte suroviny v nádobe.
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