
ITALOK, SMOOTHIE-K
& MÉG TÖBB
RECEPTKÖNYV



GYÜMÖLCSÖS & SZAFTOS

TARTALOMOLDAL

ZÖLDSÉG IMÁDÓK

SMOOTHIE-K

SORBET & JÉGKRÉM

CASO MIXER & FACSARÓ



GYÜMÖLCSÖS & SZAFTOS

TARTALOMOLDAL

ZÖLDSÉG IMÁDÓK

SMOOTHIE-K

SORBET & JÉGKRÉM

CASO MIXER & FACSARÓ



ELŐSZÓ
Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy CASO turmixot vagy gyümölcscentrifugát választott. Biztosítjük Önt, hogy ez volt 
a megfelelő választás , hogy könnyen és gyorsan elkészíthessen külünféle finom recepteket - friss 
és egészséges gyümölcsleveket, krémes smoothiekat, szuper gyors sorbeteket vagy gyümölcsös 
koktélokat. A kis receptkönyv tartalmaz pár javaslatot, hogy mit készíthet el készülékeinkkel.

De ez ne korlátozza kreativitását, természetesen a receptkönyvben található ötleteket saját ízlésére 
formálhatja. Jó szórakozést és jó étvágyat! 

Ha kérdései vannak, bármikor kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálatunkkal. Kérjük olvassa el 
figyelmesen a készülék használati útmutatóját is!
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ELŐSZÓ

 
 

 

 
 

 

LASSÚ FACSARÓINK

SORBET FELTÉT

FACSARÓ FELTÉT

SMOOTHIE FELTÉT
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BOROTVAÉLES ROZSDAMENTES ACÉL KÉSEK

vol-2/48/083-512.pngVARIÁCIÓK

 

MIXERÜNK MIXER VAGY FACSARÓ? 

 

 
 

Mixer

Gyümölcscentrifuga 
sorbet feltéttel

Gyümölcscentrifuga 
smoothie feltéttel

Gyümölcscentrifuga 
facsaró feltéttel
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BOROTVAÉLES ROZSDAMENTES ACÉL KÉSEK

vol-2/48/083-512.pngVARIÁCIÓK

 

MIXERÜNK MIXER VAGY FACSARÓ? 

 

 
 

Mixer

Gyümölcscentrifuga 
sorbet feltéttel

Gyümölcscentrifuga 
smoothie feltéttel

Gyümölcscentrifuga 
facsaró feltéttel

iNéhány recept ebben a receptfüzetben csak speciális feltéttel készíthető el. 

Ezeket alább megtalálja listázva a megfelelő ikon mellett. 

Amennyiben a receptet nem a megadott feltéttel készíti, például facsaró feltét 

helyett egy smoothie feltéttel, az eredmény sokkal egyenletesebb lesz. 

Adjon hozzá több folyadékot, hogy kevésbé legyen az eredmény sűrű.

A gyümölcscentrifugát az összetevők 

hozzáadása ELŐTT kapcsolja be!

A mixert az összetevők hozzáadása 

UTÁN kapcsolja be.
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MULTI FRUIT JUICEEGZOTIKUS GYÜMÖLCSLÉ

ÖSSZETEVŐK
½  sárgadinnye, hámozva & felaprítva  
½ ananász, hámozva & felaprítva  
½ mango, hámozva & felaprítva  
200 g eper  
200 ml narancslé  

ELKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS
MIXER: Mindent keverjen jól össze. MIXER: Mindent keverjen jól össze.

 
 
FACSARÓ: Facsarja ki a narancsot, 
majd keverjen mindent össze.

FACSARÓ: Facsarja ki a citromot,
majd keverjen mindent össze.

 

ÖSSZETEVŐK
1 magozott, félbevágott szilva  
1 felvágott, kisméretű alma 
½ hámozott, felvágott mangó 
½ hámozott, felvágott banán 
citrom kifacsart leve 

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS

 
 

 

GYÜMÖLCSÖS&LÉDÚS

vagy vagy



MULTI FRUIT JUICEEGZOTIKUS GYÜMÖLCSLÉ

ÖSSZETEVŐK
½  sárgadinnye, hámozva & felaprítva  
½ ananász, hámozva & felaprítva  
½ mango, hámozva & felaprítva  
200 g eper  
200 ml narancslé  

ELKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS
MIXER: Mindent keverjen jól össze. MIXER: Mindent keverjen jól össze.

 
 
FACSARÓ: Facsarja ki a narancsot, 
majd keverjen mindent össze.

FACSARÓ: Facsarja ki a citromot,
majd keverjen mindent össze.

 

ÖSSZETEVŐK
1 magozott, félbevágott szilva  
1 felvágott, kisméretű alma 
½ hámozott, felvágott mangó 
½ hámozott, felvágott banán 
citrom kifacsart leve 

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS

 
 

 

GYÜMÖLCSÖS&LÉDÚS

vagy vagy
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ÖSSZETEVŐK ÖSSZETEVŐK

500 g áfonya  
500 g narancs  
2 banán  

2 körte  
1 db gyömbér  
1 evőkanál méz 

Mossa meg az áfonyát, hámozza meg
a narancsokat és a banánt. 
Karikázza fel a banánt.

 
 

Turmixolja össze a hozzávalókat,
majd keverje el jól.

Mossa meg és vágja fel a körtéket.
Hámozza meg a gyömbért.

MIXER : Turmixolja jól össze.  

 
FACSARÓ : Facsarja le a gyümölcsöket, 
majd keverje jól össze a mézzel.

ELŐKÉSZÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

11

ÁFONYALÉ KÖRTELÉvagy vagy
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ÖSSZETEVŐK ÖSSZETEVŐK

500 g áfonya  
500 g narancs  
2 banán  

2 körte  
1 db gyömbér  
1 evőkanál méz 

Mossa meg az áfonyát, hámozza meg
a narancsokat és a banánt. 
Karikázza fel a banánt.

 
 

Turmixolja össze a hozzávalókat,
majd keverje el jól.

Mossa meg és vágja fel a körtéket.
Hámozza meg a gyömbért.

MIXER : Turmixolja jól össze.  

 
FACSARÓ : Facsarja le a gyümölcsöket, 
majd keverje jól össze a mézzel.

ELŐKÉSZÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

11

ÁFONYALÉ KÖRTELÉvagy vagy
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GRÁNÁTALMA FRÖCCS

ÖSSZETEVŐK

2 gránátalma  
szénsavas víz

Vágja ketté a gránátalmát, ütögesse
meg a külsejét egy fakanállal, majd
szedje össze a magokat.

1 LÉPÉS

2 LÉPÉS

REVITALIZÁLÓ

ÖSSZETEVŐK

4 kivi  
1 gránátalma  
300 g málna  
½ csokor mentalevél  

Hámozza meg a kivit. Mossa meg a málnát
és a mentaleveleket. Vágja ketté a 
gránátalmát, ütögesse meg a külsejét
egy fakanállal, majd szedje össze a magokat.

 

Facsarja le, vagy turmixolja össze
az összetevőket.

 

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

Facsarja le, vagy turmixolja össze
a gránátalmamagokat. Öntse ki a levet
egy pohárba, majd ízlése szerint
töltse fel azt vízzel.

ELŐKÉSZÍTÉS vagy

vagy
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GRÁNÁTALMA FRÖCCS

ÖSSZETEVŐK

2 gránátalma  
szénsavas víz

Vágja ketté a gránátalmát, ütögesse
meg a külsejét egy fakanállal, majd
szedje össze a magokat.

1 LÉPÉS

2 LÉPÉS

REVITALIZÁLÓ

ÖSSZETEVŐK

4 kivi  
1 gránátalma  
300 g málna  
½ csokor mentalevél  

Hámozza meg a kivit. Mossa meg a málnát
és a mentaleveleket. Vágja ketté a 
gránátalmát, ütögesse meg a külsejét
egy fakanállal, majd szedje össze a magokat.

 

Facsarja le, vagy turmixolja össze
az összetevőket.

 

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

Facsarja le, vagy turmixolja össze
a gránátalmamagokat. Öntse ki a levet
egy pohárba, majd ízlése szerint
töltse fel azt vízzel.

ELŐKÉSZÍTÉS vagy

vagy
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ÖSSZETEVŐK

150 g eper   
½ grapefruit 
szénsavas víz  
jégkocka ízlés szerint 
pár szelet citrom  

Facsarja le az epret. Csavarja ki 
a grapefruitot egy pohárba, majd
adja hozzá az eperlevet.

Öntse fel szénsavas vízzel, adjon hozzá
jégkockát és citromkarikákat, majd
keverje össze.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

EPER-GRAPEFRUIT LIMONÁDÉ

ÖSSZETEVŐK

2 nagy, magozott, hámozott és 
felkockázott alma 
2 nagy, hámozott narancs 
2,5 cm hámozott gyömbér 
2 evőkanál homoktövislé  
stevia vagy agave szirup 

Facsarja ki a narancs levét a
centrifugával. Mixelje össze az
almaszeleteket, a gyömbért és a
homoktövis levet a turmixban.

Adja hozzá a narancslevet, majd mixelje
össze újra. Édesítse steviával vagy agave 
sziruppal ízlése szerint.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

15

SUPERFOOD JUICE

és



ÖSSZETEVŐK

150 g eper   
½ grapefruit 
szénsavas víz  
jégkocka ízlés szerint 
pár szelet citrom  

Facsarja le az epret. Csavarja ki 
a grapefruitot egy pohárba, majd
adja hozzá az eperlevet.

Öntse fel szénsavas vízzel, adjon hozzá
jégkockát és citromkarikákat, majd
keverje össze.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

EPER-GRAPEFRUIT LIMONÁDÉ

ÖSSZETEVŐK

2 nagy, magozott, hámozott és 
felkockázott alma 
2 nagy, hámozott narancs 
2,5 cm hámozott gyömbér 
2 evőkanál homoktövislé  
stevia vagy agave szirup 

Facsarja ki a narancs levét a
centrifugával. Mixelje össze az
almaszeleteket, a gyömbért és a
homoktövis levet a turmixban.

Adja hozzá a narancslevet, majd mixelje
össze újra. Édesítse steviával vagy agave 
sziruppal ízlése szerint.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

15

SUPERFOOD JUICE

és



ZÖLD SMOOTHIE

ÖSSZETEVŐK

2 fejessaláta  
1 hámozott, felvágott banán 
1 kisméretű, felvágott alma 
½ felvágott, hámozott mango 
citromlé, ízlés szerint 

Mossa meg a fejessalátát,
majd szárítsa meg.

MIXER: Mindent alaposan
  mixeljen össze.

FACSARÓ: Használja a smoothie 
feltétet. Facsarja le az összetevőket,
a citrom levét kivéve.  
Keverje össze végül a kapott levet
a citromlével. 

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS

2 LÉPÉS
ÖSSZETEVŐK

2 répa  
1 kisméretű, fevágott alma   
1 hámozott, felvágott zeller 

 hámozott gyömbér, ízlés szerint
 

Tegye a zöldségeket a készülék nyílásába.
Kapcsolja be a készüléket.

 

ELŐKÉSZÍTÉS

EGÉSZSÉGES ZÖLDSÉGLÉ

1 LÉPÉS

vagy

vagy

ZÖLDSÉG
IMÁDÓK
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ZÖLD SMOOTHIE

ÖSSZETEVŐK

2 fejessaláta  
1 hámozott, felvágott banán 
1 kisméretű, felvágott alma 
½ felvágott, hámozott mango 
citromlé, ízlés szerint 

Mossa meg a fejessalátát,
majd szárítsa meg.

MIXER: Mindent alaposan
  mixeljen össze.

FACSARÓ: Használja a smoothie 
feltétet. Facsarja le az összetevőket,
a citrom levét kivéve.  
Keverje össze végül a kapott levet
a citromlével. 

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS

2 LÉPÉS
ÖSSZETEVŐK

2 répa  
1 kisméretű, fevágott alma   
1 hámozott, felvágott zeller 

 hámozott gyömbér, ízlés szerint
 

Tegye a zöldségeket a készülék nyílásába.
Kapcsolja be a készüléket.

 

ELŐKÉSZÍTÉS

EGÉSZSÉGES ZÖLDSÉGLÉ

1 LÉPÉS

vagy

vagy

ZÖLDSÉG
IMÁDÓK
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ÖSSZETEVŐK

400 g búzafűlevél 
400 g szőlő  
3 narancs  
1 citrom 

BÚZAFŰLÉ

szemeket. Hámozza meg a narancsot
Vágja le a búzát. Szedje le a szőlő-

és a citromot.

Mixelje össze a búzát kis adagokban.
Adja hozzá a többi a összetevőt is, majd
alaposan turmixolja össze őket.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

ÖSSZETEVŐK

4 répa  
1 alma  
narancs kifacsart leve 
1 evőkanál tökmag olaj  

RÉPALÉ

Moosa meg a répát és az almát.
Hámozza meg az almát, és vágja
ki a közepét. A répa végeit vágja le.

MIXER: Mixelje jól össze.
 

 
FACSARÓ : Facsarja le a gyümölcsöt. 
Keverje össze a kifacsart levet
a tökmag olajjal.  

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

vagy
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ÖSSZETEVŐK

400 g búzafűlevél 
400 g szőlő  
3 narancs  
1 citrom 

BÚZAFŰLÉ

szemeket. Hámozza meg a narancsot
Vágja le a búzát. Szedje le a szőlő-

és a citromot.

Mixelje össze a búzát kis adagokban.
Adja hozzá a többi a összetevőt is, majd
alaposan turmixolja össze őket.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

ÖSSZETEVŐK

4 répa  
1 alma  
narancs kifacsart leve 
1 evőkanál tökmag olaj  

RÉPALÉ

Moosa meg a répát és az almát.
Hámozza meg az almát, és vágja
ki a közepét. A répa végeit vágja le.

MIXER: Mixelje jól össze.
 

 
FACSARÓ : Facsarja le a gyümölcsöt. 
Keverje össze a kifacsart levet
a tökmag olajjal.  

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

vagy
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ÖSSZETEVŐK

5 répa  
3 alma  
2 szelet gyömbér 
1 evőkanál növényi olaj 

Mossa meg a hozzávalókat. 
Hámozza meg a gyömbért, vágja
le a répa két végét. Vegye ki
az alma magjait, majd vágja négy felé. 

MIXER : Mixeljen minden össze alaposan.
 

FACSARÓ : Válassza a facsaró vagy
a smoothie feltétet. Facsarja le
a gyümölcsöket. Keverje össze
a kapott levet a növényi olajjal.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

ENERGIA ITAL

ÖSSZETEVŐK

5 cékla  
3 kisméretű répa 
2 alma  
1 evőkanál növényi olaj 

Mossa meg a hozzávalókat. Hámozza meg
a céklákat. Vágja le a répa két végét.
Az alma magjait vágja ki,
majd negyedelje.

Facsarja le az összetevőket az olaj 
kivételével. Ezután keverje össze 
a gyümölcslevet az olajjal.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

ÉDES & FŰSZERES
vagy vagy
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ÖSSZETEVŐK

5 répa  
3 alma  
2 szelet gyömbér 
1 evőkanál növényi olaj 

Mossa meg a hozzávalókat. 
Hámozza meg a gyömbért, vágja
le a répa két végét. Vegye ki
az alma magjait, majd vágja négy felé. 

MIXER : Mixeljen minden össze alaposan.
 

FACSARÓ : Válassza a facsaró vagy
a smoothie feltétet. Facsarja le
a gyümölcsöket. Keverje össze
a kapott levet a növényi olajjal.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

ENERGIA ITAL

ÖSSZETEVŐK

5 cékla  
3 kisméretű répa 
2 alma  
1 evőkanál növényi olaj 

Mossa meg a hozzávalókat. Hámozza meg
a céklákat. Vágja le a répa két végét.
Az alma magjait vágja ki,
majd negyedelje.

Facsarja le az összetevőket az olaj 
kivételével. Ezután keverje össze 
a gyümölcslevet az olajjal.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

ÉDES & FŰSZERES
vagy vagy
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ÉBRESSZ FELJÓ REGGELT
ÖSSZETEVŐK

1 uborka  
2 alma  
20 mentalevél  
citromlé ízlés szerint 

Vágja le az uborka végeit. Az alma 
Mossa meg az összetevőket.

magjait vágja ki, majd negyedelje.

Használja a facsaró vagy a smoothie
feltétet. Facsarja le az összetevőket. 
keverje össze a friss gyümölcslevet 
a citromlével. 

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

vagy



ÉBRESSZ FELJÓ REGGELT
ÖSSZETEVŐK

1 uborka  
2 alma  
20 mentalevél  
citromlé ízlés szerint 

Vágja le az uborka végeit. Az alma 
Mossa meg az összetevőket.

magjait vágja ki, majd negyedelje.

Használja a facsaró vagy a smoothie
feltétet. Facsarja le az összetevőket. 
keverje össze a friss gyümölcslevet 
a citromlével. 

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

vagy
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ŐRÜLT KÓKUSZDIÓ

Mossa meg a spenótot,
majd szárítsa meg.

MIXER : Mixeljen össze mindent.

FACSARÓ : Hazsnálja a smoothie 
feltétet. Facsarja le a gyümölcsöket és 
a zöldségeket. Keverje össze a friss levet 
vízzel vagy kókusz vízzel.  

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

Mixelje őket addig, míg az megfelelő
állagú lesz.

ELŐKÉSZÍTÉS

CSOKOLÁDÉ AVOKÁDÓ DETOX

1 LÉPÉS
1 avokádó 
2 evőkanál kakaópor  
2 evőkanál agave szirup 
1 fagyasztott banán 
1 jégkocka  
1 csésze mandulatej, cukrozatlan  

ÖSSZETEVŐK

ÖSSZETEVŐK

250 g ananász  
100 g kókuszdió 
250 ml víz vagy kókusz víz  
1 ép spenót levél

vagy
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ŐRÜLT KÓKUSZDIÓ

Mossa meg a spenótot,
majd szárítsa meg.

MIXER : Mixeljen össze mindent.

FACSARÓ : Hazsnálja a smoothie 
feltétet. Facsarja le a gyümölcsöket és 
a zöldségeket. Keverje össze a friss levet 
vízzel vagy kókusz vízzel.  

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

Mixelje őket addig, míg az megfelelő
állagú lesz.

ELŐKÉSZÍTÉS

CSOKOLÁDÉ AVOKÁDÓ DETOX

1 LÉPÉS
1 avokádó 
2 evőkanál kakaópor  
2 evőkanál agave szirup 
1 fagyasztott banán 
1 jégkocka  
1 csésze mandulatej, cukrozatlan  

ÖSSZETEVŐK

ÖSSZETEVŐK

250 g ananász  
100 g kókuszdió 
250 ml víz vagy kókusz víz  
1 ép spenót levél

vagy
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ÖSSZETEVŐK

1 csésze eper joghurt
1 hámozott, magozott barack
150 g fagyasztott eper

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPS
MIXER : Mixeljen össze mindent.  

FACSARÓ : Használja a sorbet feltétet. A gyümölcsöt  
töltse az üvegbe. Majd alaposan keverje össze a joghurttal.

BARACK & EPER SMOOTHIE

SMOOTHIE-K

ÁFONYA SMOOTHIE

ÖSSZETEVŐK
200 g fagyasztott áfonya
150 ml félzsíros tej
1 csésze vanília joghurt
méz, ízlés szerint

1 LÉPÉS
MIXER : Mixeljen mindent össze.  

FACSARÓ : Használja a sorbet feltétet.
Az áfonyát töltse bele az üvegbe.
Mixelje össze alaposan a joghurttal,
tejjel és a mézzel.

ELŐKÉSZÍTÉS

vagy

vagy



ÖSSZETEVŐK

1 csésze eper joghurt
1 hámozott, magozott barack
150 g fagyasztott eper

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPS
MIXER : Mixeljen össze mindent.  

FACSARÓ : Használja a sorbet feltétet. A gyümölcsöt  
töltse az üvegbe. Majd alaposan keverje össze a joghurttal.

BARACK & EPER SMOOTHIE

SMOOTHIE-K

ÁFONYA SMOOTHIE

ÖSSZETEVŐK
200 g fagyasztott áfonya
150 ml félzsíros tej
1 csésze vanília joghurt
méz, ízlés szerint

1 LÉPÉS
MIXER : Mixeljen mindent össze.  

FACSARÓ : Használja a sorbet feltétet.
Az áfonyát töltse bele az üvegbe.
Mixelje össze alaposan a joghurttal,
tejjel és a mézzel.

ELŐKÉSZÍTÉS

vagy

vagy
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1 LÉPÉS

 

ÖSSZETEVŐK

1 magozott, felvágott, kisméretű alma
 2 magozott, hámozott kivi  

4 friss eper  
150 g félzsíros joghurt 
50 ml almalé  

ALMA-KIVI SMOOTHIE

1 LÉPÉS
MIXER : Mixeljen össze minden összetevőt.

MIXER : Mixeljen össze minden összetevőt.

 

FACSARÓ : Használja a smoothie feltétet.  
A gyümölcsöt töltse bele az üvegbe, majd
keverje össze a citromlével.

FACSARÓ : Használja a smoothie feltétet.  
A gyümölcsöt töltse bele az üvegbe, majd
keverje össze a joghurttal és az almalével.

GÖRÖGDINNYE & SÁRGADINNYE 
SMOOTHIE

ÖSSZETEVŐK

100 g magozott, felvágott sárgadinnye  
300 g  magozott, felvágott görögdinnye 
limelé, ízlés szerint 

vagy

vagy

ELŐKÉSZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉS
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1 LÉPÉS

 

ÖSSZETEVŐK

1 magozott, felvágott, kisméretű alma
 2 magozott, hámozott kivi  

4 friss eper  
150 g félzsíros joghurt 
50 ml almalé  

ALMA-KIVI SMOOTHIE

1 LÉPÉS
MIXER : Mixeljen össze minden összetevőt.

MIXER : Mixeljen össze minden összetevőt.

 

FACSARÓ : Használja a smoothie feltétet.  
A gyümölcsöt töltse bele az üvegbe, majd
keverje össze a citromlével.

FACSARÓ : Használja a smoothie feltétet.  
A gyümölcsöt töltse bele az üvegbe, majd
keverje össze a joghurttal és az almalével.

GÖRÖGDINNYE & SÁRGADINNYE 
SMOOTHIE

ÖSSZETEVŐK

100 g magozott, felvágott sárgadinnye  
300 g  magozott, felvágott görögdinnye 
limelé, ízlés szerint 

vagy

vagy

ELŐKÉSZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉS
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ELŐKÉSZÍTÉS

MOGYORÓVAJ & BANÁN SMOOTHIE

FACSARÓ : Használja a sorbet feltétet.
A banánokat töltse az üvegbe. Mixelje
össze alaposan a mogyoróvajjal és a
vanília tejjel.

1  LÉPÉS
 

150 ml vanília tej   
2 teáskanál mogyoróvaj  
3 fagyasztott banán 

ÖSSZETEVŐK

ÖSSZETEVŐK

500 g alma  
1 kis darab, friss gyömbér  
2 evőkanál nádcukor 
250 g joghurt  

1  LÉPÉS
Mossa meg az összetevőket.
Az alma magját távolítsa el, 
majd negyedelje. Hámozza
meg a gyömbért.

2 LÉPÉS
MIXER : Mixeljen össsze mindent.

MIXER : Mixeljen össsze mindent.
FACSARÓ : Használja a smoothie
feltétet. Az almákat és a gyömbért töltse
az üvegbe. Keverje össze a joghurttal
és a cukorral. 

ELŐKÉSZÍTÉS

ALMÁS-GYÖMBÉRES SMOOTHIE

vagy

vagy
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ELŐKÉSZÍTÉS

MOGYORÓVAJ & BANÁN SMOOTHIE

FACSARÓ : Használja a sorbet feltétet.
A banánokat töltse az üvegbe. Mixelje
össze alaposan a mogyoróvajjal és a
vanília tejjel.

1  LÉPÉS
 

150 ml vanília tej   
2 teáskanál mogyoróvaj  
3 fagyasztott banán 

ÖSSZETEVŐK

ÖSSZETEVŐK

500 g alma  
1 kis darab, friss gyömbér  
2 evőkanál nádcukor 
250 g joghurt  

1  LÉPÉS
Mossa meg az összetevőket.
Az alma magját távolítsa el, 
majd negyedelje. Hámozza
meg a gyömbért.

2 LÉPÉS
MIXER : Mixeljen össsze mindent.

MIXER : Mixeljen össsze mindent.
FACSARÓ : Használja a smoothie
feltétet. Az almákat és a gyömbért töltse
az üvegbe. Keverje össze a joghurttal
és a cukorral. 

ELŐKÉSZÍTÉS

ALMÁS-GYÖMBÉRES SMOOTHIE

vagy

vagy
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NYÁRI ÁLOM

ÖSSZETEVŐK

2 narancs  
4 sárkánygyümölcs 
3 répa  
1 bébi ananász  

Mosson meg mindent alaposan.
Vágja ketté a sárkánygyümölcsöt
és távolítsa el a magjait. Vágja le
a répa két végét, majd hámozza
meg az ananászt. Vágjon mindent
apró darabokra.

MIXER : Mixeljen össze mindent. MIXER : Mixeljen össze mindent.

FACSARÓ : Használja a smoothie 
feltétet. Facsarja le az összetevőket.

FACSARÓ : Használja a smoothie
feltétet. Facsarja le az összetevőket.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

MÁLNA 
MENNYORSZÁG

Alaposan mosson meg mindent.
Vágja ketté a gránátalmákat, ütögesse
meg a küsejét egy fakanállal, majd
szedje össze a magokat. Hámozza
meg a narancsot és a citromot.

 

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

33

ÖSSZETEVŐK

125 g málna  
½ citrom 
2 narancs  
1 gránátalma  

vagy vagy vagy vagy
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NYÁRI ÁLOM

ÖSSZETEVŐK

2 narancs  
4 sárkánygyümölcs 
3 répa  
1 bébi ananász  

Mosson meg mindent alaposan.
Vágja ketté a sárkánygyümölcsöt
és távolítsa el a magjait. Vágja le
a répa két végét, majd hámozza
meg az ananászt. Vágjon mindent
apró darabokra.

MIXER : Mixeljen össze mindent. MIXER : Mixeljen össze mindent.

FACSARÓ : Használja a smoothie 
feltétet. Facsarja le az összetevőket.

FACSARÓ : Használja a smoothie
feltétet. Facsarja le az összetevőket.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

MÁLNA 
MENNYORSZÁG

Alaposan mosson meg mindent.
Vágja ketté a gránátalmákat, ütögesse
meg a küsejét egy fakanállal, majd
szedje össze a magokat. Hámozza
meg a narancsot és a citromot.

 

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

33

ÖSSZETEVŐK

125 g málna  
½ citrom 
2 narancs  
1 gránátalma  

vagy vagy vagy vagy

33



1 LÉPÉS

ELŐKÉSZÍTÉS

GYORS & KÖNNYŰ SORBET

MIXER: Mixelje addig a gyümölcsöket, 

FACSARÓ: Használja a sorbet feltétet. 
A gyümölcsök felhasználásával készítse el a sorbetet.
Használja a tömő eszközt, ha szükséges.

2 LÉPÉS

Sorbet készítéséhez mindenféle fagyasztott gyümölcs
használható. Friss gyümölcs is jó, de előtte mindenképpen
fagyassza le.

ÖSSZETEVŐK

fagyasztott gyümölcsökk
cukor / édesítő / méz
ízlés szerint

SORBET &
       JÉGKRÉM vagy

míg azok állaga megfelelő lesz.
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1 LÉPÉS

ELŐKÉSZÍTÉS

GYORS & KÖNNYŰ SORBET

MIXER: Mixelje addig a gyümölcsöket, 

FACSARÓ: Használja a sorbet feltétet. 
A gyümölcsök felhasználásával készítse el a sorbetet.
Használja a tömő eszközt, ha szükséges.

2 LÉPÉS

Sorbet készítéséhez mindenféle fagyasztott gyümölcs
használható. Friss gyümölcs is jó, de előtte mindenképpen
fagyassza le.

ÖSSZETEVŐK

fagyasztott gyümölcsökk
cukor / édesítő / méz
ízlés szerint

SORBET &
       JÉGKRÉM vagy

míg azok állaga megfelelő lesz.

35



ÖSSZETEVŐK
300 g ananász  
250 g natúr joghurt 
3 evőkanál édesített,
sűrített tej

Hámozza meg az ananászt, és vágja
apró darabokra.

Facsarja le az ananászt. Keverje össze alaposan
a levet yoghurttal és a sűrített tejjel. Majd öntse
az egészet egy tárolóba, és tegye a fagyasztóba
3-4 órára. Vegye ki óránként, és nyomkodja át
egy villával, majd tegye vissza a fagyasztóba.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS

2 LÉPÉS

37

JOGHURTOS ANANÁSZ JÉGKRÉM

ÖSSZETEVŐK

125 g málna, friss vagy fagyasztott 
125 g szeder, friss vagy fagyasztott 
4 evőkanál joghurt 

JOGHURTOS MÁLNA JÉGKRÉM

ELŐKÉSZÍTÉS

2 LÉPÉS

1 LÉPÉS

MIXER : Mixelje össze a gyümölcsöket
a joghurttal, míg az el nem éri
a megfelelő állagot.  

 

FACSARÓ : Használja a sorbet 
feltétet. Töltse az üvegbe
a gyümölcsöket, facsarja le őket,
majd az egészet töltse egy tárolóba.
Végül keverje jól össze joghurttal. 

Amennyiben a gyümölcsök nem 
fagyasztottak, fagyassza le őket.

vagy
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ÖSSZETEVŐK
300 g ananász  
250 g natúr joghurt 
3 evőkanál édesített,
sűrített tej

Hámozza meg az ananászt, és vágja
apró darabokra.

Facsarja le az ananászt. Keverje össze alaposan
a levet yoghurttal és a sűrített tejjel. Majd öntse
az egészet egy tárolóba, és tegye a fagyasztóba
3-4 órára. Vegye ki óránként, és nyomkodja át
egy villával, majd tegye vissza a fagyasztóba.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS

2 LÉPÉS

37

JOGHURTOS ANANÁSZ JÉGKRÉM

ÖSSZETEVŐK

125 g málna, friss vagy fagyasztott 
125 g szeder, friss vagy fagyasztott 
4 evőkanál joghurt 

JOGHURTOS MÁLNA JÉGKRÉM

ELŐKÉSZÍTÉS

2 LÉPÉS

1 LÉPÉS

MIXER : Mixelje össze a gyümölcsöket
a joghurttal, míg az el nem éri
a megfelelő állagot.  

 

FACSARÓ : Használja a sorbet 
feltétet. Töltse az üvegbe
a gyümölcsöket, facsarja le őket,
majd az egészet töltse egy tárolóba.
Végül keverje jól össze joghurttal. 

Amennyiben a gyümölcsök nem 
fagyasztottak, fagyassza le őket.

vagy
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ÖSSZETEVŐK

250 g eper, friss vagy fagyasztott  
2 banán  
4 evőkanál jogurt 

Hámozza meg a banánt és fagyassza le.
Mossa meg és fagyassza le az epret,
amennyiben az nem fagyasztott.

MIXER : Mixeljen össze mindent.

FACSARÓ : Használja a sorbet feltétet.
Facsarja le a gyümölcsöket, majd öntse
át egy térolóba. Végül alaposan keverje
össze a joghurttal.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

39

BANÁNOS-EPRES JÉGKRÉM
vagy

38



ÖSSZETEVŐK

250 g eper, friss vagy fagyasztott  
2 banán  
4 evőkanál jogurt 

Hámozza meg a banánt és fagyassza le.
Mossa meg és fagyassza le az epret,
amennyiben az nem fagyasztott.

MIXER : Mixeljen össze mindent.

FACSARÓ : Használja a sorbet feltétet.
Facsarja le a gyümölcsöket, majd öntse
át egy térolóba. Végül alaposan keverje
össze a joghurttal.

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS 2 LÉPÉS

39

BANÁNOS-EPRES JÉGKRÉM
vagy

39



ÖSSZETEVŐK

100 ml tejszín
2 evőkanál kókusz szirup
400 g ananász
tört jég
néhány szelet ananász
dekorációhoz

ELŐKÉSZÍTÉS

Töltsön meg két poharat zúzott jéggel, 
és öntse bele a koktélt. Díszítse a pohár
szélét ananász darabokkal és szolgálja fel
azonnal.

2 LÉPÉS

1 LÉPÉS
Facsarja le az ananászt a gyümölcs-
centrifugával. Keverje össze a tejszínt
és a kókusz szirupot alaposan, és lassan
keverje hozzá az ananászléhez.

VIRGIN COLADA
– ALKOHOLMENTES

ÖSSZETEVŐK

½ narancs
 lime

2 szelet gyömbér
2 cl málna szirup
gyömbér sör
jégkocka
2 szelet narancs
koktélcseresznye

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS

Két poharat töltsön meg jégkockával. Adja hozzá a málna szirupot
és a lefacsart levet. Töltse fel a poharakat gyömbér sörrel, egy szelet
naranccsal és egy szem koktélcseresznyével szolgálja fel.

2 LÉPÉS

Facsarja le a narancsot, a limeot és a gyömbért a gyümölcscentrifugával.

SUNSET - ALKOHOLMENTES

KOKTÉLOK
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ÖSSZETEVŐK

100 ml tejszín
2 evőkanál kókusz szirup
400 g ananász
tört jég
néhány szelet ananász
dekorációhoz

ELŐKÉSZÍTÉS

Töltsön meg két poharat zúzott jéggel, 
és öntse bele a koktélt. Díszítse a pohár
szélét ananász darabokkal és szolgálja fel
azonnal.

2 LÉPÉS

1 LÉPÉS
Facsarja le az ananászt a gyümölcs-
centrifugával. Keverje össze a tejszínt
és a kókusz szirupot alaposan, és lassan
keverje hozzá az ananászléhez.

VIRGIN COLADA
– ALKOHOLMENTES

ÖSSZETEVŐK

½ narancs
 lime

2 szelet gyömbér
2 cl málna szirup
gyömbér sör
jégkocka
2 szelet narancs
koktélcseresznye

ELŐKÉSZÍTÉS

1 LÉPÉS

Két poharat töltsön meg jégkockával. Adja hozzá a málna szirupot
és a lefacsart levet. Töltse fel a poharakat gyömbér sörrel, egy szelet
naranccsal és egy szem koktélcseresznyével szolgálja fel.

2 LÉPÉS

Facsarja le a narancsot, a limeot és a gyömbért a gyümölcscentrifugával.

SUNSET - ALKOHOLMENTES

KOKTÉLOK
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ÖSSZETEVŐK

250 g bármilyen fagyasztott gyümölcs
pl. eper, málna
2 lime facsart leve
2 evőkanál cukor
4 evőkanál rum

ÖSSZETEVŐK

500 g fagyasztott eper
200 g cukor
1 evőkanál citromlé
500 ml pezsgő
mentalevél, dekoráláshoz

1 LÉPÉS

1 LÉPÉS
ELŐKÉSZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉS

Öntse két üvegbe és azonnal szolgálja fel.
2 LÉPÉS

Tegyen egy gombóc sorbetet mind a négy
pohárba. Öntsön rájuk pezsgőt, és díszítse
mentalevéllel. Azonnal szolgálja fel.

2 LÉPÉS

MIXER : Mindent mixeljen össze.

FACSARÓ : Használja a sorbet feltétet.
Facsarja le a gyümölcsöket, majd öntse át egy tárolóba,
majd keverje össze alaposan a cukorral, a limelével
és a rummal.

MIXER : Mixeljen össze mindent 
a pezsgőn kívül.

 
FACSARÓ: Használja a sorbet feltétet.
Az epret facsarja le, majd öntse át egy
tárolóba, majd alaposan keverje össze
a cukorral és a citromlével.

FROZEN DAIQUIRIPEZSGŐ, EPER SORBET-VAL

vagy

vagy



ÖSSZETEVŐK

250 g bármilyen fagyasztott gyümölcs
pl. eper, málna
2 lime facsart leve
2 evőkanál cukor
4 evőkanál rum

ÖSSZETEVŐK

500 g fagyasztott eper
200 g cukor
1 evőkanál citromlé
500 ml pezsgő
mentalevél, dekoráláshoz

1 LÉPÉS

1 LÉPÉS
ELŐKÉSZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉS

Öntse két üvegbe és azonnal szolgálja fel.
2 LÉPÉS

Tegyen egy gombóc sorbetet mind a négy
pohárba. Öntsön rájuk pezsgőt, és díszítse
mentalevéllel. Azonnal szolgálja fel.

2 LÉPÉS

MIXER : Mindent mixeljen össze.

FACSARÓ : Használja a sorbet feltétet.
Facsarja le a gyümölcsöket, majd öntse át egy tárolóba,
majd keverje össze alaposan a cukorral, a limelével
és a rummal.

MIXER : Mixeljen össze mindent 
a pezsgőn kívül.

 
FACSARÓ: Használja a sorbet feltétet.
Az epret facsarja le, majd öntse át egy
tárolóba, majd alaposan keverje össze
a cukorral és a citromlével.

FROZEN DAIQUIRIPEZSGŐ, EPER SORBET-VAL

vagy

vagy
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ITALOK, SMOOTHIE-K
& MÉG TÖBB

Braukmann GmbH
Raiffeisenstr. 9
59757 Arnsberg

www.caso-germany.de

Caffe&Co. Hungary Kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út 133-135.
Tel: +36 20 42 22 240

info@caffeco.hu


