Gebruiksaanwijzing Blenders Fresh Fruit Express
OTJ 800, Fresh Fruit Express (Moosha), Vita Easy

FRUIT OF VEGGIE (GROENTE) SMOOTHIE

•
•
•

•
•

Schenk 250 ml Fresh Fruit Express Smoothie basis fruitsap* per fruit smoothie of
300 ml Fresh Fruit Express Smoothie basis fruitsap* per veggie of groente smoothie in de blender.
Schud 1 bevroren Fresh Fruit Express of Veggie Express zakje met 150 gram diepvriesfruit of
diepvriesgroente per smoothie leeg in de blender.
Vervolgens zet u de blender aan en wacht u ongeveer 30-40 seconden tot de smoothie is geblend.
Voor 2 smoothies en 3 smoothies blendt u ongeveer 15 en 30 seconden langer.
(OTJ 800 35 sec is 1 smoothie, 60 sec is 2 smoothies en 90 seconden is 3 smoothies,
Fresh Fruit Express (Moosha) knop 1 is 1 smoothie, knop 2 is 2 smoothies en knop is 3 smoothies,
knop 4 is 1 smoothie met minder geluid)
Vervolgens zet u de blender weer uit.
Schenk de smoothie in een groot glas (400 ml) of onze speciale smoothie disposable beker en
presenteer deze met onze gekleurde rietjes met een doorsnede van 8 mm.

* Voor fruitsap gebruikt u bij voorkeur Fresh Fruit Express Smoothie Basis Fruitsap 100% fruit.
FRUIT MILKSHAKE
•
•
•
•

Schenk 250 ml fruitsap* in de blender.
Schud een bevroren Fresh Fruit Express zakje (150 gram) diepvriesfruit in de blender.
Voeg softijs, milkshake of 1-2 bolletjes roomijs per milkshake toe.
Zet de blender aan en wacht tot de blender de fruit milkshake helemaal fijn heeft gemixt. Schenk de
fruit milkshake in een groot glas of plastic beker (400 ml) en presenteer deze met ons gekleurde
rietje (8 mm). Gebruik toets 2 voor 1 fruitmilkshake.

Gebruiksaanwijzing Blenders Fresh Fruit Express
OTJ 800, Fresh Fruit Express (Moosha), Vita Easy
VERSE PINA COLADA / OVERIGE COCKTAILS
•
•
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•
•
•

Schenk 35 ml Bacardi Lemon of rum* per Pina Colada** in de beker van de blender.
Vul dit aan met Fresh Fruit Express Basis fruitsap tot minimaal 250 ml per cocktail.
Schud een bevroren Fresh Fruit Express zakje met 150 gram Ananas Mango*** leeg in de beker
voor de Pina Colada cocktail. Bij Pina Colada en Red Daiquiri voegt u nog citroensap toe.
Schep 2 koffieschepjes Fresh Fruit Express kokospoeder (50 gram) erbij per Pina Colada****. En u
voegt vervolgens 3-5 ijsblokjes toe.
Vervolgens zet u de blender aan gedurende 30-40 seconden. Voor 2 en 3 Pina Colada’s blendt u
ongeveer 60 en 90 seconden. OTJ 800 1 cocktail - 35 sec, 2 – 60 sec, 3 – 90 sec.
Schenk de cocktail in een groot glas (400 ml) en presenteer deze met een gekleurd rietje 8mm.
*
Bij onze fruit cocktails vervangt u de rum door Baileys, Gin of Wodka (zie onze
menukaart).
**
Bij een Pina Colada of fruitcocktail zonder alcohol vervangt u de rum door fruitsap.
*** Voor de andere fruit cocktails gebruikt u de fruitmixen die op de menukaart staan.
**** Dit laat u achterwege voor de fruit cocktails.
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Overig gebruiksadvies:
Bestel onze bedrukte Smoothie en blanco bekers en gekleurde rietjes via onze webshop op de
website.
U hoeft de bekers van de blender tussendoor niet steeds schoon te maken. Blend van licht naar
donker.
Met de Fresh Fruit Express Smoothie Basis Fruitsap zijn de fruit smoothies van 100% fruit en
bevatten minder calorieën. Ook perfect als basis voor onze veggie smoothies.
Het is heel belangrijk dat u de fruit- en groentezakjes niet kouder dan 18-20 graden invriest.
U kunt de smoothies van tevoren bereiden, want ze blijven minimaal 4-5 uur goed in de koelkast
zonder te schiften (ananas niet). Smoothies blijven 48 uur goed. In 15 min bereidt u 60 smoothies.
Haal als u grote hoeveelheden vooraf blendt de zakjes minimaal 5 minuten van tevoren uit de
vriezer. Blendt daarbij de fruitzakjes met de grootste stukken fruit brokken als laatste (bijv. MangoBanaan).
U voegt dus bij de smoothies en fruit milkshakes geen ijsblokjes toe. Bij de cocktails kan dit wel.
U kunt de fruit smoothies/cocktails ook als fruitshots bij een High Tea, receptie of als amuse
gebruiken.
De fruit milkshake wordt ook als dessert gebruikt (bv: frambozen-mango met chocolade-ijs).
Leuk is het ook om verschillende kleine smoothies van 100 ml als Smoothie festival aan te bieden.
Blend niet meer dan drie fruit of groente zakjes tegelijk, anders gaan de messen van de beker kapot!
Bij gebruik van een glas adviseren wij het IKEA Godis glas 40 cl (is 400 ml of 400cc).
U kunt ook een Pina Colada milkshake met 3 liter volle houdbare melk en 2 x 500g Pina
Colada Instantmix bereiden in een Slush. 5 dagen houdbaar. Slush apparaten zijn leverbaar
via de website.
Zie ook www.freshfruit.express of neem voor meer informatie contact op met
Fresh Fruit Express 0167-540400 (Nederland) of 02-4000898 (België).

