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Koktél shaker

Termékismertető

Kedves Vásárlónk!

Ezzel a kiváló minőségű, aranyszínű koktél shakerrel
nagy sikert fog aratni a következő partin!
A fedél beépített szűrővel rendelkezik, amely kiszűri
a koktélból a nagyobb részecskéket. A zárókupak
mérőpohárként is használható (2 cl). 
A pohár töltési térfogata 500 ml.

A Tchibo csapata

www.tchibo.hu/utmutatok



Az első használat előtt meleg vízzel és egy kevés
 mosogatószerrel tisztítsa meg a koktél shakert.

Vegye figyelembe: Mielőtt ráhelyezné a fedelet a szű-
rővel a pohárra, vegye le a zárókupakot, hogy a levegő
könnyebben távozhasson. Szükség esetén forgassa
kissé a fedelet a felhelyezésnél és a levételnél. 

Mindig két kézzel rázza a shakert, és egy ujját tartsa 
a zárókupakon, nehogy véletlenül kinyíljon a shaker.

Ha szénsavas italt mixel, töltsön a shakerbe egy kevés
jeget is, hogy ne keletkezhessen benne túlnyomás.

Az italokat csak függőlegesen elhelyezett shakerben
szállítsa. A zárókupak nem zár teljesen légmentesen. 

Az italokat ne tárolja 24 óránál hosszabb ideig – a
 hűtőszekrényben – a koktél shakerben.

A termék mosogatógépben tisztítható. A kézi moso-
gatás azonban kímélőbb. A foltok elkerülése érdekében
mosogatás után mindig azonnal törölje szárazra a
 terméket.

       



Receptek
Whiskey Sour

Hozzávalók 2 pohárhoz

10 cl Bourbon whiskey

6 cl frissen facsart citromlé

3 cl cukorszirup

1 friss tojásfehérje

jégkocka

2 szelet citromhéj (kezeletlen) a díszítéshez

Tegye a whiskeyt, a citromlevet, a cukorszirupot és 
a tojásfehérjét a koktél shakerbe, majd rázza erősen 
kb. 10 másodpercig. Adjon hozzá 4-5 jégkockát, és 
rázza még 10-15 másodpercig erőteljesen.

A shaker tartalmát töltse a shaker szűrőjén keresztül
két jégkockával töltött pohárba. A citromhéjat dörzsölje
először a poharak széléhez, majd tegye azt is a poha-
rakba. Amint a fehérjehab leülepedett a felszínen, tálal-
ható az ital.



Ipanema (alkoholmentes Caipirinha)

Hozzávalók 2 pohárhoz

2 nagy kezeletlen lime

4 tk barna cukor

aprított jég

8 cl Ginger ale

12 cl maracuja nektár

Vágja a limeokat nyolcfelé, tegye a koktél shakerbe,
majd szórja meg a barna cukorral. Nyomkodja szét jól 
a lime darabokat fa mozsártörővel. Azután öntse hozzá
a maracuja nektárt és a Ginger ale-t is, majd rázza
össze erőteljesen. 

A shaker tartalmát töltse két jégkockával töltött
pohárba. 

P.S.: Ez a verzió elég édes. Ha kevésbé édesen szereti,
ne tegyen bele annyi maracuja nektárt. Tapasztalatok
szerint akár 1 cl-re is csökkenthető a részaránya –
4 cl Ginger ale-ra számolva.



Gin-Basil Smash

Hozzávalók 2 pohárhoz

1 kezeletlen citrom 

8 szál bazsalikom 

12 cl gin 

5 ek aprított jég

Mossa meg alaposan a citromot, törölje szárazra, majd
darabolja fel. Mossa meg a bazsalikomot, rázogassa le
róla a vizet. A felkockázott citrom felét 3 szál bazsali-
kommal tegye a shakerbe, és nyomkodja szét egy
mozsártörővel.

Adja hozzá a gin felét, 1 1/2 ek jégkockát, és kb. 15-ször
rázza meg erőteljesen.
Tegyen 1 ek jégkockát egy pohárba. Öntse a gin-keve-
réket a shaker szűrőjén keresztül az első pohárba. 
Díszítse egy szál bazsalikommal. 

A maradék hozzávalókat ugyanígy dolgozza össze.
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