ΠΟΥΛΠΕΣ
ΦΡΟΥΤΩΝ
Η ποιότητα, το πάθος και η δημιουργικότητα είναι τα πραγματικά συστατικά της νέας σειράς
ΠΟΥΛΠΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΑΚΤΙΝΑ. Η γεύση και το άρωμα φρέσκων φρούτων σε απόλυτη ισορροπία με τη
σωστή ρευστότητα και σώμα εγγυώνται κορυφαίο αποτέλεσμα. Το φρούτο πολτοποιείται και περνά
από διπλή παστερίωση χωρίς καθόλου προσθήκη νερού. Αυτό μας δίνει ως αποτέλεσμα ένα προϊόν
μεγάλης διάρκειας και υψηλής συμπύκνωσης.
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Οι Πούλπες Φρούτων
ΑΚΤΙΝΑ διατίθενται σε 19
υπέροχες γεύσεις.

ΠΟΥΛΠΕΣ
ΦΡΟΥΤΩΝ

Συσκευασία:
Φιάλη 750ml (1κιλό)
Κιβώτιο 12 τεμαχίων





Ποιότητα: Χρησιμοποιούμε χυμούς, πούλπες φρούτων και Α ύλες κορυφαίας ποιότητας
Σώμα: Η σωστή συνοχή της πούλπας επιτρέπει την καλύτερη ανάμιξη των συστατικών
Ρευστότητα: Το σωστό ποσοστό χυμού και πούλπας καθιστά το προϊόν εξαιρετικά εύχρηστο

Τρόπος Παρασκευής:
Παρασκευή Γρανίτας:
α) Προσθέστε στην γρανιτομηχανή 5 lt νερό και 750 ml πουρέ φρούτων mister mix
β) Για την παρασκευή γρανίτας στο blender προσθέστε 60ml νερό 40-60 ml πουρέ φρούτων mister mix και
ένα ποτήρι παγάκια
Παρασκευή Smoothies:
Τοποθετήστε στο blender 40-60 ml πουρέ φρούτων mister mix, 60 ml γάλα, 60 ml γιαούρτι και 10 παγάκια
Παρασκευή Χυμού:
Αραιώστε 1 μέρος πουρέ φρούτων mister mix σε 7 μέρη νερού
Παρασκευή Cocktails:
Τοποθετήστε μία ποσότητα συμπυκνωμένου πουρέ Mister Mix απευθείας, χωρίς αραίωση, στο μπλέντερ, στο
σέικερ ή στο ποτήρι. Aνάλογα με το cocktail δίνεται ενδεικτική δοσολογία.







Frozen cocktails Max 30-60 ml mister mix ανά cocktail
Long drinks & crushed drinks 1 μέρος mister mix για 6 μέρη ποτού
Non-alcoholic dry drinks 1 μέρος mister mix για 6 μέρη χυμού
Non-alcoholic sweet drinks 1 μέρος mister mix για 5 μέρη χυμού
Sparkling 1 μέρος mister mix για 7 μέρη Prosecco
Straight Up Max 30 ml mister mix ανά coctail
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