Drank

PORNOSTAR MARTINI

1
BEREIDING

5 min.

INGREDIËNTEN

BEREIDING

.
.
.
.
.
.

1

3-4 ijsblokken
25 g vanille syrup
65 g fruit juice citroen
25 g fruit pulp passievrucht
140 g appelsap
3 druppels Upfoamer naturel

TOTALE TIJD

MOEILIJKHEID

10 min.

eenvoudig

PORTIES

1 mocktail

1

BUDGET

laag

Plaats de ijsblokken, vanille syrup, fruit juice citroen, fruit pulp
passievrucht, appelsap en Upfoamer in de mengbeker en mix
30 sec. / snelheid 5-10, waarbij u de snelheid geleidelijk
verhoogt. Dien op in een Martini glas (ref. 306418) en werk, indien
gewenst, af met een schijfje van passievrucht.

www.thermomixbenelux.com

Drank

CITRUS CRUSH

1
BEREIDING

5 min.

INGREDIËNTEN

BEREIDING

.
.
.
.
.
.
.

1

4 blaadjes basilicum
55 g roze pompelmoessap
50 g fruit juice citroen
39 g fruit pulp bloedsinaasappel
37 g fruit pulp sinaasappel
45 g alcoholvrije gin
3 druppels Upfoamer naturel

2

TOTALE TIJD

MOEILIJKHEID

10 min.

eenvoudig

PORTIES

1 mocktail

1

BUDGET

laag

Plaats de basilicumblaadjes, pompelmoessap, fruit juice citroen en
fruit pulp van bloedsinaasappel en sinaasappel in de mengbeker en
mix 30 sec. / snelheid 10.
Breng de bereiding over naar en shaker, voeg er de gin en Upfoamer
aan toe en shake krachtig. Dien op met XXL ijsblokjes (ref. 308904).
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Drank

TROPICAL MULE

1
BEREIDING

5 min.

INGREDIËNTEN

BEREIDING

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1

14 g fruit pulp passievrucht
14 g fruit pulp ananas
14 g fruit pulp mango
30 g fruit juice citroen
90 g alcoholvrije rum
3 druppels Upfoamer naturel
8 ijsblokjes
V.H. alcoholvrije gemberbier
1 spray citroen cocktail finisher

2

TOTALE TIJD

MOEILIJKHEID

10 min.

eenvoudig

PORTIES

1 mocktail

1

BUDGET

laag

Plaats de fruit pulp van passievrucht, ananas en mango, de fruit
juice citroen, de alcoholvrije rum, Upfoamer en 3 ijsblokjes in de
mengbeker en mix 30 sec. / snelheid 5-10, waarbij u de
snelheid geleidelijk verhoogt.
Plaats 5 ijsblokjes in een cocktail glas en vul aan met de alcoholvrije
gemberbier. Met behulp van een cocktaillepel, top de gemberbier
met de bereide mocktail en werk uiteindelijk af met citroen cocktail
ﬁnisher.
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Drank

BERRY GREAN TEA SOUR

1
BEREIDING

5 min.

INGREDIËNTEN

BEREIDING

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1

1,5L water
2 zakjes groene thee
V.H. gember, in plakjes
1 citroen, in schijfjes
14 g fruit pulp kersen
14 g fruit pulp veenbessen
50 g fruit juice citroen
4 ijsblokjes
13 g sugar syrup
3 druppels Upfoamer naturel

2

3

1

TOTALE TIJD

MOEILIJKHEID

PORTIES

BUDGET

25 min.

eenvoudig

1 mocktail

laag

Plaats water in de mengbeker. Hang het kookmandje in positie en
plaats er de zakjes groene thee, gember en citroenschijfjes in. Sluit
de mengbeker en start modus Ketel / 90°C. Verwijder voorzichtig
het kookmandje met behulp van de spatel en zet de bekomen thee
opzij om af te koelen.
Plaats de fruit pulp van kersen en veenbessen, 30 ml fruit juice
citroen, 100 g opzij gezette afgekoelde groene thee en de ijsblokjes
in de mengbeker en mix 30 sec. /
/ snelheid 2. Schenk in
gekoelde glazen en zet opzij.
In een schaker, plaats de sugar syrup, 20 ml fruit juice citroen,
40 ml opzij gezette afgekoelde groene thee en de Upfoamer en shake
vervolgens krachtig. Met behulp van een cocktaillepel, verdeel boven
de reeds klaargezette mocktail en dien op.
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Drank

SPICY STRAWBERRY

1
BEREIDING

5 min.

INGREDIËNTEN

BEREIDING

.
.
.
.
.
.
.

1

1 tl gedroogde rozemarijn
1 tl Szechuanpeper
24 g fruit pulp aardbei
19 g fruit juice citroen
12 g vanille syrup
45 g alcoholvrije gin
96 g huisgemaakte
citroenlimonade
. 3 druppels Upfoamer naturel
. 5 ijsblokjes

2

TOTALE TIJD

MOEILIJKHEID

10 min.

eenvoudig

PORTIES

1 mocktail

1

BUDGET

laag

Plaats de rozemarijn, Szechuanpeper, fruit pulp aardbei, fruit juice
citroen, vanille syrup en gin in de mengbeker en mix
30 sec. / snelheid 10. Filter door een ﬁjne zeef in een kom.
Breng 50 ml van de gezeefde bereiding over in een shaker en voeg
er de citroenlimonade, Upfoamer en ijsblokjes aan toe. Shake
krachtig en dien vervolgens op in gekoelde glazen met extra ijs.
.

Tip:
Om uw huisgemaakte citroenlimonade te maken volgt het recept op
Cookidoo en voeg er 2 cm gember toe voor extra smaak.
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