Sitko do koktajli

Przystawka do deserów

Wykorzystując sitko do koktajli,
możesz przyrządzić przeróżne koktajle.

Przystawka do deserów jest pomocne podczas przyrządzania
mrożonych deserów.

Polish

Polish

JAK UŻYWAĆ SITKO DO KOKTAJLI
• Demontaż należy przeprowadzać w kolejności odwrotnej do montażu

JAK UŻYWAĆ PRZYSTAWKI DO DESERÓW
• Przed użyciem, należy upewnić się, że silikonowa osłonka jest właściwie zamocowana.
• Demontaż należy przeprowadzać w kolejności odwrotnej do montażu.

Pokrywka

Umieścić zmontowany zestaw górny na podstawie.
Pokrywka

Umieścić zmontowany zestaw górny na podstawie.

Ślimak wyciskający sok
* wykorzystać ten sam
ślimak z Wolnoobrotowej
Wyciskarki do Soku

Zestaw górny
Ślimak wyciskający sok

Sitko do koktajli

Obrotowy element zgarniający
Miska na sok

Podstawa

Przystawka do deserów

Aby uzyskać lepszy koktajl, należy upewnić
się, że podczas korzystania z sitka do koktajli
zaślepka jest zamknięta.

Podstawa

Miska na sok

UWAGA

UWAGA
Używając zamrożonych składników, należy upewnić się, że przed użyciem zostaną one rozmrożone
przez około 5 do 20 minut. (Czas konieczny do rozmrożenia składników zależeć będzie od tego, jak
długo składniki przebywały w zamrażarce i w jakiej temperaturze były przetrzymywane).
Robiąc koktajl, należy dodawać mleko lub inne płyny naprzemiennie ze składnikami. Konsystencję
koktajlu należy sprawdzać wzrokowo, spoglądając przez ścianki miski na sok. W razie potrzeby
dodać więcej płynów.

Do wyciskarki do soku nie należy wkładać
składników takich jak lód, mięso, olej, ani składników
na bazie tłuszczu. Mogą one spowodować
uszkodzenie elementów urządzenia.

Zestaw górny

* wykorzystać ten sam
ślimak z Wolnoobrotowej
Wyciskarki do Soku

Przystawka do deserów jest stosowana wyłącznie
z mrożonymi składnikami. W zależności od rodzaju
składników, należy pozostawić je na 5 do 20 minut
w celu rozmrożenia.
Składniki należy poddawać przetwarzaniu w urządzeniu
niewielkimi partiami.
Nie stosować lodu, ani nie przetwarzać składników,
zawierających oleje roślinne lub zwierzęce. Może to powodować
uszkodzenie urządzenia.
Przedąwyciśnięciem soku, składniki
p należy obrać ze skórki
i usunąć z nich twarde nasiona i pestki.

Przed skorzystaniem z urządzenia,
należy
rządze
dz nia nale
eży uusunąć twarde lub
duże pestki i ogonki lub obrać składniki ze skórki.

Korzystając z przystawki do deserów,
zawsze należy pozostawić zaślepkę
w pozycji otwartej.
JAK CZYŚCIĆ SILIKONOWĄ OSŁONKĘ

Silikonową osłonkę można wyjąć
w celu jej wyczyszczenia. Po oczyszczeniu, należy założyć silikonową osłonkę
w sposób przedstawiony na ilustracji.
WSKAZÓWKA |

Ostrożnie założyć silikonową osłonkę,
wyrównując wszystkie rowki i wypustki.
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