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Shaker do koktajli

Informacje o produkcie

Drodzy Klienci!

Ten wysokiej jakości shaker o stylowym złotym
kolorze sprawi, że następna impreza okaże się
pełnym sukcesem!
Pokrywka z wbudowanym sitkiem filtruje duże
kawałki z koktajlu. Zakrętka służy jednocześnie 
jako miarka (2 cl). 
Pojemność kubka wynosi 500 ml.

Zespół Tchibo

www.tchibo.pl/instrukcje



Należy umyć shaker do koktajli przed pierwszym uży-
ciem w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego płynu 
do mycia naczyń.

Należy pamiętać, że przed nałożeniem pokrywki 
z sitkiem na kubek, należy najpierw zdjąć zakrętkę, aby
powietrze mogło lepiej ujść. W razie potrzeby pokrywkę
należy przy nakładaniu i zdejmowaniu lekko przekręcić. 

Shaker należy wstrząsać zawsze obiema rękami 
i pamiętać, aby przytrzymywać zakrętkę palcem, żeby
nie doszło do przypadkowego otworzenia się shakera.

Jeżeli mieszane są napoje gazowane, należy dodać 
do nich trochę lodu, żeby nie doszło do powstania 
nadciśnienia w shakerze.

Napoje należy transportować trzymając shaker w pozycji
pionowej. Zakrętka nie zamyka całkowicie szczelnie. 

Napoje w shakerze mogą być przechowywane maks.
24 godziny – w lodówce.

Produkt można myć w zmywarce do naczyń. Jednak
mycie ręczne jest łagodniejsze dla produktu. Aby uniknąć
powstawania plam, wysuszyć produkt zaraz po umyciu.

       



Przepisy
Whiskey sour

Składniki na dwie szklanki

10 cl burbonu

6 cl świeżo wyciśniętego soku z cytryny

3 cl syropu cukrowego

1 świeże białko

kostki lodu

2 paseczki skórki cytrynowej (niepryskanej) do dekoracji

Burbon, sok z cytryny, syrop cukrowy i białko wlać 
do shakera do koktajli i wstrząsać energicznie przez 
10 sekund. Dodać 4-5 kostek lodu i ponownie wstrząsać
energicznie przez 10-15 sekund.

Wlać zawartość shakera przez znajdujące się w nim
sitko do dwóch szklanek wypełnionych lodem. Natrzeć
brzegi szklanek skórką cytrynową, a następnie włożyć 
ją do szklanek. Podawać, jak tylko na powierzchni
osadzi się pianka z białka.



Ipanema (bezalkoholowa Caipirinha)

Składniki na dwie szklanki

2 duże limonki bio

4 łyżki cukru trzcinowego

Kostki kruszonego lodu

8 cl Ginger Ale (sodowego napoju imbirowego)

12 cl nektaru z marakuji

Limonkę pokroić na osiem kawałków, włożyć do shakera
do koktajli i posypać cukrem trzcinowym. Kawałki
limonki dobrze rozgnieść drewnianym tłuczkiem 
barmańskim. Na koniec dodać nektar z marakuji 
i Ginger Ale i energicznie wstrząsnąć. 

Wlać zawartość shakera do dwóch szklanek wypełnio-
nych lodem. 

PS: Ten drink jest bardzo słodki. Kto woli mniej słodkie
napoje, powinien użyć mniej nektaru z marakuji. 
Z doświadczenia wynika, że można obniżyć zawartość 
nektaru do 1 cl  – na 4 cl Ginger Ale.



Gin Basil Smash

Składniki na dwie szklanki

1 cytryna bio 

8 łodyg bazylii 

12 cl ginu 

5 łyżek kruszonego lodu

Cytrynę dobrze umyć, wytrzeć do sucha i pokroić 
w kostkę. Bazylię umyć i otrząsnąć z wody. Połowę
kostek cytryny i 3 łodygi bazylii włożyć do shakera 
i rozgnieść za pomocą tłuczka barmańskiego 

Dodać połowę ginu, 1 1/2 łyżki kruszonego lodu 
i wstrząsać energicznie ok. 15 razy. 
1 łyżkę kruszonego lodu włożyć do szklanki. 
Mieszankę ginu wlać do pierwszej szklanki przez sitko 
w shakerze. Przystroić gałązką bazylii. 

Pozostałe składniki przygotować w ten sam sposób.
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