
Atspirdzinoši vasaras dzērieni
Smūtiji

Smūtiji ir ideāli piemēroti karstai vasaras dienā, taču būs ne mazāk gardi arī citos gadalaikos. 
DaVinci Gourmet Smoothies ir svaigs un veselīgs papildinājums Jūsu dzērienu piedāvājumā.

Smūtiji pieejami četras dažādās augļu - ogu garšās, ērti lietojamās 1L tetrapakās.

Pasterizēti smūtiju bāzes maisījumi, ogu/augļu saturs ne mazāk kā 40%.

Da Vinci Gourmet Smoothie SUMMER FRUITS
vasaras ogu smutijs (zemenes, ķirši, upenes, avenes un mellenes)

Da Vinci Gourmet Smoothie EXOTIC FRUITS
tropisko augļu smūtijs (banāni, marakuja, mango, guajava)

Da Vinci Gourmet Smoothie MANGO
mango smūtijs

Iepakojums: 1 l
Dozēšana: 50% smūtijs + 50% sasmalcināts ledus



Kokteiļi

Fruit Puree Pina Colada Cocktail, Pina Colada biezeņkokteilis

86% ananasu-kokosa biezenis.

Fruit Puree Mojito Cocktail

Kokteiļu bāze,  citronu un laima sula (20,5%) un smalcinātas piparmētras.

Kokteilļi ir garšīgi, stipri, atspirdzinoši, bez alkohola, lieliski piemēroti vienkārši atspirdzinājumam 
karstā vasaras dienā un būs lielisks papildinājums pie dārza svētku galda.

 Piena kokteilis ar kokosa piena bez laktozes

3x250 g pokāli
300 g Fruit Puree Pina Colada Cocktail,

Pina Colada biezeņkokteilis

300 g ananasu sula

1 šots Caribia, ruma esence

150 g ledus

Dekorešana

ananasu gabali vai šķēlītes

Pagatavošana
 Sastāvdaļas sajaukt blenderī krēmīgā kokteilī.



Granita un slushy
Granita un slushy, gardie ledus dzērieni – karstā vasarā iecienīti!

Karow Granita sīrups 
Marakuja

Pagatavošana: 
1 daļu granita sīrupu samaisīt ar 4 daļām ūdens. Pasniegt

atdzesētu auksto dzērienu pagatavošanas iekārtā.

Iepakojums: 7 kg

Karow Granita sīrups 
Zemene

Karow Granita sīrups 
Smaržīgā madara

Aveņu-mango-slush
50 deserta pokāli à 220 ml
Aveņu slush

Pagatavošana
➢ Sagatavot ledus dzērienu gatavošanas 

iekārtu.
➢ Pokālus līdz pusei piepildīt ar mango 

slush, tad ar aveņu slush (abus pa 100 
ml).

➢ Dekorēt kā bildē.

2,000 kg Fruit Puree Framboise, dabīgs 
aveņu biezenis

2,000 kg ūdens

0,750 kg cukura sīrups 1:1

➢ Visas sastāvdaļas samaisīt un liet  
slushi-/ledus dzērienu gatavošanas iekārtā.

Mango slush

2,000 kg Fruit Puree Mangue, dabīgs mango 
biezenis

2,000 kg ūdens

0,750 kg cukura sīrups 1:1

➢ Visas sastāvdaļas samaisīt un liet  slushi/ledus
dzērienu gatavošanas iekārtā.



Pamatreceptes slush pagatavošanai

Biezeņu veidi
Biezeņa

daudzums
Cukura sīrups

1:1
Ūdens

Fruit Puree Fraise – zemenes

1500 g 500 g 1500 g

Fruit Puree Framboise – avenes

Fruit Puree Apricot – aprikozes

Fruit Puree Cassis – upenes

Fruit Puree Myrtille – mellenes

Fruit Puree Mangue – mango

Fruit Puree Morello Cherry – Morello ķirši

Fruit Puree Passion – marakuja 1500 g 1250 g 2000 g

Iepakojums biezeņiem: 1 l

Profesionāļa ieteikums: ūdeni variet aizstāt ar pienu (1:1).
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