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Concentrate fruit puree mixes

Τι είναι οι συμπυκνωμένοι πουρέδες φρούτου Mixer® και 
πως παράγονται;
Τα φρούτα απλά, άλλαξαν μορφή και έγιναν “φρούτα σε μπουκάλι”.
Οι συμπυκνωμένοι πουρέδες φρούτου Mixer®, αντιπροσωπεύουν την μεγάλη εξέλιξη στα cocktail, και 
έχουν γίνει απολύτως η καλύτερη εναλλακτική λύση στην χρήση των νωπών φρούτων.
Οι πουρέδες φρούτου Mixer, ήρθαν για να λύσουν το πρόβλημα της εύρεσης εποχιακών φρούτων, 
όταν δεν είναι διαθέσιμα, λύνει επίσης το πρόβλημα της έλλειψης γεύσης σε εποχιακά φρούτα 
που παράγονται με αμφιλεγόμενες μεθόδους καθώς και την σπατάλη από φρούτα που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν με αποτέλεσμα στο τέλος της βραδιάς, να πετιούνται. 

Οι πουρέδες φρούτου Mixer® είναι παρασκευάσματα φρούτων, για επαγγελματική χρήση, με 100% 
περιεκτικότητα σε φρούτο, τα οποία έχουν συλλεγεί την στιγμή της τέλειας ωρίμανσής τους. Η 
συγκομιδή τους γίνεται από όλο τον κόσμο, ανάλογα με την εποχή. Η ειδικοί της Mixer επιλέγουν 
καλλιέργιες, με έντονη γεύση και άρωμα. 
Η συγκομιδή γίνεται, όταν ο καρπός φτάσει σε προχωρημένο στάδιο  ωρίμανσης, προκειμένου να 
προσφέρει τέλεια ισορροπία στην γλυκύτητα του φρούτου. 
Τότε ο πουρές συγκεντρώνεται γρήγορα, για να διατηρηθεί η φρεσκάδα και η υφή του φρεσκοκομμένου 
φρούτου.

Η παραγωγική μας διαδικασία, ενισχύει την προσεκτικά επιλεγμένη πρώτη ύλη, προστατεύοντας το 
φυσικό της άρωμα.
Ο πουρές δεν παστεριώνεται κατά την επεξεργασία του, αλλά αναμιγνύεται με δεξιοτεχνία με άλλα 
συστατικά, όπως  χυμός λεμονιού, ζάχαρη και φυσικές πηκτίνες, προκειμένου να σταθεροποιηθούν 
οι οργανοληπτικές του ιδιότητες.
Στην συνέχεια προστίθενται αιθέρια έλαια, από την φλούδα των φρούτων, ώστε να ενισχυθεί η 
απόδοση του φρούτου, όταν αναμιγνύεται με ποτό. 
Επίσης τα αρωματικά στοιχεία του προϊόντος ενισχύονται, ώστε να εξασφαλιστεί η γεύση και το 
άρωμα του συμπυκνωμένου πουρέ, ακόμα και μετά από μεγάλη αραίωση, με πάγο, ποτό, χυμό ή 
γάλα. 

Η υψηλή συμπύκνωση του προϊόντος και τα δυνατά αρωματικά στοιχεία του, επιτρέπουν στους 
πουρέδες φρούτου Mixer®, να είναι η καλύτερη δυνατή λύση, όταν αντικαθιστούν φρούτα με αδύναμα 
αρωματικά και γευστικά στοιχεία (καρπούζι, ρόδι, κ.α...)

Mixer® SUPER puree mixes:

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Περιέχει τις καλύτερες πρώτες 
ύλες: Τα φρούτα συλλέγονται από 
όλο τον κόσμο.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι πουρέδες δεν παστεριώνονται.

ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Όλα τα mixer περιέχουν 100% 
συμπυκνωμένο πολτό φρούτων

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Η υψηλή περιεκτικότητα σε 
φρούτο, επιτρέπει την χρήση ως 
και 50% λιγότερου προϊόντος, 
παράγοντας περισσότερα cocktail 
ανά μπουκάλι σε σχέση με άλλα 
προϊόντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
To speed bottle της Mixer, 
κατοχυρωμένο με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, είναι τελείως 
απαραίτητο, ενώ το καπάκι ροής 
επιτρέπει τέλεια δοσολογία του 
προϊόντος, πιέζοντας ελαφρά την 
φιάλη.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το προϊόν είναι άμεσα αναγνωρί-
σιμο, λόγω της χρωματικής 
κωδικοποίησης στο λαιμό του 
μπουκαλιού, ανάλογα με την 
γεύση.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Υπάρχουν 27 γεύσεις πουρέ, 
διαθέσιμες, καθόλη την διάρκεια 
του χρόνου.

MIXABILITY
Η τέλεια πυκνότητα  του πουρέ 
και η φυσική πηκτίνη, επιτρέπει 
στο προϊόν να ομογενοποιείται, 
πλήρως με τα υπόλοιπα συστατικά 
(αλκοόλ, γάλα, χυμό...).

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Κλειστή η φιάλη διαρκεί μέχρι και 24 μήνες.
Μετά το πρώτο άνοιγμα διαρκεί μέχρι 3 μήνες. 
Το προϊόν μετά το άνοιγμά του παραμένει σταθερό περισσότερο αν φυλάσσεται σε ψυγείο.



Frozen cocktails Long drinks and 
crushed drinks

Non-alcoholic dry 
drinks

Non-alcoholic
sweet drinks Sparkling Straight Up

max 30 - 60 ml πουρέ 
για κάθε μερίδα

1 μέρος πουρέ για 6 
μέρη άλλου ποτού

1 μέρος πουρέ για 6 
μέρη χυμού

1 μέρος πουρέ για 5 
μέρη χυμού

1 μέρος πουρέ για 7 
μέρη Prosecco

max 30 ml πουρέ ανά 
cocktail

Οδηγίες χρήσεως

Οι συμπυκνωμένοι πουρέδες φρούτου Mixer, 
είναι η καλύτερη έκφανση του φυσικού φρούτου, 
στην προετοιμασία, cocktails, χυμών φρούτου, 
milk shakes, smoothies και γρανίτας.

COCKTAILS

Προσθέστε το προϊόν απευθείας, χωρίς αραίωση, 
στο μπλέντερ, στο σέικερ ή στο ποτήρι, ανάλογα 
με το cocktail.

ΧΥΜΟΙ
Για να φτιάξετε χυμό έτοιμο προς χρήση:
Αραιώστε 1 μέρος πουρέ φρούτου με 7 μέρη 
νερό.

Για να φτιάξετε βάση για cocktail
Για να φτιάξετε βάσεις για cocktail, για συνταγές 
στο shaker: Αναμίξτε 1 μέρος πουρέ φρούτου, με 
5 μέρη νερό.

10 ml ισούνται με 2 
δόσεις της αντλίας!
Με ένα μπουκάλι Mixer®
παρασκευάζονται 
100 γρανίτες

ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Γρανίτες με γεύση
Για μία απολαυστική γρανίτα, 
τοποθετήστε στην γρανιτομηχανή
1 lt Mixer® fruit puree
6 lt νερό
½ kg σιρόπι ζάχαρης 

Γρανίτες σε ουδέτερη βάση
Αν χρησιμοποιείται ουδέτερη βάση 
για γρανίτα, σερβίρεται την γρανίτα 
και μετά προσθέστε τον πουρέ 
φρούτου, στο ποτήρι και αναμίξτε.
Χρειάζονται μόνο 10 ml πουρέ, για 
200 ml ουδέτερης βάσης.

Margarita frozen σε 
γρανιτομηχανή
Μπορείτε να φτιάξετε γευστικότα-
τες margarita frozen με συνδυασμό 
πουρέδων φρούτου
και αλκοόλ ως εξής:
1 lt Mixer® Lime Margarita Mix
1,5 lt Tequila
4,5 lt νερό
½ kg σιρόπι ζάχαρης ROCK FRUIT

SMOOTHIES
Τοποθετήστε σε ένα blender:
10 παγάκια
60 ml γάλα
60 ml γιαούρτι
40 - 60 ml πουρέ φρούτου Mixer®



Concentrate fruit puree mixes

Αυτές οι μπανάνες συλλέγο-
νται στον Ισημερινό και 

αρχίζει άμεσα η επεξεργασία 
τους, ώστε να πετύχουμε τον 

καλύτερο πολτό φρούτων.
 Μόνο οι καλύτερες, πιο ώριμες, 

με ισορροπημένη γεύση και τέλειο 
άρωμα μπανάνες επιλέγονται, ώστε 

να γίνει ο πουρές μπανάνας. 
Το προϊόν έχει έντονη και πιστή γεύση, 

άρωμα και υφή στην φυσική του 
μορφή. 

Είναι σαν να πίνεται πουρέ από φρεσκο-
κομμένες μπανάνες. Δοκιμάστε το!!

Ο πουρές καρύδας mixer, 
παρασκευάζεται με αγνό 

γάλα καρύδας, από την 
Κεντρική Αμερική. 

Ο πουρές καρύδας μας, είναι ο 
τέλειος συνδυασμός, μεταξύ του 

δροσερού και αναζωογονητκού 
γάλακτος που περιέχεται στον 

καρπό της καρύδας και του ινώδους 
τμήματος που το περιβάλλει. 

Οι νιφάδες καρύδας που περιέχονται 
στο μπουκάλι, είναι η καλύτερη 

απόδειξη, της εξαιρετικής ποιότητας του 
πουρέ καρύδας Mixer®. Μεταφέρουμε 

στο ποτήρι σας, όλο το άρωμα και την 
εξωτική γεύση, του φρεσκοκομμένου φρούτου από το δέντρο.

Η φράουλα της Mixer®, 
περιέχει 100% πουρέ, από τις 

καλύτερα επιλεγμένες φρά-
ουλες, από όλο τον κόσμο.

Μόνο οι καλύτερες καλλιέρ-
γειες και ποικιλίες φράουλας 

επιλέγονται και η συγκομιδή 
γίνεται, όταν ο καρπός φτάσει σε 

προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης, 
προκειμένου να πετύχουμε τέλεια 

ισορροποία στην γλυκύτητα και την 
υφή του φρούτου. 

Το ακατέργαστο προϊόν πλένεται και 
πολτοποιείται άμεσα, ώστε να διατηρηθεί 

η φρεσκάδα και η υφή του φρεσκοκομμένου 
φρούτου, ενώ δεν επιδέχεται παστερίωση. Ο πουρές φράουλας 
της Mixer®, σας επιτρέπει να απολαύσετε τα cocktails, τα 
smoothies ή τα ροφήματά σας, διατηρώντας την γεύση της 
φρεσκοκομμένης φράουλας, καθόλη την διάρκεια του χρόνου. 
Ανοίξτε το μπουκάλι και ανακαλύψτε την φυσικότητα του 
προϊόντος, που περιέχει πραγματικούς σπόρους φράουλας.
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Colada Smoothie
60 ml γάλα
60 ml γιαούρτι
30 ml Mixer Pineapple
30 ml Mixer Coconut
Μέθοδος: Blend

Sex and the city
90 ml Mixer Pineapple
Juice (Αραιωμένο 1+5)
30 ml Mixer Strawberry
30 ml Mixer Banana
30 ml Mixer Coconut
Mέθοδος: Blend

Strawberry Banana Smoothie
60 ml γάλα
60 ml γιαούρτι
30 ml Mixer Banana
30 ml Mixer Strawberry
Μέθοδος: Blend

Pinacolada
45 ml Golden Rum

60 ml Mixer Pineapple
Juice (Αραιωμένος 1+5)

30 ml Mixer Coconut
20 ml γάλα

Mέθοδος: Blend

Strawberry Frozen
Margarita

45 ml Tequila
15 ml Triple sec

30 ml Mixer Lime
30 ml Mixer Strawberry

Mέθοδος: Blend

Banana Frozen Daiquiri
45 ml ρούμι
60 ml Mixer

 Sweet & Sour mix
30 ml Mixer Banana

Μέθοδος: Blend

Η Mixer® συλλέγει από τον 
Ισημερινό και άλλες 

επιλεγμένες περιοχές της 
Κεντρικής Αμερικής την 

καλύτερη Passiflora Edulis ή 
φρούτο του πάθους. Το φρούτο 

αυτό έχει συνήθως πολύ καλή 
ισορροπία οξύτητας και κατόπιν 

μιας πολύ προσεκτικής επεξεργα-
σίας, λαμβάνουμε τον πουρέ του 

φρούτου, αποτυπώνοντας με απόλυτη 
αξιοπιστία την αρχική γεύση του 

φρούτου. Αν και ο πουρές της maracuja 
δημιουργήθηκε αρχικά για την παρασκευή 

frozen cocktails, long drinks και 
αναψυκτικών, έχει εξίσου θεαματικά αποτελέσματα στην 
παρασκευή smoothies και γρανίτας. O πουρές της Maracuja έχει 
φωτεινό πορτοκαλί χρώμα και η γεύση του είναι γλυκιά και όξινη 
ταυτόχρονα.

Maracuja Moijto
15 ml Mixer Lime juice
1 κουταλάκι άσπρη cane sugar
8 φύλλα δυόσμου
30 ml Mixer Maracuja
Συμπληρώστε σόδα 
Μέθοδος:Αναμιγνύουμε την 
ζάχαρη και το lime και στην 
συνέχεια προσθέτουμε τα 
φύλλα δυόσμου και 
τριμμένο πάγο μέχρι να 
γεμίσει το ποτήρι. Ρίξτε τα 
υπόλοιπα υλικά και 
ανακατέψτε απαλά.

Passion Kiss
45 ml Gin

30 ml Mixer Sweet 
& Sour mix

60 ml Mixer Maracuja
15 ml Mixer Strawberry

Μέθοδος: Shake & Strain

Ο συμπυκνωμένος πουρές 
ανανά Mixer® προέρχεται 

ύστερα από διπλή επεξεργα-
σία συμπύκνωσης των καλύτε-

ρων ανανάδων της Λατινικής 
Αμερικής. 

Μόνο οι πιο γλυκείς και αρωματι-
κοί ανανάδες έχουν επιλεγεί για να 

γίνουν πούλπα. Από 2 kg αρχικού 
πουρέ ανανά, παράγουμε 1 kg 

τελικού προϊόντος. Ο πουρές κατά την 
διάρκεια της πολτοποίησης, αποβάλλει 

λει περισσότερο από το μισό του όγκου 
του νερού. Το αποτέλεσμα αυτής της 

διαδικασίας, είναι 200% συμπυκνωμένος 
πολτός φρούτου. Με την βοήθεια της μεζούρας στο speed bottle, η 
Mixer προτείνει τις ακόλουθες χρήσεις του προϊόντος. Pure, όταν 
χρησιμοποιείται για frozen cocktail, smoothies ή γρανίτες. 
Αραίωση με 5 μέρη νερού (ως βάση για cocktail). 160 ml 
αντιστοιχούν σε 1 lt νερό. Αραίωση με 7 μέρη νερό (για την 
παρασκευή χυμού). 125 ml αντιστοιχούν σε 1 lt νερό.

Virgin Colada
60 ml γάλα
60 ml Mixer Pineapple
(Αραιωμένο 1+5)
30 ml Mixer Coconut
Μέθοδος: Blend

Rosy
30 ml Vodka 

15 ml Vodka Melon
15 ml Vodka Peach

90 ml Mixer Pineapple 
(Αραιωμένο 1+5)

30 ml Mixer Green Apple
Μέθοδος: Mix & Pour

O πουρές ροδάκινο της 
Mixer®, διατηρεί όλο τον 

χρόνο την γεύση από τα 
καλύτερα Iταλικά ροδάκινα 

στην καλύτερη ωριμότητά τους.
Χάρη σε μια πολύ προσεκτική 

παραγωγική διαδικασία, τα νωπά 
φρούτα πολτοποιούνται άμεσα, 

προκειμένου να διατηρήσουν την 
μακρά επίγευση, αλλά και το άρωμα 

του φρεσκοκομμένου φρούτου. 
Το φρούτο δεν ακολουθεί διαδικασία 

παστερίωσης, ώστε να διατηρήσει όλη 
την φυσικότητα. 

Το ροδάκινο της Mixer έχει πολύπλοκο και 
έντονο άρωμα, με πυκνότητα πιστή στο αρχικό φρούτο. 
Με το Mixer® ροδάκινο, μπορείτε να απολαμβάνεται το διάσημο 
cocktail bellini όλο τον χρόνο.

Peach Smoothie
60 ml γάλα
60 ml γιαούρτι
60 ml Mixer Peach 
Μέθοδος: Blend Bellini cocktail

30 ml Mixer Peach
Γεμίστε με αφρώδη 

οίνο Prosecco 
Μέθοδος: straight into

the glass

cod. 132 BANANA 100 cl 1,30 kg

cod. 130 PEACH 100 cl 1,30 kg

cod. 131 COCONUT 100 cl 1,30 kg

cod. 122 PINEAPPLE 100 cl 1,30 kg

cod. 125 STRAWBERRY 100 cl 1,30 kg

cod. 135 MARACUJA 100 cl 1,30 kg
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Η mixer φέρνει στα ποτά 
σας μια τροπική γεύση 

καθόλη την διάρκεια του 
χρόνου, εισάγοντας παπάγια 

από την Κεντρική Αμερική. 
Ο πουρές παπάγια 100% της Mix-

er® συλλέγεται εποχιακά και 
συμπυκνώνεται ώστε να διατηρεί-

ται για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
χωρίς να υποβάλλεται σε διαδικασία 

παστερίωσης. 
Η παπάγια της Mixer® φέρνει στο ποτό 

σας, την τροπική γεύση του καλοκαιριού, 
ακόμη και στην διάρκεια του χειμώνα.

cod. 128 PAPAYA 100 cl 1,30 kg

Lolita
60 ml Mixer Orange
(Αραίωση 1+5)
30 ml Mixer Sweet & 
Sour mix
30 ml Mixer Papaya
Μέθοδος: Mix & Pour 

Paradise Beach
45 ml Golden Rum

60 ml Mixer Pineapple
(Αραίωση 1+5)

30 ml Mixer Papaya
15 ml Mixer Grenadine

Γεμίστε με σόδα
Μέθοδος: Mix & Pour

To tropical της Mixer® είναι 
100% συμπυκνωμένος πουρ-

ές φρούτων. Είναι ένα μείγμα 
από επιλεγμένα ποιοτικά τρο-

πικά φρούτα, όπως μάνγκο, 
ανανάς, φρούτο του πάθους και 

παπάγια. 
Πρόκειται για μια έκρηξη γεύσεων, 

ιδανική για cocktails, γρανίτα ή χυμό 
(αραίωση με 7 μέρη νερό).

cod. 124 TROPICAL 100 cl 1,30 kg

Tropical Oasis
90 ml Mixer Pineapple
(Αραίωση 1+5)
30 ml Mixer Tropical
Γεμίστε με σόδα
Μέθοδος Mix & Pour

Hecho en Mexico
4 φέτες lime

4 κουταλάκια ακατέργαστη 
Sugar Cane

60 ml Tequila
30 ml Mixer Tropical

Η Mixer® επιλέγει τον 
πουρέ kiwi, μόνο από τα 

καλύτερα ακτινίδια που 
προέρχονται από ελεγχόμενες 

και υψηλής ποιότητας πρότυπες 
φυτείες. Ο πουρές kiwi της Mix-

er® προέρχεται μόνο από Ιταλικές 
καλλιέργιες. 

Πριν από την διαδικασία συμπύκνω-
σης, ο πουρές του φρούτου αναλύεται, 

ώστε να υπολογιστεί η πηκτικότητα και 
να αξιολογηθεί η δομή και η συνοχή του 

προϊόντος που είναι αναγκαία, ώστε να 
σας παρέχουμε ένα πουρέ με υψηλή 

ικανότητα πρόσμιξης. 
Το kiwi της Mixer®, διατηρεί όλο τον χρόνο το άρωμα των νωπών 
φρούτων. Ανοίξτε ένα μπουκάλι και παρατηρήστε τους φυσικούς 
σπόρους, δείγμα της υψηλής ποιότητας του προϊόντος.

cod. 127 KIWI 100 cl 1,30 kg

San Francisco
60 ml Mixer Pineapple
(Αραίωση 1+5)
60 ml Mixer Grapefruit
(Aραίωση 1+5)
30 ml Mixer Kiwi
Μέθοδος: Blend

Yeast
45 ml Vodka 

60 ml Mixer Pineapple
(Αραίωση 1+5)

30 ml Mixer Kiwi
30  ml Mixer Green Apple

Μέθοδος: Blend

Μόνο τα καλύτερα μήλα από 
το Τρεντίνο και το Νότιο 

Τιρόλο επιλέγονται και συλλέ-
γονται την στιγμή της τέλειας 

ωριμότητάς τους. 
Ο πολτός που παράγεται, είναι 

απόλυτα ισορροπημένος σε 
ζάχαρη και κρατάει τον ιδανικό 

βαθμό οξύτητας.
Η εσάνς που λαμβάνουμε από την 

φλούδα των πράσινων μήλων, δίνει το 
άρωμα του φρεσκοκομμένου φρούτου. 

Ο πουρές πράσινου μήλου της Mixer έχει 
πολύ πυκνή υφή. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
παρασκευή πολλών smoothies ή frozen μη αλκοολούχων cock-
tail ως βασικό συστατικό. Είναι αναμφισβήτητα το βασικό 
συστατικό για το περίφημο Apple Martini. 
Είναι τέλειο για χρήση και στην ζαχαροπλαστική, σε συνδυασμό με 
κρέμα και τυρί ρικότα, γαρνιρισμένο με σταφίδες και κανέλα. Το 
πράσινο μήλο της Mixer®, δεν περιέχει χρωστικές.

cod. 136 GREEN APPLE 100 cl 1,30 kg

Apple Killer
60 ml Mixer Sweet & 
Sour mix
30 ml Mixer Melon
30 ml Mixer Green Apple
Μέθοδος: Blend

Pimiento Rojo
Μια πρέζα κόκκινο πιπέρι

45 ml Vodka 
15 ml Mixer Lime Juice

30 ml Mixer Orange 
(Αραίωση 1+5)

30 ml Mixer Green Apple
Μέθοδος: Blend

O πουρές lime της Mixer® 
είναι ένα αυθεντικό margari-

ta mix που αποτελείται από 
ζουμερά lime της Βραζιλίας, 

λεμόνια από την Σικελία και 
ζάχαρη. Τα συστατικά είναι πολύ 

καλά ισορροπημένα, ώστε να 
επιτευχθεί η τέλεια αρμονία μεταξύ 

οξύτητας και γλυκύτητας. Μια εσάνς 
πορτοκαλιού έχει προστεθεί επίσης, 

για να απολαύσετε μια μοναδική 
μαργαρίτα, προσθέτοντας απλά, τεκίλα. 

Για την παραγωγή frozen margaritas, 
χρησιμοποιείστε το απευθείας στο μπλέ-

ντερ, ενώ για την παρασκευή cocktails στο 
shaker συνιστάται η αραίωση με 5 μέρη φυσικό μεταλλικό νερό. 
Προσθέστε 1 μέρος από τις υπόλοιπες γεύσεις της Mixer®, 
ανάλογα με την γεύση που θέλετε να δώσετε στην μαργαρίτα σας. 
Δοκιμάστε το υπέροχο frozen strawberry margarita.

cod. 130 LIME 100 cl 1,30 kg

Granita Lime
1 lt Mixer lime,
½ kg Mixer Sugar Cane 
και 6 lt νερό
Συνταγή για 
γρανιτομηχανή

Lime Margarita Frozen
45 ml Tequila

15 ml Triple sec
60 ml Mixer Lime

Μέθοδος: Blend

Θέλετε να απολαμβάνεται 
την γεύση του καλοκαιριού, 

όλο το χρόνο; 
Το πεπόνι της Mixer® είναι 

100% πουρές φρούτου, από 
επιλεγμένες Ισπανικές και 

Ιταλικές σοδειές και φέρνει στο 
ποτήρι σας, την δροσιστική, φυσική 

γεύση των καλύτερων ώριμων 
πεπονιών, όλο τον χρόνο. 

Το Mixer είναι μη παστεριωμένο 
προϊόν, ώστε να διατηρεί όλα τα 

αρώματα και την φρεσκάδα του αρχικού 
φρούτου. Σερβίρεται στο ποτήρι σας, για 

να εκτιμήσετε, την ομοιότητα με το φρέσκο 
φρούτο, τόσο στην γεύση, όσο και στο άρωμα και στο χρώμα.

cod. 129 MELON 100 cl 1,30 kg

Melon in the glass
Αναμίξτε 50 gr Mixer Melon
με 125 gr γιαούρτι 
και 100 gr κρέμα.

Piedra del Sol
45 ml Tequila

30 ml Mixer 
Sweet & Sour mix

30 ml Mixer Melon
15 ml Mixer Raspberry

Μέθοδος: Shake & Strain
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Ο πουρές cranberry, είναι η 
απόλυτη έκφραση του 

εμφιαλωμένου φρούτου. 
Είναι το απαραίτητο συστατικό, 

για την προετοιμασία διάσημων 
cocktail, όπως το sex on the 

beach ή το cosmopolitan. 
Αραιώστε με 5 μέρη νερό (βάλτε 

160 ml πουρέ σε ένα speed bοttle 
του 1lt και γεμίστε με νερό), για να 

παραχθεί ένας πολύ καλά ισορροπη-
μένος χυμός cranberry, τόσο στην 

γεύση, όσο και στο χρώμα. 
O πουρές cranberry της Mixer®, 

παράγεται από φίγγια (κράνα) της Βόρειας 
Αμερικής με καλή οξύτητα, ενώ περιέχουν συστατικά με 
αντιβακτηριακές ιδιότητες και πολαπλά οφέλη για την υγεία.

cod. 134 CRANBERRY 100 cl 1,30 kg

Club Tropicana
15 ml Mixer Cranberry
15 ml Mixer Tropical
60 ml Mixer Grapefruit
(Αραίωση 1+5)
Γεμίστε με σόδα
Mέθοδος: Mix & Pour

Berry Colada
45 ml Golden Rum

60 ml Mixer Pineapple 
(Αραίωση 1+5)

15 ml Mixer Cranberry
30 ml Mixer Coconut

30 ml γάλα
Mέθοδος: Blend

Το μάνγκο εισάγεται από 
διάφορες περιοχές του πλα-

νήτη, ανάλογα με την σοδειά 
και την εποχή, για να παρέχεται 

η καλύτερη δυνατή ποιότητα, 
όλο τον χρόνο. Ο πουρές μάνγκο 

της mixer, προέρχεται από το 
Περού, την Βραζιλία και την Ινδία, 

και όπως όλα τα Mixer®, δεν 
παστεριώνεται. Διατηρείται 24 μήνες 

πριν ανοιχθεί η φιάλη και 3 μήνες 
αφότου ανοιχθεί. Η Mixer® προσφέρει 

ένα προϊόν με γλυκιά και σταθερή υφή, 
ιδανικό για την προετοιμασία πολλών 

cocktail & smooothies.

cod. 139 MANGO 100 cl 1,30 kg

Tutti Frutti
60 ml Mixer Orange
(Αραίωση 1+5)
30 ml Mixer Pineapple 
(Αραίωση 1+5)
30 ml Mixer Mango
30 ml Mixer Peach
Μέθοδος: Mix & Pour

Mango Daiquiri Frozen
45 ml Golden Rum

60 ml Mixer
Sweet & Sour mix

30 ml Mixer Mango
Μέθοδος: Blend

Ο πουρές raspberry της 
Mixer®, περιέχει 100% 

πουρέ βατόμουρου και 
μεταφέρει στα ποτά, την γεύση 

και το άρωμα των φρεσκο-
κομμένων μούρων. Ο πουρές 

προέρχεται από την Ιταλία και την 
Κεντρική Eυρώπη, ενώ το 

μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, 
προέρχεται από την Γερμανία. Ο 

πουρές στην συνέχεια συμπυκνώνεται 
με δεξιότητα και ακολουθεί μια 

προσεκτική επεξεργασία, ώστε να 
οδηγηθούμε στο τελικό προϊόν, με την 

σωστή ένταση χρώματος και το σωστό 
άρωμα. Η Mixer® εγγυάται το τέλειο cocktail, με καθαρή 
φρουτώδη γεύση. Ο πουρές βατόμουρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
εξαιρετικά σε cocktails, smoothies αναψυκτικά και γρανίτες. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για γαρνιτούρα σε κέικ, παγωτά 
ή για να προσδώσει γεύση σε τσάι ή ζεστή σοκολάτα.

cod. 138 RASPBERRY 100 cl 1,30 kg

Lampone Smoothie
60 ml γάλα
60 ml γιαούρτι
30 ml Mixer Raspberry
Mέθοδος: Blend Happy Sunday

45 ml Vodka 
60 ml Mixer Sw.& Sour mix

30 ml Mixer Grapefruit
(Aραίωση 1+5)

Float Mixer Raspberry
Mέθοδος: Blend

O υγιεινός πουρές... Το 
mango carrot, αποτελούμενο 

από πουρέ μάνγκο, καρότο 
και χυμό πορτοκάλι, ήταν ένα 

πολύ δημοφιλές cocktail στις 
αρχές της δεκαετίας το ’80. 

Η Mixer® παρουσιάζει αυτόν τον 
συνδυασμό, σε ένα πουρέ με 100% 

συμπύκνωση, πλούσιο σε βιταμίνες 
(β-καροτένιο, Β, C, PP, D, E), μέταλλα 

και πρωτείνες ωφέλιμες για τον 
οργανισμό. Η σύσταση του πουρέ είναι 

50% πουρές καρότο, 40% πουρές μάνγκο 
και 10% πουρές πορτοκάλι. 

Είναι ένα εξαιρετικό πρωινό ρόφημα, 
αραιωμένο με 6 μέρη νερό, ενώ μπορεί να σερβιριστεί ως ένα 
αναζωογονητικό και ευεργετικό για την ευεξία του σώματος ποτό, 
στα πλαίσια μιας διατροφής, πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά.

cod. 143 MANGO CARROT 100 cl 1,30 kg

Mango Carrot
1 μέρος Mixer mango carrot
5 μέρη φυσικό μεταλλικό νερό
Γεμίστε με lemon σόδα
Γαρνίρετε με ένα καρότο.
Μέθοδος: in the glass

Russian Carrot
45 ml Vodka 
60 ml Mixer

Sweet & Sour mix
30 ml Mixer Mango Carrot

Γαρνίρετε με ένα καρότο 
Μέθοδος: Mix & Pour

Ο πουρές της Mixer® forest 
fruit, περιέχει πολτό φρού-

των του δάσους, όπως μαύρα 
μούρα, μαύρα φραγκοστά-

φυλλα και μύρτιλα, ισοδύναμα 
με 1,30 kg. 

Το προϊόν ξεχωρίζει για το 
χαρακτηριστικό ρουμπινί χρώμα 

των άγριων μούρων και την 
αρωματική του ένταση. 

Η γεύση παραπέμπει στα άγρια μούρα, 
που συλλέγονται στην βόρεια Ιταλία. 

Η γεμάτη και γλυκιά γεύση του, έρχεται 
σε πλήρη αρμονία με επιδόρπια όπως η 

κρεμ καραμελέ, το γιαούρτι, η πανακότα 
και το τυρί μασκαρπόνε.

cod. 137 FOREST FRUIT 100 cl 1,30 kg

Forest Smoothie
120 ml Νερό
60 ml Mixer Wild Berries
Μέθοδος: Blend

Ice Cream
Αναμίξτε 2 scoop παγωτό, 

με 30 ml Grappa 
malvasia σ’ένα ποτήρι.

Προσθέστε Mixer® 
Forest Fruit ως topping.

Η ποσότητα εξαρτάται από την 
γεύση του παγωτού.

Ο όρος «φρούτο του 
πάθους», προέρχεται από τα 

λατινικά, αν και η επίδραση 
του φρούτου στον οργανισμό, 

είναι μάλλον καταπραϋντική. 
Διαφέρει από το παρόμοιο Ma-

racuja στο στρογγυλό του σχήμα, 
στη σκούρα μωβ φλούδα του, και 

τον πιο κιτρινωπό πουρέ του. 
Η Mixer® εισάγει τα passion fruit 

από την Νότια Αμερική, φέρνοντας στο 
ποτήρι σας την αληθινή γεύση του 

φρεσκοκομμένου φρούτου.

cod. 144 PASSION FRUIT 100 cl 1,30 kg

Passion Smoothie
60 ml γάλα
60 ml γιαούρτι
30 ml Mixer Passion Fruit
30 ml Mixer Mango
Μέθοδος: Blend

Mixer Smash
½ φρέσκο φρούτο του πάθους 

45 ml Vodka
30 ml Mixer Passion Fruit

15 ml. Mixer Peach
Γεμίστε με σόδα

Μέθοδος: Συνθλίψτε τα κομμάτια του 
φρέσκου φρούτου, προσθέστε πάγο και αναμίξτε 

με τα υπόλοιπα συστατικά. Stir and serve.
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To φραγκόσυκο είναι 
αναμφίβολα το πιο αυθεντικό 

και εξεζητημένο φρούτο της 
Mixer®. 

Εισάγεται από την Αίγυπτο και 
την Τουρκία. 

Ο πουρές του φραγκόσυκου είναι 
χυμώδης με γλυκιά γεύση. 

Είναι εξαιρετικό για cocktails & 
smoothies, ενώ είναι απογειωτικό, 

σε φρουτένιες παραλλαγές κλασικών 
cocktail (prickly pear mojito).

cod. 142 PRICKLY PEAR 100 cl 1,30 kg

Prickly pear smoothies
60 ml Mixer Orange 
(Αραίωση 1+5)
8 φέτες μανταρίνι
15 ml Mixer Green Apple
15 ml Mixer Banana
15 ml Mixer Prickly Pear
Mέθοδος: Blend

Golden Ficus
45 ml Vodka 

15 ml Goldliqueur
30 ml Mixer 

Sweet & Sour mix
30 ml Mixer Prickly Pear
Mέθοδος: Shake & Strain

Θέλετε να έχετε την γλυκιά 
και λεπτή γεύση των ώριμων 

κερασιών όλο τον χρόνο; 
Απλά ανοίξτε ένα μπουκάλι 

Mixer. To κεράσι, ένα από τα πιο 
επιθυμητά φρούτα, υποβάλεται 

σε προσεκτική επεξεργασία, για να 
επιτευχθεί αυτός ο θαυμάσιος 

πουρές, που φέρνει την φυσικότητα 
και την λεπτότητα του αρχικού 

φρούτου. 
Το κεράσι της mixer, δεν έχει την τραχιά 

γεύση του sour cherry, αλλά μια λεπτή 
και ραφινάτη γεύση, που αναδεικνύεται 

περαιτέρω μαζί με το άρωμα του φρούτου, 
όταν αναμιγνύεται με οινοπνευματώδη και χυμούς φρούτων. 
Ανάλογα με την εποχή, ο πουρές κεράσι της Mixer®, συλλέγεται 
στην Ιταλία, την Γερμανία και την Τουρκία.

cod. 141 CHERRY 100 cl 1,30 kg

Cherry Smoothie
60 ml γάλα
60 ml γιαούρτι
30 ml Mixer Cherry
30 ml Mixer Green Apple
Mέθοδος: Blend

Cherry Caipiroska
4 φέτες lime

4 κουταλάκια ακατέργαστη 
μαύρη ζάχαρη

60 ml Vodka 
30 ml Mixer Cherry

Mέθοδος: Muddle

To ρόδι της Mixer ® είναι ότι 
καλύτερο έχετε δοκιμάσει. 

Περιέχει πραγματικό χυμό 
ροδιού, σε σχέση με άλλα 

προϊόντα της αγοράς, που 
αναμιγνύουν το χυμό του ροδιού 

με άλλα φθηνότερα υλικά, με 
αμφίβολα αποτελέσματα. Το άρωμα 

του είναι αρκετά έντονο, το χρώμα 
του ρουμπινί, ενώ η γεύση του 

ισορροπημένα γλυκιά και ντελικάτη.

cod. 224 POMEGRANATE SYRUP 100 cl 1,30 kg

Grape Breathe
60 ml Mixer Pineapple Juice
(Αραίωση 1 + 5)
60 ml Mixer Grapefruit juice
15 ml Mixer Pomegranate
Γεμίστε με Tonic Water
Mέθοδος: Mix & Pour

Pomegranate Vodka
60 ml Vodka 

30 ml Mixer Pomegranate
45 ml Mixer

Grapefruit juice
15 ml Mixer Lime Juice

Mέθοδος: Shake & Strain

Το καρπούζι της mixer είναι 
ένα ιδιαίτερα συμπυκνωμένο 

σιρόπι, που περιέχει 20% 
συμπυκνωμένο χυμό καρπού-

ζι. 
Το καρπούζι, φρούτο σύμβολο 

του καλοκαιριού, χάρη στην Mix-
er, είστε σε θέση να το απολαύσετε 

όλο τον χρόνο, στα cocktails, τα 
smoothies και στις γρανίτες.

cod. 213 WATERMELON 100 cl 1,30 kg

Watermelon Slush
Ρίξτε στην γρανιτομηχανή
1 lt Mixer Watermelon 
6 lt νερό
½ lt Βάση γρανίτας 
neutral flavor 

Alcoholic drink
Water Caipiroska

Μικρά κομματάκια καρπούζι
4 κουταλάκια ακατέργαστη

 μαύρη ζάχαρη
60ml Vodka 

25 ml Mixer Watermelon 
Mέθοδος: Muddle

Αυτό το σιρόπι μέντας, 
διατηρεί όλη την φρεσκάδα 

και την γεύση της φυσικής 
μέντας που καλλιεργείται στην 

Βόρεια Ιταλία, σε περιοχές με 
πολύ λίγη σκιά και χαμηλή 

υγρασία.

cod. 230 MINT SYRUP 100 cl 1,30 kg

Mint slush
Αναμίξτε 1 lt Mixer 
Mint και 6 lt νερό
Σε γρανιτομηχανή
Για πιο γλυκιά γεύση, 
προσθέστε 1kg ζάχαρη.

Mint delight
10 ml Mixer Mint syrup

25 ml Triple Sec 
 40 ml vodka

1/4 lime
Μέθοδος: Stir & serve

slush
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To  sweet & sour της Mixer, 
είναι ένα έτοιμο, 

εμφιαλωμένο pre-mix, που 
διακρίνεται για την τέλεια 

ισορροπία των συστατικών του. 
Η τέλεια ένωση μεταξύ του 

φρεσκοστυμμένου χυμού 
λεμονιού της Σικελίας, τα αιθέρια 

έλαια που περιέχονται στην 
επιδερμίδα του καρπού και το σιρόπι 

ζάχαρης καθιστά αυτό το προϊόν 
απαραίτητο για την προετοιμασία, dai-

quiris, margaritas και ένα μεγάλο 
αριθμό από μη-αλκοολούχα ποτά. 

Εύκολο στη χρήση: Απλά ανοίξτε την φιάλη, 
και δώστε γευστική αρμονία στα cocktail σας.

cod. 204 SWEET & SOUR 100 cl 1,20 kg

Apple Tonic
90 ml Mixer Sweet & Sour mix
30 ml Mixer Green Apple 
Γεμίστε με Tonic Water 
Mέθοδος: Mix & Pour Vodka Sour Maracuja

45 ml Vodka 
60 ml Mixer 

Sweet & Sour Mix 
15 ml Mixer Maracuja 

Mέθοδος: Shake & Strain



Concentrate fruit puree mixes

Frozen Daiquiri - Margarita
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Η mixer παρουσιάζει 
το σιρόπι ζάχαρης 

Rock Fruit. 
Ειδικά μελετημένο, με 

άριστη πυκνότητα, 
ο μ ο γ ε ν ο π ο ι ε ί τ α ι 

αρμονικά, στον καφέ, στα 
cocktail, στους χυμούς και 

όπου αλλού χρησιμοποιείτε 
γλυκαντική ύλη, εύκολα και 

γρήγορα.
Συνδυάζεται τέλεια με τους 

πουρέδες της mixer, δίνοντας 
καταπληκτικές γλυκές γρανίτες, 

στο blender ή στην γρανιτομηχανή.

Daiquiri

Margarita
Lime Margarita 

σε γρανιτομηχανή
1,20 lt Mixer Lime Margarita 
Mix (concentrate)
1,80 lt Tequila
4,5 lt νερό

Strawberry daiquiri

 σε γρανιτομηχανή
1 lt Mixer Strawberry puree
0,20 lt  Mixer 
Sweet & Sour Mix
1,80 lt Rhum
4,5 lt νερό

cod. 132 ROCK FRUIT SUGAR 1 kg

Ο συμπυκνωμένος 
χυμός λεμονιού της 

Mixer, παράγεται από 
τα ξακουστά λεμόνια 

της Σικελίας. 
Το ήδη έντονο άρωμα του, 

τονίζεται από τα αιθέρια 
έλαια της σάρκας του 

λεμονιού, που περιέχει. 
Λειτουργεί τέλεια ως 

ισοροπιστής της οξύτητας, στα 
cocktail και τα long drinks.

Η δυνατή και πλούσια γεύση του, 
το κάνει ιδανικό για χρήση στην 

μαγειρική, για lemon sause στα 
ψαρικά, και ως καρύκευμα στις 

σαλάτες. 
Πολλoί bartenders το αραιώνουν με 1 

μέρος νερό και με την προσθήκη 
ζάχαρης φτιάχνουν homemade  sweet & 

sour mix.

cod. 207 LEMON JUICE 70 cl
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To cane sugar της Mixer® 
παρασκευάζεται από 100% 

ζαχαροκάλαμο, σε αντίθεση 
με άλλα προϊόντα της αγοράς, 

που «δηλώνουν» cane sugar, 
αλλά περιέχουν μόνο 51% προϊόν 

από ζαχαροκάλαμο. Ένα 
κουταλάκι του γλυκού υγρή 

ζάχαρη, ισοδυναμεί με 10gr 
κρυσταλλικής ζάχαρης. Είναι η 

ιδανική γλυκαντική ουσία, για cocktail, 
long drings, φρουτοσαλάτες, γλυκά, 

γρανίτες και παγωτά. Εξαιρετικό με καφέ 
ή παγωμένο τσάι.

cod. 212 SUGAR CANE 100 cl 1,30 kg

Coffee Shake with a 
shot of Vanilla
3 κουταλάκια 
Mixer Sugar Cane
15 ml MeneAU Vanilla
2 φλυτζάνια καφέ
Mέθοδος: Shake 
& Strain

ΧΡΗΣΕΙΣ 
•	 Στα ροφήματα

•	 Στα cocktail

•	 Στις γρανίτες

•	 Στην ζαχαροπλαστική

ΧΡΗΣΕΙΣ 
•	 Στα cocktail

•	 Για homemade sweet & sour

•	 Για sauce ψαρικών

•	 Στην  μαγειρική

Μία δόση
 Mixer Sugar Cane 

ισούται με 10 gr ζάχαρη 

10 gr 

Δοσολογία



Η επιλογή των καλύτερων συστατικών, η 
προσήλωση στην αρχική συνταγή και η 
προσεκτική επεξεργασία της πρώτης ύλης, είναι 

όλα τα στοιχεία που κάνουν αυτό το εξαιρετικό προϊόν.
Το apple Martini της Mixer, περιέχει 25% χυμό 
πράσινου μήλου από του Νότιο Τιρόλο, φυσικό χυμό 
λεμονιού συνδυασμένο αρμονικά με χυμό από 
ξινόμηλα. Απλά προσθέστε μια μεζούρα βότκα, για  να 
δοκιμάσετε γρήγορα και απλά ένα εξαιρετικό Apple 
Martini.

Γεύση: ξινό πράσινο μήλο από το Νότιο Τιρόλο

Χρώμα: φωτεινό πράσινο
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I 16 cocktails 
with 1 bottle only

cod. ref. cl.
106 APPLE MARTINI MIX 100

H υπέροχη ένωση πορτοκαλιού, ροδάκινου και 
cranberry, δημιουργεί έναν συνδυασμό, που 
θυμίζει καλοκαίρι.

Επειδή το sex on the beach της Mixer δεν είναι 
παστεριωμένο κρατάει όλη την φρεσκάδα του 
φρεσκοκομμένου φρούτου.
Απλά προσθέστε την βότκα και απολαύστε ένα sex on 
the beach, με όλη την γεύση του καλοκαιριού.

Γεύση: γεμάτο σώμα και έντονη γεύση πορτοκαλιού 
και cranberry με έναν υπαινιγμό ώριμου ροδάκινου.

Χρώμα: απαλό κόκκινο

S
E
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C

H10 cocktails 
with 1 bottle only

cod. ref. cl.
109 SEX ON THE BEACH MIX 100

Μόνο τα καλύτερα Βραζιλιάνικα lime έχουν 
επιλεγεί, για να απολαύσετε μια αυθεντική 
Μαργαρίτα.

Το margarita mix της Mixer, περιέχει 24% χυμό lime, 
με την προσθήκη φυσικού χυμού λεμονιού από την 
Σικελία και ζάχαρη, προκειμένου να επιτευχθεί η 
τέλεια sweet & sour ισορροπία. 
Μια εσάνς πορτοκαλιού έχει προστεθεί επίσης, για να 
δημιουργήσετε μια μοναδική μαργαρίτα, προσθέτοντας 
απλά, τεκίλα

Γεύση: Έντονη γεύση lime, με μια αρωματική νότα 
λεμονιού και triple sec

Χρώμα: Κιτρινωπό με πράσινες πινελιές

M
A

R
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A

16 cocktails 
with 1 bottle only

cod. ref. cl.
105 MARGARITA MIX 100

The perfect Sex on the Beach
1. Pour into Shaker  

5 παγάκια
50ml Vodka 
120ml Mixer Sex On The Beach mix

2. Shake it

3. Pour content into tumbler

The perfect Margarita
1. Pour into Shaker  

5 παγάκια
45ml Vodka 
60ml Mixer Apple Martini mix

2. Shake it

3. Strain content into a cocktail glass

The perfect Margarita
1. Pour into Shaker  

5 παγάκια
60ml Tequila 
60ml Mixer Margarita mix

2. Shake it

3. Strain content into a margarita glass



Το νέο Mojito mix της Mixer, είναι ένα ευέλικτο και 
καταπληκτικό pre-mix προϊόν. Μπορείτε να 
κάνετε ένα mojito ανά πάσα στιγμή, με την 

δυνατόν λιγότερη προσπάθεια. Παρ’όλα αυτά είναι 
εκπληκτικό, εφάμιλο των καλύτερων κουβανέζικων 
mojitos. Περιέχει 30% χυμό lime και χυμό λεμονιού, 
καθώς και πραγματικό cane sugar, όπως απαιτεί η 
αυθεντική συνταγή. 
Το άρωμά του είναι φρέσκο   και φυσικό, διότι κατάγεται 
απευθείας από το εκχύλισμα του Hierba buena, το οποίο 
είναι το πρωτότυπο λεπτό άρωμα μέντας, που φύεται 
στην Κούβα. 
Απλά προσθέστε το ρούμι και το mojito είναι έτοιμο!

Γεύση: λεπτή γεύση από ζαχαροκάλαμο και υπέροχο 
άρωμα του Hierba buena 

Χρώμα: κίτρινο αποχρώσεις ανοιχτού πράσινου M
O

J
IT

O
11 cocktails 
with 1 bottle only

cod. ref. cl.
104 MOJITO MIX 100

Η απόλαυση ενός cosmopolitan, έπαψε να είναι μια 
δύσκολη υπόθεση, χάρη στα easy cocktails.
To cosmopolitan mix της Mixer, περιέχει 42% 

χυμό cranberry της βόρειας Αμερικής, ο οποίος στην 
συνέχεια αναμιγνύεται με χυμό lime και αιθέρια έλαια 
από τα πιο γλυκά πορτοκάλια της Σικελίας.
Το Mixer cosmopolitan, είναι ένα απλό, αλλά αυθεντικό 
προϊόν. 
Απλά προσθέστε βότκα για ένα υψηλής ποιότητας cos-
mopolitan.

Γεύση: γεύση cranberry,  με την φρεσκάδα του lime, 
και μια πινελιά πορτοκαλιού

Χρώμα: Ρουμπινί, ελαφρώς θαμπό
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16 cocktails 
min. ανά μπουκάλι

cod. ref. cl.
107 COSMOPOLITAN MIX 100

An excellent Frozen Pinacolada…
1. Pour into Blender:

12 παγάκια
60 ml Golden Rum 
60 ml Mixer
Pinacolada mix 

2.Blend it

3. Pour content
into glass

…or an excellent Shake Pinacolada?
1. Pour into Shaker:

5 παγάκια
45 ml Golden Rum (4,5 cl.)
30 ml Mixer Pinacolada mix (3 cl.)
260 ml γάλα

2.Shake it

3. Pour content
into glass

Η mixer εισάγει κατ’ευθείαν από την Λατινική 
Αμερική τις καλύτερες καρύδες και τους πιο 
γλυκούς και ώριμους ανανάδες, για να παράγει 

αυτό τα θαυμάσιο pre-mix. 
Η pinacolada της Mixer, είναι συμπυκνωμένη βάση, για 
να φτιάξετε αξέχαστες και πανεύκολες pinacoladas.
Περιέχει 90% ανάνα και 10% γάλα καρύδας, που 
συμπυκνώνεται και αναμιγνύεται με κρέμα καρύδας. 
H υψηλή περιεκτικότητα σε φρούτο, κάνει το προϊόν 
μοναδικό σε ποιότητα και φυσικότητα.
Η pina colada της Mixer, είναι ο πιο εύκολος και 
γρήγορος τρόπος, για να απολαύσετε μια τροπική 
κρεμώδη Pinacolada.

Γεύση: Χυμός ανανά, γάλα καρύδας και κρέμα 

Χρώμα: Λευκοκίτρινο
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33 cocktails 
with 1 bottle only

cod. ref. cl.
108 PINACOLADA MIX 100

 

An amazing Mojito
1. Pour into glass  

Γεμίστε ένα ποτήρι με παγάκια
60 ml White rum
90 ml Mixer Mojito mix

2. Προσθέστε φύλλα μέντας

3. Γεμίστε με σόδα

The perfect Cosmopolitan
1. Pour into Shaker  

5 παγάκια
45 ml Vodka 
60 ml Mixer Cosmopolitan mix

2. Shake it

3. Strain content into a cocktail glass



   

ΦΡΑΟΥΛΑ ΜΠΑΝΑΝΑ
Γάλα, Γιαούρτι, Βανίλια, Φράουλα  & Μπανάνα
Μilk, Yogurt, Vanilla, Strawberry & Banana Puree

ΑΝΑΝΑΣ ΚΑΡΥΔΑ
Γάλα, Γιαούρτι, Βανίλια, Πουρές Ανανά & Καρύδα
Μilk, Yogurt, Vanilla, Anana & Cocco

ΡΟΔΑΚΙΝΟ
Γάλα, Γιαούρτι, Βανίλια, Πουρές Ροδάκινο 
Μilk, Yogurt, Vanilla, Peach Puree

ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Γάλα, Γιαούρτι, Βανίλια, Πουρές Φρούτα του Δάσους 
Μilk, Yogurt, Vanilla, Forest Fruits Puree

ΜΗΛΟ ΚΕΡΑΣΙ
Γάλα, Γιαούρτι, Βανίλια, Πουρές Μήλο & Κεράι
Μilk, Yogurt, Vanilla, Apple & Cherry Puree

ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ
Γάλα, Γιαούρτι, Βανίλια, Πουρές Βατόμουρο
Μilk, Yogurt, Vanilla, Raspberry Puree

Η υψηλή περιεκτικότητα σε φρούτο, 
καθώς και η συμπύκνωση των πουρέδων 
φρούτου Mixer, το καθιστά ιδανικό 
συστατικό στην παραγωγή, δροσερών, 
φρουτένιων smoothies.

40-60 ml, ανάλογα με το φρούτο, είναι 
αρκετά να δώσουν την γεύση, το χρώμα 
και το άρωμα του φρέσκου φρούτου, 
κάθε εποχή, με ελεγχόμενο κόστος.

1. Pour into Blender:                       2. Blend it                  3. Strain content
10 παγάκια                            into a smoothies glass
60 ml γάλα
60 ml Γιαούρτι
40 - 60 ml Πουρέ 
φρούτου Mixer

Η μεγάλη ποικιλία φρούτων της mixer, σας δίνει την ευκαιρία να φτιάξετε πάμπολλους
φρουτένιους συνδυασμούς smoothies.




