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Inghețată exotică, made by Carmen Brumă

Ingrendiente: Preparat cu:

Kuvings
Storcător prin presare

la rece B6000PR

Mod de preparare:

Poftă bună!

1

Porții Complexitate Pregătire

1 5m

• Echipați storcătorul prin presare la rece Kuvings B6000PR cu sită pentru înghețată
• Puteți folosi fructe proaspete sau gata congelate. Dacă optați pentru prima variantă, spălați-le,
curățați-le, tăiați-le în bucăți mai mici (este valabil pentru papaya) și băgați-le la congelator
aproximativ 30 de minute 
• Adăugați alternativ ingredientele în storcător, așteptând să fie preluate lent de axul melcat
• Turnați înghețată într-o cupă și adăugați fulgii de cocos
• Dacă preferați, puteți îndulci înghețata adăugând o linguriță de miere sau sirop de arțar
• Se recomandă a se consuma în prima parte a zilei, până la ora 16:00.

Aceasta rețetă de înghețată exotică propusă de Carmen Brumă este potrivită și pentru copii, 
o alternativă sănătoasă la înghețată din comerț. Pe lângă gustul delicios, vă bucurați și de vitaminele 
și mineralele din fructele folosite.

• Fructe de pădure – 200 gr. (zmeură, mure, fragi)
• Papaya – 100 gr. (sau pepene galben)
• Căpșuni – 200 gr. 
• Fulgi de cocos – 2 lingurițe

http://www.kuvings-romania.ro
http://www.kuvings-romania.ro/retete/desert/inghetata-exotica-made-by-carmen-bruma
http://www.kuvings-romania.ro/produse/storcator-prin-presare-la-rece-b6000pr
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://shar.es/1QD0sB&t=Inghetata%20exotica%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma
https://twitter.com/intent/tweet?text=Inghetata%20exotica%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma&source=sharethiscom&related=sharethis&url=https://shar.es/1QD0up
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fdesert%2Finghetata-exotica-made-by-carmen-bruma%3Fsthash.BHL9E7qh.mjjo&title=Inghetata%20exotica%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma&summary=&source=
https://ro.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fdesert%2Finghetata-exotica-made-by-carmen-bruma&media=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fassets%2Ffiles%2Frecipe%2F493%2Ffdb_1488970752_recipe_493_0.jpg&h=450&w=900&description=Inghetata%20exotica%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma
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Inghețată raw tropicală, made by Raw Chef  Ligia Pop

Ingrendiente: Preparat cu:

Mod de preparare:

Poftă bună!

2

Porții Complexitate Pregătire

1 5m

• Bananele se curăță de coajă, se rup în sferturi și se pun în congelator într-o cutie de sticlă cu capac 
sau într-o pungă specială de congelator. La fel se procedează și cu celelalte fructe. Ideal este să fie 
toate tăiate cuburi sau bucăți de 4 - 6 cm
• După ce s-au întărit aproape de tot, se pregătește storcătorul prin presare la rece Kuvings B6000S, 
folosindu-se sita specială de înghețată; se adaugă treptat în storcător fructele, așteptând să fie
preluate lent de axul melcat. Recomandarea noastră este să introduceți treptat cantități mici și dacă 
este necesar să acționați butonul Reverse, care deblochează
• La final, dacă mai este nevoie, puteți adăuga îndulcitor natural sau se poate folosi zahăr de cocos 
măcinat foarte fin; adăugați vanilia pudră și amestecați bine
• Este foarte bun pentru copii, se face foarte repede și în acest fel aveți siguranța că cei mici
mănâncă ce trebuie: un desert delicios și plin de vitamine.

• Banane bio înghețate - 3 - 4 buc.
• Vișine congelate - 200 gr. 
• Ananas congelat - 200 gr. 
• Kiwi congelat - 100 gr. 
• Zahăr de cocos pudră (opțional) - 25 gr.

Kuvings
Storcător prin presare

la rece B6000S

http://www.kuvings-romania.ro
http://www.kuvings-romania.ro/retete/desert/inghetata-raw-tropicala-made-by-raw-chef-ligia-pop
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://shar.es/1QD0SI&t=Inghetata%20raw%20tropicala%2C%20made%20by%20Raw%20Chef%20Ligia%20Pop
https://twitter.com/intent/tweet?text=Inghetata%20raw%20tropicala%2C%20made%20by%20Raw%20Chef%20Ligia%20Pop&source=sharethiscom&related=sharethis&url=https://shar.es/1QD0N1
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fdesert%2Finghetata-raw-tropicala-made-by-raw-chef-ligia-pop%3Fsthash.dQAKnXEB.mjjo&title=Inghetata%20raw%20tropicala%2C%20made%20by%20Raw%20Chef%20Ligia%20Pop&summary=&source=
https://ro.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fdesert%2Finghetata-raw-tropicala-made-by-raw-chef-ligia-pop&media=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fassets%2Ffiles%2Frecipe%2F227%2Ffdb_1488970733_recipe_227_0.jpg&h=450&w=900&description=Inghetata%20raw%20tropicala%2C%20made%20by%20Raw%20Chef%20Ligia%20Pop
http://www.kuvings-romania.ro/produse/storcator-prin-presare-la-rece-b6000s
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Înghețată de casă pentru copii, made by Carmen Brumă

Ingrendiente: Preparat cu:

Mod de preparare:

Poftă bună!

1

Porții Complexitate Pregătire

1 5m

• Echipați storcătorul prin presare la rece Kuvings B6000PR cu sita pentru înghețată
• Puteți folosi fructe proaspete sau gata congelate; dacă optați pentru prima variantă, spălați-le,
curățați-le și băgați-le la congelator pentru aproximativ 30 - 40 de minute 
• Scoateți fructele de la congelator și introduceți-le în storcător
• Peste amestecul rezultat adăugați mierea și ricotta apoi omogenizați.

Aceasta este o variantă de înghețată de casă pentru copiii mici, o alternativă sănătoasă la înghețata 
din comert. Cantitatea recomandată pentru început este de 2 - 3 lingurițe. Pentru copii mai mari și 
adulți puteți să introduceți amestecul la congelator pentru 1 oră. Puteți să folosiți diverse forme 
de înghețată în funcție de preferințe.
Căpșunile conțin o mulțime de vitamine și minerale importante în dezvoltarea copiilor. 
Au de asemenea fibre și apă structurată care hidratează foarte bine organismul și stimulează
tranzitul intestinal. Zmeura e o sursă foarte bună de vitamina C și acid elagic, un compus care ajută 
la prevenirea cancerului. În plus semințele de zmeură conțin substanțe care sunt un factor natural 
de protecție solară. Ricotta este o specialitate de brânză facuta din zer și care conține o cantitate 
importantă de proteine, este ușor de digerat, întărește imunitatea și distruge bacteriile.

• Zmeură – 200 gr.
• Căpșuni – 200 gr.
• Ricotta sau mascarpone – 2 lingurițe
• Miere bio – 1 linguriță

Kuvings
Storcător prin presare

la rece B6000PR

http://www.kuvings-romania.ro
http://www.kuvings-romania.ro/retete/desert/inghetata-de-casa-pentru-copii-made-by-carmen-bruma
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://shar.es/1QDX0g&t=Inghetata%20de%20casa%20pentru%20copii%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma
https://twitter.com/intent/tweet?text=Inghetata%20de%20casa%20pentru%20copii%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma&source=sharethiscom&related=sharethis&url=https://shar.es/1QDXXi
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fdesert%2Finghetata-de-casa-pentru-copii-made-by-carmen-bruma%3Fsthash.lvBkcGuP.mjjo&title=Inghetata%20de%20casa%20pentru%20copii%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma&summary=&source=
https://ro.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fdesert%2Finghetata-de-casa-pentru-copii-made-by-carmen-bruma&media=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fassets%2Ffiles%2Frecipe%2F523%2Ffdb_1488970755_recipe_523_0.jpg&h=450&w=900&description=Inghetata%20de%20casa%20pentru%20copii%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma
http://www.kuvings-romania.ro/produse/storcator-prin-presare-la-rece-b6000pr


11www.kuvings-romania.ro

Sorbet din fructe de pădure, made by Carmen Brumă

Ingrendiente: Preparat cu:

Mod de preparare:

Poftă bună!

1

Porții Complexitate Pregătire

1 5m

• Spălați fructele de pădure și puneți-le la congelator timp de 3 ore
• Echipați storcătorul prin presare la rece Kuvings B6000PR cu sita pentru înghețată
• Introduceți treptat ingredientele în storcător, astfel încât să fie preluate ușor de către axul melcat
• La final puneți mierea și amestecați.

Un sorbet plin de vitamine, minerale, flavonoizi și puține calorii. Conține mai multe tipuri de fructe 
de pădure – mure, zmeură și afine, surse excelente de vitamina C care stimulează sistemul imunitar 
și îl protejează pe cel cardiovascular.

• Mure – 200 gr. 
• Zmeură – 200 gr. 
• Afine – 200 gr. 
• Lămâie – ½ buc. 
• Miere (opțional) – câteva lingurițe

Kuvings
Storcător prin presare

la rece B6000PR

http://www.kuvings-romania.ro
http://www.kuvings-romania.ro/retete/desert/sorbet-din-fructe-de-padure-preparat-de-carmen-bruma-la-kuvings
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://shar.es/1QDXf0&t=Sorbet%20din%20fructe%20de%20padure%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma
https://twitter.com/intent/tweet?text=Sorbet%20din%20fructe%20de%20padure%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma&source=sharethiscom&related=sharethis&url=https://shar.es/1QDXpX
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fdesert%2Fsorbet-din-fructe-de-padure-preparat-de-carmen-bruma-la-kuvings%3Fsthash.pJLaCnEB.mjjo&title=Sorbet%20din%20fructe%20de%20padure%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma&summary=&source=
https://ro.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG_2Tu2dzpFs&media=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FG_2Tu2dzpFs%2Fhqdefault.jpg&h=360&w=480&description=Sorbet%20din%20fructe%20de%20padure%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma
http://www.kuvings-romania.ro/produse/storcator-prin-presare-la-rece-b6000pr
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Desert cu fructe și lapte de migdale, made by Carmen Brumă

Ingrendiente: Preparat cu:

Mod de preparare:

Poftă bună!

1

Porții Complexitate Pregătire

1 7m

• Spălați bine mango și căpșunile
• Curățați mango de coajă și tăiați-l în bucăți mai mici, înlăturând sâmburele
• Echipați storcătorul prin presare la rece Kuvings B6000PR cu sită pentru smoothie
• Introduceți treptat ingredientele în storcător, astfel încât să fie preluate ușor de către axul melcat
• Se toarnă smoothie într-o cupă, adăugați iaurtul și amestecați bine și presărați o linguriță de fistic 
măcinat 
• Îl puteți consuma imediat după preparare sau îl puteți lăsa la congelator și să-l consumați sub forma 
de înghețată.

Acest smoothie este o gustare ușor de preparat în casă, din ingrediente naturale și are puține calorii.
Mango este o sursă grozavă de vitamina A și C, ajutând la menținerea sănătății pielii, a oaselor și 
ochilor și la protejarea sistemului imunitar. Mango abundă în antioxidanți și enzime benefice care 
ajută la o bună funcționare a sistemului digestiv.
Laptele de migdale este o sursă bogată de calciu, magneziu și antioxidanți, o alternativă delicioasă și 
sănătoasă pentru laptele de vacă. Îl poți pregăti foarte ușor cu ajutorul storcătorului prin presare 
la rece Kuvings, folosind sita pentru suc. Migdalele se lasă la hidratat pentru câteva ore, apoi 
se adaugă în storcător, alternând 1 - 2 linguri de migdale cu 100 ml de apă.
Căpșunile sunt excelente în curele de slăbire, sunt bogate în fibre alimentare, au un conținut ridicat 
de calciu, magneziu, potasiu și fier și sunt printre cele mai bogate fructe în vitamina C.

• Mango – 100 gr. 
• Căpșuni – 100 gr. 
• Fistic – 1 lingurita 
• Lapte de migdale – 100 ml 
• Iaurt – 50 gr.

Kuvings
Storcător prin presare

la rece B6000PR

http://www.kuvings-romania.ro
http://www.kuvings-romania.ro/retete/desert/desert-cu-fructe-si-lapte-de-migdale-made-by-carmen-bruma
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://shar.es/1QDX7f&t=Desert%20cu%20fructe%20si%20lapte%20de%20migdale%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma
https://twitter.com/intent/tweet?text=Desert%20cu%20fructe%20si%20lapte%20de%20migdale%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma&source=sharethiscom&related=sharethis&url=https://shar.es/1QDX53
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fdesert%2Fdesert-cu-fructe-si-lapte-de-migdale-made-by-carmen-bruma%3Fsthash.0Xtu67JE.mjjo&title=Desert%20cu%20fructe%20si%20lapte%20de%20migdale%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma&summary=&source=
https://ro.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DImjtZkeJBGQ&media=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FImjtZkeJBGQ%2Fhqdefault.jpg&h=360&w=480&description=Desert%20cu%20fructe%20si%20lapte%20de%20migdale%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma
http://www.kuvings-romania.ro/produse/storcator-prin-presare-la-rece-b6000pr
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Înghețată de banane și iaurt

Ingrendiente: Preparat cu:

Mod de preparare:

Poftă bună!

• Asamblați storcătorul prin presare la rece Kuvings B6000S folosind sita pentru înghețată
• Tocați banana înghețată și adăugați-o împreună cu iaurtul în pâlnia de alimentare a storcătorului 
prin presare la rece Kuvings
• Serviți într-un castron pentru înghețată.

Sfat
În funcție de preferință, adăugați mai mult iaurt ca și garnitură.
O combinație fantastică între banana dulce și iaurtul cremos. 
Înghețata preferata a copiilor!

• Iaurt - 200 gr. 
• Banană congelată - 100 gr.

Kuvings
Storcător prin presare

la rece B6000S

1

Porții Complexitate

1

Calorii

299

http://www.kuvings-romania.ro
http://www.kuvings-romania.ro/retete/desert/inghetata-de-banane-si-iaurt
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://shar.es/1QDXhQ&t=Inghetata%20de%20banane%20si%20iaurt
https://twitter.com/intent/tweet?text=Inghetata%20de%20banane%20si%20iaurt&source=sharethiscom&related=sharethis&url=https://shar.es/1QDXCZ
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fdesert%2Finghetata-de-banane-si-iaurt%3Fsthash.Cqjxz6KD.mjjo&title=Inghetata%20de%20banane%20si%20iaurt&summary=&source=
https://ro.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fdesert%2Finghetata-de-banane-si-iaurt&media=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fassets%2Ffiles%2Frecipe%2F85%2Ffdb_1488970721_recipe_85_0.jpg&h=450&w=900&description=Inghetata%20de%20banane%20si%20iaurt
http://www.kuvings-romania.ro/produse/storcator-prin-presare-la-rece-b6000s
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Suc digestiv cu spanac și broccoli, by Carmen Brumă

Ingrendiente: Preparat cu:

Mod de preparare:

Poftă bună!

1

Porții Complexitate Pregătire Gătire

1 5m 10m

• Se montează sita pentru suc
• Se spală și se curăță ingredientele apoi se introduc pe rând în storcătorul prin presare la rece 
Kuvings C9500PR
• Sucul rezultat se bea imediat.

Sucul se pregătește cu ajutorul storcătorului prin presare la rece Kuvings C9500PR care stoarce atât 
fructe cât și rădăcinoase, frunze, iarbă de grâu.

• Spanac - o mână de frunze 
• Mix de germeni de broccoli și schinduf 
• Grapefruit - 1 buc. 
• Măr verde - 1 buc. 
• Rădăcină de ghimbir (23 cm sau după gust)

Kuvings
Storcător prin presare

la rece C9500PR

http://www.kuvings-romania.ro
http://www.kuvings-romania.ro/retete/nutritive/suc-digestiv-cu-spanac-si-broccoli-by-carmen-bruma
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://shar.es/1QDXJa&t=Suc%20digestiv%20cu%20spanac%20si%20broccoli%2C%20by%20Carmen%20Bruma
https://twitter.com/intent/tweet?text=Suc%20digestiv%20cu%20spanac%20si%20broccoli%2C%20by%20Carmen%20Bruma&source=sharethiscom&related=sharethis&url=https://shar.es/1QDXld
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fnutritive%2Fsuc-digestiv-cu-spanac-si-broccoli-by-carmen-bruma%3Fsthash.WbGdTJye.mjjo&title=Suc%20digestiv%20cu%20spanac%20si%20broccoli%2C%20by%20Carmen%20Bruma&summary=&source=
https://ro.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fnutritive%2Fsuc-digestiv-cu-spanac-si-broccoli-by-carmen-bruma&media=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fassets%2Ffiles%2Frecipe%2F688%2Ffdb_1488970768_recipe_688_0.jpg&h=450&w=900&description=Suc%20digestiv%20cu%20spanac%20si%20broccoli%2C%20by%20Carmen%20Bruma
http://www.kuvings-romania.ro/produse/storcator-prin-presare-la-rece-c9500pr
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Suc digestiv de sărbători, by Carmen Brumă

Ingrendiente: Preparat cu:

Mod de preparare:

Poftă bună!

1

Porții Complexitate Pregătire Gătire

1 5m 10m

• Se echipează storcătorul prin presare la rece Kuvings C9500PR cu sita pentru sucuri
• Se spală și se curăță ingredientele apoi se introduc pe rând in storcător
• Se toarnă sucul în pahar, se adaugă ceaiurile peste și se amestecă.

• Ananas - 150 gr. 
• Grapefruit - 100 gr. 
• Ghimbir (rădăcină) - 3 cm de grosimea unui deget 
• Ceai verde preparat anterior - 50 ml 
• Ceai de armurariu p reparat anterior - 50 ml

Kuvings
Storcător prin presare

la rece C9500PR

http://www.kuvings-romania.ro
http://www.kuvings-romania.ro/retete/nutritive/suc-digestiv-de-sarbatori-by-carmen-bruma
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://shar.es/1QD3rV&t=Suc%20digestiv%20de%20sarbatori%2C%20by%20Carmen%20Bruma
https://twitter.com/intent/tweet?text=Suc%20digestiv%20de%20sarbatori%2C%20by%20Carmen%20Bruma&source=sharethiscom&related=sharethis&url=https://shar.es/1QD3qK
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fnutritive%2Fsuc-digestiv-de-sarbatori-by-carmen-bruma%3Fsthash.OlXvN4QT.mjjo&title=Suc%20digestiv%20de%20sarbatori%2C%20by%20Carmen%20Bruma&summary=&source=
https://ro.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fnutritive%2Fsuc-digestiv-de-sarbatori-by-carmen-bruma&media=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fassets%2Ffiles%2Frecipe%2F689%2Ffdb_1488970768_recipe_689_0.jpg&h=450&w=900&description=Suc%20digestiv%20de%20sarbatori%2C%20by%20Carmen%20Bruma
http://www.kuvings-romania.ro/produse/storcator-prin-presare-la-rece-c9500pr
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Smoothie pentru stimularea digestiei, made by Carmen Brumă

Ingrendiente: Preparat cu:

Mod de preparare:

Poftă bună!
1

Porții Complexitate Pregătire Gătire

1 5m 10m

Pentru îmbunătățirea digestiei, Carmen Brumă propune câteva sfaturi de urmat:
1. Optați pentru mese mai mici și dese, fără a crește aportul total de calorii. Este mult mai indicat să luați zilnic cinci 
mese mai mici decât două-trei foarte consistente.
2. Includeți în alimentație 25 - 30 gr. fibre solubile, dar și insolubile din surse alimentare. Vi le puteți asigura 
din 5 porții de fructe și legume pe zi sau 3 porții de fructe și legume și un smoothie pentru stimularea digestiei. 
3. Nu vă certați și nu vă enervați în timpul mesei.
4. Stați confortabil și folosiți o masă cu o înălțime adecvată, pentru a nu vă comprima stomacul printr-o poziție 
defectuoasă.
5. Mâncați încet și mestecați bine fiecare înghițitură până când alimentele ajung în stare lichidă.
6. Evitați excesul de grăsimi pentru că îngreunează digestia. Dacă mâncați alimente grase, asociați-le cu legume 
verzi, crude (care ajută la digerarea grăsimilor). 
7. Evitați cafeaua, ceaiul, băuturile carbogazoase, alcoolul, tutunul, zahărul, prăjelile.
8. Nu mâncați nimic prea fierbinte sau prea rece, pentru că extremele termice deranjează digestia.
9. Încercați să mâncați la aceleași intervale orare în fiecare zi și să faceți mișcare în mod constant.
10. Consumaţi produse lactate fermentate, în special probiotice cu beneficii dovedite asupra sănătății digestive.

• Măr – 1 buc. (250 gr)
• Pară – 1 buc. (100 gr)
• Ananas – 100 gr.
• Morcovi – 2 buc.
• Țelina – 1 tulpină
• Pudră proteică din cânepă – 1 linguriță
• Coriandru – o mână de frunze
• Mentă – o mână de frunze
• Nucșoară – un vârf de linguriță
• Ghimbir – 2 - 3 cm de rădacină

Kuvings
Storcător prin presare

la rece B6000PR

• Echipați storcătorul prin presare la rece Kuvings B6000PR 
cu sita pentru smoothie
• Spălați ingredientele
• Introduceți treptat ingredientele în storcător, astfel încât
să fie preluate ușor de către axul melcat

Smoothie-ul se bea imediat după preparare, zilnic, timp de 2 - 3 săptămâni, în prima parte a zilei.

http://www.kuvings-romania.ro
http://www.kuvings-romania.ro/retete/detox/smoothie-pentru-stimularea-digestiei-made-by-carmen-bruma
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://shar.es/1QD3Gg&t=Smoothie%20pentru%20stimularea%20digestiei%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma
https://twitter.com/intent/tweet?text=Smoothie%20pentru%20stimularea%20digestiei%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma&source=sharethiscom&related=sharethis&url=https://shar.es/1QD3hn
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fdetox%2Fsmoothie-pentru-stimularea-digestiei-made-by-carmen-bruma%3Fsthash.8ratHelY.mjjo&title=Smoothie%20pentru%20stimularea%20digestiei%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma&summary=&source=
https://ro.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fdetox%2Fsmoothie-pentru-stimularea-digestiei-made-by-carmen-bruma&media=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fassets%2Ffiles%2Frecipe%2F573%2Ffdb_1488970758_recipe_573_0.jpg&h=450&w=900&description=Smoothie%20pentru%20stimularea%20digestiei%2C%20made%20by%20Carmen%20Bruma
http://www.kuvings-romania.ro/produse/storcator-prin-presare-la-rece-b6000pr
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Smoothie dietetic după sărbători, by Carmen Brumă

Ingrendiente: Preparat cu:

Mod de preparare:

Poftă bună!

1

Porții Complexitate Pregătire Gătire

1 5m 5m

• Se montează sita pentru smoothie-uri
• Se spală și se curață legumele și fructele și se introduc pe rând în storcătorul prin presare la rece
Kuvings C9500PR
• Se toarnă în pahar și se bea imediat pentru a beneficia de toate proprietățile acestuia.

Iata și câteva sfaturi de la Carmen Brumă pentru a scăpa de surplusul de kilograme și pentru
a vă menține mereu în formă:

NU mâncați după ora 18! Dacă va este totuși foarte foame puteți consuma 150 gr. iaurt (2% grasime), 
o salată (făra sos, paste, crutoane, etc.), o friptură slabă de dimensiunea unei palme.
Atenție la carbohidrați ! (paste, pâine, griș, mălai, orez, cartofi, făinoase, dulciuri convenționale, raw, 
light sau diet). Carbohidrații pot fi mâncați la micul dejun sau la prânz în cantități moderate 
(2 - 3 linguri). 
Excludeți dulciurile sau consumați-le rar (1 dată pe săptămână).
Hidratați-vă corespunzator! Necesarul de apă al unui adult în condiții normale de temperatură și efort 
este de 30 - 35 ml apă pe kilogram/corp .
Nu confundați foamea cu pofta! Nu înfulecați, mestecați în tihnă și îndelung mâncarea, astfel încât 
să ajutați digestia și să simțiți senzație de sațietate cât mai repede.
Nu mâncați fructe în exces sau seara! Dacă doriți să scăpați de câteva kilograme, nu consumați mai 
mult de 3 fructe pe zi (până la ora 15). Le puteți mânca dimineața sau pe post de gustare între mese, 
întregi sau sub formă de smoothie.

• Portocală – 1 buc. 
• Castravete – 1 buc. 
• Baby spanac – 1 mână 
• Rădăcină de pătrunjel – 1 buc. 

Kuvings
Storcător prin presare

la rece C9500PR

http://www.kuvings-romania.ro
http://www.kuvings-romania.ro/retete/smoothie/smoothie-dietetic-dupa-sarbatori-by-carmen-bruma
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://shar.es/1QD3en&t=Smoothie%20dietetic%20dupa%20sarbatori%2C%20by%20Carmen%20Bruma
https://twitter.com/intent/tweet?text=Smoothie%20dietetic%20dupa%20sarbatori%2C%20by%20Carmen%20Bruma&source=sharethiscom&related=sharethis&url=https://shar.es/1QD3JW
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fsmoothie%2Fsmoothie-dietetic-dupa-sarbatori-by-carmen-bruma%3Fsthash.pbNEVuRv.mjjo&title=Smoothie%20dietetic%20dupa%20sarbatori%2C%20by%20Carmen%20Bruma&summary=&source=
https://ro.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fretete%2Fsmoothie%2Fsmoothie-dietetic-dupa-sarbatori-by-carmen-bruma&media=http%3A%2F%2Fwww.kuvings-romania.ro%2Fassets%2Ffiles%2Frecipe%2F730%2Ffdb_1488970771_recipe_730_0.jpg&h=450&w=900&description=Smoothie%20dietetic%20dupa%20sarbatori%2C%20by%20Carmen%20Bruma
http://www.kuvings-romania.ro/produse/storcator-prin-presare-la-rece-c9500pr
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