Świeżość i energia
na wiosnę z Monin
Zrób sobie przerwę od tych ciężkich zimowych
toksyn nagromadzonych w żywności w ciągu
ostatnich kilku miesięcy i pomóż organizmowi
poczuć orzeźwienie ze świeżych, owocowych
receptur Monin.

Porady
Mango Carrot

że!

30 ml Puree MONIN Mango
120 ml świeżego soku pomarańczowego
20 liści pietruszki
1 marchew
Wszystkie składniki zmieszaj w blenderze.
Wlej mieszankę do shakera i energicznie
wymieszaj z lodem. Przecedź do kieliszka
wypełnionego lodem.

Sugestia:
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Kiwi Asparagus

30 ml Puree MONIN Kiwi
100 ml zielonej herbaty
10 ml świeżego soku z cytryny
3 zielone szparagi
Szparagi oraz Puree MONIN Kiwi zmiksuj
w blenderze.Wlej mieszankę do shakera,
dodaj pozostałe składniki.
Energicznie wstrząśnij, następnie przecedź
do szklanki pełnej lodu.

Peach Red Berries

30 ml Puree MONIN Peach
150 ml świeżego soku grejpfrutowego
60 g miąższu granatu
40 g żurawiny
Wszystkie składniki zmieszaj
w blenderze, dodaj pokruszony lód
i zmiksuj na gładką masę.
Przelej do schłodzonej szklanki.

sugestia:

zamiennie za
Kiwi
Puree MONIN
NIN
użyć Puree MO
.
Green Apple

Aby uzyskać maksymalne korzyści ze świeżego napoju
który natychmiast uwalnia składniki odżywcze,
należy podawać go natychmiast po przyrządzeniu!

sugestia:

...to jest rozwiązanie!

20 ml Puree MONIN Passion fruit
200 ml czarna herbata
20 ml soku z cytryny
20 g serce karczocha
Wlej s kładniki do blendera z kostkami
lodu zmiksuj na gładką masę.
Przelej do schłodzonej szklanki.

15 ml Puree MONIN Strawberry
120 ml świeżego soku pomarańczowego
40 g chrzanu
Wlej składniki do blendera z kostkami lodu,
zmiksuj na gładką masę. Przelej do szklanki.

To dużo więcej niż napój,
to są witaminy!
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Passion Fruit Artichoke

Strawberry Horseradish
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Sugestia:

Aby w pełni wykorzystać wzmacniające
witaminy, najlepiej przyjmować je w trakcie posiłku
lub krótko po, to najlepszy czas dla
organizmu do ich wchłaniania.
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Sugestia:
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...to są chwile!
Oto kilka wypowiedzi na przykładzie
menu promowanego w ofercie:

nie!

Poranne ożywie
Lunch starter!

Popołudniowe
wzmocnienie!

aca!

Ratunek na k
Przepis z okładki /
• 30 ml Puree MONIN Raspberry • 100 ml sok jabłkowy • 70 g buraków • 2 liście bazylii

znajdz nas na:

www.moninpolska.pl

Wypij
mnie!

