
 PUREE PREMIUM CYTRUSOWE 

Puree Premium Cytrusowe
to orginalna kombinacja smaków:
grejpfruta,cyrtryny,kwaśnej mandarynki.
Puree Yuzu jest bardzo popularnym składnikiem
w karcie dań Kuchni Wschodu, używanym przez
kucharzy Koreii i Japonii.
Cierpkie, wyraziste puree o zapachu cytrusów
dodaje unikalnego, niepowtarzalnego smaku
orzeźwiającym koktajlom oraz rozgrzewającym
napojom.



 

POŁĄCZENIA
SMAKOWE  
cytrusy, imbir, miód, śliwki

APLIKUJ do: 
herbaty na zimno, 
smoothies, koktajli, desery

POJEMNOŚĆ 
1L 

Jason Soon
MONIN Beverage Innovation Director

Yuzu Iced Tea
• 30 ml Puree MONIN Citrus Premium
• 20 ml Syropu MONIN Peach Tea
• 180 ml wody

Yuzu Froyo
• 30 ml Puree MONIN Citrus Premium
• 1miarka Bazy MONIN Yogurt
• 120 ml mleka 

Yuzu Lemonade
• 60 ml Puree MONIN Citrus Premium
• 40 ml świeżego soku z cytryny 
• 240 ml wody

Yuzu Gin & Tonic
• 30 ml Puree MONIN Citrus Premium
• 40 ml dżinu
• 120 ml tonic’u

Połącz wszystkie składniki w wypełnionym
lodem shakerze, dokładnie i energicznie 
zmieszaj.Przelej calość do dużej szklanki,
udekoruj plasterkami cytryny.

KOLOR   
Złoto-żółty z pomarańczowymi 
smugami

ZAPACH  

KONSYSTENCJA 
Gęsta

SMAK 
      Cytrusowy

Yuzu Saketini
• 20 ml Puree MONIN Citrus Premium
• 5 ml Syropu MONIN Rose 
• 20 ml sake
• 20 ml wódki
• 10 ml vermouth
• 10 ml sok z limonki
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 SMAKI

Yuzu Elder Flower Beer
• 20 ml Puree MONIN Citrus Premium
• 10 ml Syropu MONIN Elder Flower 
• 10 ml soku z limonki
• piwo

Yuzu Mojito
• 30 ml Puree MONIN Citrus Premium
• 50 ml białego rumu
• 10 liści mięty
• 4 cząstki limonki
• woda gazowana

Yuzu Mocktail
• 30 ml Puree MONIN Citrus Premium
• 60 ml soku z grejpfruta
• 60 ml soku z żurawiny
• 4 świeże maliny

‘‘ 

‘‘

Yuzu Daiquiri
• 20 ml Puree MONIN Citrus Premium
• 60 ml białego rumu
• 10 ml soku z pomarańczy
• 20 ml soku z limonki

Yuzu Lemongrass Smoothie
• 45 ml Puree MONIN Citrus Premium
• 10 ml Syropu MONIN Lemongrass 
• 90 ml wody

Ten piękny cytrusowy smak z subtelnymi nutami kwiatowymi jest wspaniałym
zastąpieniem cytryny i limonki, nie tylko nadaje doskonałego przełamania
każdego klasycznego koktajlu ale również smakuje cudownie z wodą sodową
czy w aplokacjach klasycznej Margerity dodając jej gładkosci, słodyczy
oraz nutkę cierpkości. Witamy w nowej erze.... 
koktajli!

Połącz wszystkie składniki z lodem 
w dużym dzbanku, dokładnie zmieszaj.
Udekoruj plasterkami cytryny.

Połącz wszystkie składniki w shakerze,
dokładnie i energicznie wstrząsnij.
Przecedź calość do dużej szklanki.

Połącz wszystkie składniki w blenderze,
dokładnie wymieszaj do gładkiej
konsystencji.Przelej calość do dużej szklanki.
Udekoruj listkiem mięty.

Ugnieć w wysokiej szklance cząstki limonki
z liśćmi mięty, dodaj pokruszony lód, 
dopełnij całość wodą.
Udekoruj listkiem mięty.

Połącz wszystkie składniki w wypełnionym
lodem shakerze, dokładnie i energicznie 
zmieszaj.Przelej calość do dużej szklanki,
udekoruj plasterkami grejpfruta, malinami.

W wysokiej szklance wymieszaj wszystkie 
składniki oprócz piwa, którym dopełnij
pojemność szklanki.

Połącz wszystkie składniki w shakerze,
dokładnie i energicznie wstrząsnij.
Przelej calość do kieliszka.

Połącz wszystkie składniki w shakerze
wypełnionym lodem, dokładnie,
energicznie wstrząsnij.Przelej calość
do szklanki. Udekoruj plasterkami cytryny.

Połącz wszystkie składniki w blenderze,
dokładnie wymieszaj do gładkiej
konsystencji.Przelej calość do dużej szklanki.


