
                                                                               
Gebruiksaanwijzing Blenders Fresh Fruit Express 

OTJ 800, Moosha, Vita Easy en Solis Perfect Blender Pro 

                          

                                           Cool Cappuccino 
 Schenk 100 ml verse of houdbare melk of water per Cool Cappuccino in de blender.  

 Schep vervolgens 50 gram of 3 koffieschepjes Viareggio Cool Cappuccino poeder 

erbij. 

 Voeg (Soft)ijs of 3 –  12 DROGE IJSBLOKJES (afhankelijk van de grote) toe per  

Cool Cappuccino. U krijgt na het blenden dezelfde dikte als een smoothie. 

 Druk op een van de toetsen voor het blenden van één tot drie Cool Cappuccino’s. 

 Presenteer de Cool Cappuccino met een rietje in een groot glas of in onze disposable 

beker (zie webshop). Eventueel kunt u er nog slagroom met wat cacaopoeder op doen. 

                                                                                                

                               Cool Cappuccino met Baileys 
 Schenk 35 ml Baileys en 65 ml melk of water per Cool Cappuccino in de blender.  

 Schep vervolgens 50 gram of 3 koffieschepjes Viareggio Cool Cappuccino poeder 

erbij. 

 Voeg (Soft)ijs of 3 –  12 DROGE IJSBLOKJES (afhankelijk van de grote) toe per  

Cool Cappuccino. U krijgt na het blenden dezelfde dikte als een smoothie. 

 Druk op een van de toetsen voor het blenden van één tot drie Cool Cappuccino’s. 

 Presenteer de Cool Cappuccino met een rietje in een groot glas of in een disposable 

beker (zie webshop). Eventueel kunt u er nog slagroom met wat cacaopoeder op doen. 

 

Overig gebruiksadvies: 
 Doe de Cool Cappuccino poeder in een plastic bakje zodat u dit er makkelijk uit kunt scheppen. 

 Menu en tafelkaartjes en posters zijn te bestellen via onze website. 

 U kunt de Cool Cappuccino natuurlijk ook via een Slush Puppy/Granita apparaat uitschenken.  

De verhouding is 500 gram poeder met 2,5 liter water of melk.  

 Disposable doorzichtige Cool Cappuccino bekers zijn te bestellen via onze webshop. 

 Bij gebruik van een glas adviseren wij het IKEA Godis glas 40 cl. 

                                                                                     
 

Zie ook www.freshfruit.express of bel met Fresh Fruit Express tel 0167-540400 of 02-4000898 (België). 

http://www.freshfruit.express/

