Optionele Accessoire

Koopgids Blender

Boek met 80 recepten
Doperwtenroomsoep met munt
Bereiding: 15 min • Kooktijd: 10 min • Rusttijd: 2 uur
Voor 6 personen
500 g diepvriesdoperwtjes
5 muntblaadjes
1 kippenbouillonblokje
200 ml de kookroom
2 tl zeezout
peper

Kook de doperwtjes ongeveer 10 minuten in 1 liter
kippenbouillon.
Bewaar ¾ van de bouillon en doe de doperwtjes met de
rest van de bouillon in de kom van de blender. Voeg de
muntblaadjes en de room toe. Bestrooi met zout en peper.
Mix 1 minuut op functie
. Gebruik zo nodig de spatel.
Voeg meer bouillon toe totdat u de gewenste consistentie
heeft.
Laten afkoelen en 2 uur in de koelkast zetten.

Gazpacho
Bereiding: 15 min • Rusttijd: 3 uur
Voor 4 personen
2 sneetjes brood
4 rijpe tomaten
1 komkommer
1 rode paprika
2 kleine nieuwe uitjes
1 knoflookteentje
8 verse basilicumblaadjes
80 ml olijfolie
2 el balsamico-azijn
1 tl Espelette peper
12 zwarte olijven
(facultatief)
zout, versgemalen peper

Laat het brood ca. 10 minuten weken in een beetje water.
Dompel de tomaten in kokend water, om ze gemakkelijker
te kunnen pellen, snijd ze in vieren en druk de pitjes en het
sap eruit.
Schil de komkommer; snijd de uien doormidden. Verwijder
de steel en de zaadlijsten van de paprika. Snijd alle groenten
in grote stukken. Pel het knoflookteentje en verwijder de
groene kern.
Doe alle ingrediënten in de blender; te beginnen met de
vloeistof. Strooi er zout en peper op en voeg de Espelette
peper toe. Mix 1 minuut op functie
.
Maak zo nodig verder op smaak en zet de gazpacho
minstens 3 uur in de koelkast.
Heel koud serveren, met een scheutje olijfolie en olijven.

SOEPEN
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Aardbeienmilkshake
Bereiding: 5 min

350 g aardbeien

Was de aardbeien en verwijder de steeltjes. Doe alle
ingrediënten in de kom van de blender.

750 ml melk

Mix 30 seconden op functie

Voor 4 personen

.

4 el aardbeiensiroop

Mini bol

8 ijsklontjes

Mini-kom

Bananenmilkshake van sojamelk
Bereiding: 5 min
Voor 4 personen

voor snelle bereidingen, kleine gerechten
en gemalen specerijen.

3 el amandelpoeder

Doe de in stukken gesneden bananen in de kom van de
blender. Voeg de sojamelk, amandelpoeder, ahornsiroop,
kaneel en ijsklontjes toe. Mix 40 seconden continu op
functie .

3 el ahornsiroop

Meteen goed koud serveren.

2 bananen
400 ml sojamelk

2 tl kaneelpoeder
5 ijsklontjes

Kokos-mangomilkshake
Bereiding: 5 min

400 g mangovruchtvlees

Doe alle ingrediënten in de blender te beginnen met de
kokosmelk en mix 30 seconden continu op functie .

125 ml kokosmelk

Meteen goed koud serveren.

Voor 2 glazen

het sap van 1 limoen

Tonijnpastei

10 ijsklontjes
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SMOOTHIES, MIlkSHakES & COCkTaIlS

Magimix Nederland BV - Schimminck 10A, 5301 KR, Zaltbommel
T: +31 (0) 418 54 05 05 - F: +31 (0) 418 54 05 06 - klantenservice@magimix.nl
Ne jetez plus vos anciens appareils,
réparez-les ou rapportez-les dans un pont de collecte
Réf : 460831

Bereiding: 5 min - Voor 4 personen:
1 blik tonijn, naturel (200 g) - 3 el vloeibare room - 1 tl olijfolie
1 tl mosterd - ½ citroen - bieslook - zeezout, peper
De tonijn grof versnipperen en in de minikom doen. Hak de
bieslook fijn.
Doe de olie en het citroensap gevolgd door de andere
ingrediënten in de minikom en mix 20 seconden op snelheid 1.
En smullen maar!
Lekker op geroosterd brood of op toastjes.

2 tl honing

www.facebook.com/MagimixNL

www.magimix.nl

Multifunctioneel, eenvoudig en efficiënt

Pluspunten van Magimix
De blender maakt alle soepen, smoothies en
beslagen heerlijk smeuïg en glad van structuur.

Multifunctioneel

Maak met gemak:
Cocktails, milkshakes, smoothies, soepen,
beslag, snelle sorbets en ijsdrankjes
4 voorgeprogrammeerde functies:
Crushed ice, Smoothies, Soepen, IJsdesserts
Volledige controle:
Handmatig de snelheid instellen
voor volledige controle

1,8 l

Smoothies

Soups

Ice

Desserts

1
2
3
4

Eenvoudig

Voorgeprogrammeerde functies
Snelheidsregelaar
Geleverd met handige mengspatel
Stabiele basis
Gemakkelijk schoon te maken:
De machine is volledig demonteerbaar
en spoelt automatisch.

Efficiënt

m

Crushed ice
om snel en gemakkelijk
crushed ice te maken.
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Uniek Blender ix systeem: geoptimaliseerde
vormgeving voor perfecte emulsies.
Krachtig met minimaal geluid:
600 tot 15 000 tpm, 1200W
Geleidelijke start
Turbo pulse modus 
Hittebestendige glazen kom van 1,8L
voor warme en koude bereidingen.

Smoothies
voor het mixen of mengen van
vloeibare bereidingen zoals
milkshakes en smoothies.

Soepen
om romige (warme of
koude) soepen te krijgen.

IJsdesserts
om compacte
ingrediënten te pureren
en ijsdrankjes te maken.

