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NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU: MIEŠADLO KUCHENPROFI 
 
Výrobok: miešadlo na mliečnu penu na kávu cappuccino nerez Latte Forte Kuchenprofi 
 
Kód výrobku: 227749050 
 
Výrobca: Kuchenprofi 
 
Miešadlo je určené nielen na prípravu originálneho talianskeho cappuccina, ale aj k ďalším nápojom, 
ako napríklad: 
 
Caffé Macchiato 
 
Ku klasickému espresse sa pridá mliečna pena. 
 
Latte Macchiato 
 
Naplňte penu do vysokého pohára a pridajte k nej espresso. Ohrejte mlieko, vyšľahajte, medzitým si 
urobte espresso a kávu vlejte doprostred a hore našľahané mlieko. Latte Macchiato servírujte s dlhou 
lyžičkou. 
 
Viedenská káva 
Servírujte čiernu kávu do pohára s množstvom šľahačky. Šľahačku posypte cukrom. 
 
Írska káva 
 
Nalejte silnú kávu do vysokého pohára, ocukrujte a pridajte rum. 
 
Café frappé 
 
Našľahajte instantnú kávu vo vysokej pohári so studenou vodou a posypte cukrom. Servírujte s 
kockami ľadu a môžete pridať aj vaječný koňak. 
 

 

Miešadlo na mliečnu penu môžete použiť aj na iné účely než k priprave kávy: 

 
Sneh z bielkov 

 
Pomocou miešadlá sa dá vyšľahať sneh v potrebnej konzistencii. 

 
Mliečny kokteil 

 
Zmiešajte mlieko a ovocný sirup. 
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Čokoládové frappé 
 
Našľahajte kakao s mliekom. Posypte cukrom a pridajte kocky ľadu. 
 
Majonéza 
 
Zmiešajte jeden žĺtok s olejom a dosiahnete tak potrebnej konzistencie. 
 
Šalátový dresing 
 
Našľahajte olej s octom, okoreňte soľou a korením a potom pridajte bylinky. 
 
 

Recepty 

Piňa Colada 
 
• 8 cl hnedého rumu 
• 8 cl ananásového džúsu 
• 2 lyžičky / 4- 6 cl tekutého kokosového oleja 
 
Všetky ingrediencie dajte dohromady do vysokého pohára a pomocou miešadlá našľahajte. Ozdobte 
pohár ananásom a paraplíčko. Môžete servírovať. 
 
Malinový kokteil (nealko) 
 
• 2 cl malinový sirup 
• 1 žĺtok 
• 10 cl studeného mlieka 
• 10 cl ovocné červené šťavy 
 
Všetky ingrediencie zmiešajte dohromady pomocou miešadlá a servírujte s barovou slamkou. 
 
 

Ako dosiahnuť perfektné peny 

 

 Naplňte vysoký pohár 1/3 mlieka. Pre teplé kávové špeciality použite prosím teplé mlieko  

(optimálna teplota 60 C). 

 Ponorte miešadlo do mlieka, tak aby sa s ním dalo miešať. Špirála by sa nemala dotýkať dna 

pohára, držadlo miešadlá prosím neponárajte do mlieka. 

 Zapnite miešadlo a pohybujte s ním krúživo hore a dole, kým nedosiahnete potrebné peny 

(cca 20 sekúnd). 

 Vypnite miešadlo a vyberte z pohára. Nepostříkejte sa! 

 Pena je pripravená. 
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K dosiahnutiu ideálnej peny by nemalo mať mlieko viac než 60 C. Pre mliečne koktaily a studenej 

kávy použite vychladené mlieko. 

 

Čistenie 

Držadlo a špirálu je možné umyť v teplej vode a potom ich opláchnuť a usušiť. Miešadlo je pevne 

spojené s rukoväťou a nie je možné ich od seba oddeliť. Nie je určené do umývačky riadu. 

Batérie 

Dve alkalické batérie (1,5 V). 
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