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Kuvings Ürünlerini ve aksesuarlarını satın almak için daha fazla bilgi almak 
için yerel Kuvings yetkili bayinize başvurun veya 
www.kuvings.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin

Feragatname - Bu tarif kitabında bulunan ifadeler ve ürünler FDA tarafından 
değerlendirilmemiştir. Herhangi bir hastalık veya rahatsızlığı teşhis etmek, 
tedavi etmek, iyileştirmek veya düzeltmek amacını taşımamaktadırlar.

Telif Hakkı © 2013 Kuvings, Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir kısmı, 
Kuvings'in önceden izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi yöntemiyle 
veya başka bir şekilde, herhangi bir biçim veya araçla çoğaltılamaz, bir 
yedekleme sisteminde saklanamaz veya iletilemez. 
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Güne en sevdiğiniz meyve ve sebzelerle yaptığınız bir bardak tamamen doğal meyve-
sebze suyuyla başlayın. Taze ve doğal besinler bedeninize daha kolay emilir ve dolayısıyla 
gün boyu kendinizi zinde ve enerjik hissedersiniz. Şekerli ve kremsi bir meyve suyu 
tercih ediyorsanız bir muz ekleyin. Sert ve lifli sebzeleri sıkarken bir elma veya armut 
ekleyin. Meyve-sebze sularında farklı meyve ve sebzeleri kullandıkça, kişisel meyve-
sebze suyu bilginizi ve kendi tariflerinizi geliştireceksiniz. Daha sağlıklı bir yaşam için  
Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağını deneyin. Bedeninizdeki değişimleri daha ilk 
taze meyve-sebze suyunuzla hissedeceksiniz.

G İ R İ Ş  B Ö L Ü M Ü

Büyük bir bardak doğal Kuvings
meyve suyu sizi özel hissettirecek.
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Kuvings Whole Slow  
Meyve-Sebze Sıkacağı 

Teknolojisi

Katı Meyve ve Sebzeler
• Sindirim-emilim oranı : 17 %
• Sindirim-emilim süresi : 3-5 saat 

Juices by Kuvings 
ile Elde Edilen Meyve-Sebze Suları
• Sindirim-emilim oranı :  % 65 
• Sindirim-emilim süresi : 10-15 dak 

Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağı besleyici içeriği,
mineralleri ve enzimleri daha büyük oranda muhafaza ederek

mümkün olan en iyi aromayı sağlar.

Bitki hücreleri sert hücre 
duvarlarıyla çevrilidir

Bitki hücreleri homojen
hale getirildiği için
emilim hızlanır

Elmaları bütün olarak alabilen genişletilmiş doldurma ağzı, 
besleyici içerik kaybını minimuma indirmenizi sağlar (daha 
az kesme ve daha az hava teması). JMCS’nin (Modüler 
Sıkma Sistemi) patentli düşük-hızlı ezme teknolojisi, meyve 
veya sebzelerin suyunu geleneksel şekilde bıçaktan geçirerek 
değil, sıkarak çıkarır. Dahası, Kuvings’in düşük-hızlı sistemi 
meyve ve sebzelerin doğal tadını korurken, daha fazla su 
çıkarır. Sıkacağımızdan elde ettiğiniz bir bardak doğal meyve-
sebze suyu, bedeninizin bu gıdalardan katı tüketime göre 4 
kat fazla besin maddesi almasını sağlar. Meyve-sebze suları, 
serbest radikalleri bedeninizden atmanıza yardımcı olan 
antioksidanları içerir.

Meyve ve sebzelerinizdeki besleyici 
öğelerin hiçbirini kaçırmayın!

★ Serbest radikaller
Serbest radikaller ya da kısaca radikaller, 
yaşlanma, doku hasarı ve muhtemel hastalıklardan 
sorumlu organik moleküllerdir. Bu moleküller son 
derece kararsız olduğundan diğer moleküllere 
bağlanma eğilimine girerek bu moleküllere zarar 
verir ve yaşlanma sürecini hızlandırır. Antioxidants, 
present in extracted juices, are molecules that 
prevent free radicals from harming healthy tissue.

Kaynak: Taze Meyve-Sebze Sularının Kanser Önleyici  
Etkileri, Gıda Endüstrisi ve Beslenme, 8(1)28 36,2003

Besin Sindirimi ve Emilimi

Katı Meyve ve 
Sebzeler

Kuvings Whole Slow ile 
Elde Edilen Meyve-Sebze 
Suları

17%

65%

Vejetatif 
hücreler

Vejetatif 
hücreler
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Temizleme Aleti
Maksimum hijyen ve temizleme 
kolaylığı sağlayan, tek elle rahatça 
kullanılabilen patentli döner fırça.

Parçalar ve Özellikler

Smoothie Süzgeci
Smoothie süzgecini kullanarak 
çeşitli kremsi içecekler 
yapabilirsiniz.

Boş Süzgeç
Boş süzgeci kullanarak donmuş 
tatlılar yapabilirsiniz.

* Ayrıca satılır
Kuvings Ürünleri ve aksesuarlarını 
temini hakkında daha fazla bilgi için yerel 
Kuvings Yetkili Satıcınızla irtibata geçin 
veya internet sitemizi ziyaret edin.
www.kuvings.com

Meyve-sebze suyunun damlamasını önler 
ve çalkalamayı kolaylaştırır.

Manyetik güvenlik sensörünün çalışması için
doğru montaj gerekir.

• İtici

• Geniş Ağız
Hızlı ve kolay sıkma için meyve ve
sebzeleri bütün olarak doldurabilirsiniz.
Bu geniş ağız, meyveleri sığdırmak için
kesme gerekliliğini ortadan kaldırarak
hava temasını azaltır ve besleyici içerik
kaybını minimuma indirmenizi sağlar.

• Ultem Sıkma Burgusu
Düşük hızlı ezme teknolojisi hem daha 
fazla hem de pürüzsüz, dengeli ve besin 
içeriği zengin meyve-sebze suları elde 
etmenizi sağlar.

• Süzgeç

• Döner Silecek

• BPA Meyve-Sebze Suyu Kabı

• İki Kademeli Emniyetli 
  Çalıştırma Sistemi

• Akıllı Kapak

• Lastik Muhafazalı  
  Çalıştırma Düğmesi

• Ağır İş Tipi Sessiz Motor

Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağı
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▶

1.ADIM    Üst Kısmın Montajı

2.ADIM    Üst kısım ile tabanın montajı

Noktaları  ●  hizalayın ve 
iticiyi içeriye yerleştirin.

İtici

Akıllı Kapak
Sökülebilir

1

5

2 3 4

Tüm parçalardaki kırmızı ● noktaları hizalayın ve parçaları göster-
ilen sırayla monte edin. Montajın ardından silindir kapağını saat
yönünde çevirerek kapatın.

Hazneyi ana üniteye yerleştirin.Alttaki ok işaretin ▼
haznede  Open yönüne ayarlayıp  döndürün. Ve 

 close pozisyonuna getirin.

•	 İlk kullanım öncesinde parçaları yıkayın.
•	 Baskı silikonu ile silikon contanın doğru 

monte edildiğinden emin olun.

Montaj ve Temizlik
Aşağıdaki kullanım ve temizlik ipuçlarından 
yararlanarak, Kuvings Whole Slow Meyve-
Sebze Sıkacağı ile çok çeşitli meyve-sebze suları 
yapabileceksiniz. Ürünü kullanmadan önce 
lütfen güvenlik uyarı ve talimatlarını dikkatle 
okuyun.
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Süzgecin Temizlenmesi 

Burgunun Temizlenmesi

Silikon Parçaların Temizlenmesi

Temizleme Aleti
Süzgeci  temiz leme a let in in iç ine 
yerleştirin. Temizleme aleti ile süzgeci 
ak an suyun alt ında ters  yönlerde 
çevirerek süzgeci temizleyin ve ardından 
süzgecin içini ve dışını durulayın.

Silikon Fırça
Silikon fırçaları yavaşça çekerek 
d ö n e r  s i l e c e k t e n  ç ı k a r ı n . 
Temizledikten sonra, silikon fırçayı 
kuyruğu aşağıda olacak şekilde 
yuvasına yerleştirin.

Baskı Silikonu
T e m i z l e m e k  i ç i n  ç ı k a r ı n . 
Te m i z l e d i k t e n  s o n r a  b a s k ı 
silikonunu iterek yerine tam olarak 
ve sıkıca oturtun.

Silikon Conta
Si l ik on contay ı  meyve suyu 
kabından çıkarın. Temizledikten 
sonra iterek yerine sıkıca oturtun.

Fırçalama
Süzgecin içinde ve dışındaki 
meyve -sebze k al ınt ı lar ını 
temizlemek için fırça kullanın.

Burgunun dış kısmını yumuşak bir bezle 
suyun altında temizleyin ve burgudaki 
meyve-sebze kalıntılarını gidermek için 
fırça kullanın.

Sünger uygulama
Süzgeci suyun altına tutun 
ve  b i r  sünger  k u l lanarak 
süzgecin içini ve dışını dairesel 
hareketlerle silerek temizleyin.

7



Elma Suyu

Havuç Suyu

Nar Suyu, Armut Suyu 

Portakal Suyu, Üzüm Suyu

Lahana Suyu

Domates Suyu, Ispanak Suyu

Kereviz Suyu, Karalahana Suyu

Buğday Çimeni Suyu, Dolmalık Biber Suyu

Havuç ve Kereviz Suyu, Nefis Havuç Suyu 

Detoks Etkili Karışık Yeşil Su, Ünlü Kereviz Suyu, Körpe Ispanak Suyu

Multivitaminli Sebze Suyu, Ekşi Domates, Mor Lahana Suyu

19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

45
47
49
51
53
55
57
59
61

Besleyici Meyve-Sebze Suları  
ve Bebek Mamaları

LOHAS Buğday Çimeni Suyu, Susuzluk Giderici Salatalık Suyu

Dinlendirici Zencefilli Armut Suyu, Enerji Artırıcı Lotus Kökü Suyu

Zengin Vitaminli Turp Suyu, Canlandırıcı Portakal-Pancar Suyu

Soya Sütü, Fıstık-Ceviz Sütü, Fıstık Kreması

Badem Sütü, Karışık Fıstıklı Enerji Çubuğu

Kaju Sütü, Çikolatalı Kaju Sütü

Brokolili Tavuk Lapası

Domates Çorbası, Sebzeli ve Peynirli Kanepe

Havuç & Patates Püresi, Mango & Muz Püresi

Temel Meyve & 
Sebze Suları
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Tropikal Karışım, Yaz İçeceği

Tropikal Fantezi Karışım, Yazlık Karpuz Karışımı

Kivi Max, Nar-Elma Suyu

Karışık Dutsu Meyve Suyu, Muzlu Soğuk Latte

Mango Tango Püresi, Muzlu Fıstıklı Smoothie

Pembe Greyfurt Suyu

Yeşil Limonata, Yaban Mersini Suyu

Kirazlı Şampanya, Sunrise Tekila

Elmalı Martini, Yaz Sakesi

Kırmızı Sangria

Yaban Mersinli Mojito, Red Eye

Karpuzlu Namimono, Malibu Esintisi

Fuzzy Navel

Balkabaklı Kremsi Smoothie , Ispanaklı Smoothie,

Oryantal Tatlı Patatesli Smoothie

Çilekli Muzlu Smoothie, Mangolu Muzlu Smoothie

Yaban Mersinli Smoothie, Ananaslı Smoothie

Kavunlu Muzlu Smoothie, Havuçlu Muzlu Smoothie, Domatesli Kivili Smoothie

Kakaolu Avokadolu Smoothie

Kajulu Kızılcıklı Smoothie, Avokadolu Ananaslı Smoothie

Çilekli Dondurma, Kivili Dondurma, Yaban Mersinli Dondurma, Mangolu Dondurma

Muzlu Yoğurtlu Gelato, Kızılcıklı Dondurma

Böğürtlenli Tatlı, Portakallı Limonlu Dondurma, Böğürtlenli Muzlu Dondurma

67
69
71
73
75
77
79
81
82
83
85
86
87

93
94
95
97
99
101
103
105
107

Soğuk Meyve Suları
 ve Kokteyller

Smoothie’ler  
& Donmuş Tatlılar
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Sapını koparın ve meyveyi 
sıkacağın ağzına sığabilecek 
büyüklükte dilimleyin.
Bu meyveleri kabuk ve 
çekirdeklerini çıkarmadan sıkın. 
Kabuk ve çekirdekleri mükemmel 
besin kaynağıdır.
Yumuşak malzemeler sıkacağa 
bütün olarak doldurulabilir ya da 
gerekirse doldurma ağzına uygun 
büyüklükte kesilebilir (bazı yumuşak 
gıdaların çekirdek ve kabuklarının 
sert olabileceğine dikkat edin).

Elma, armut, portakal, 
domates vs.

Sert çekirdekli veya tohumlu 
meyveler sıkacağa zarar 
verebilir; sert çekirdek veya 
tohumları dikkatli bir şekilde 
ayıklayın.

Mango, kiraz, avokado, 
şeftali, erik, hurma vs.

Akan suya tutarak temizleyin 
ve kabuklarını soyun.
Sert kabuklarını soyun ve 
meyveyi sıkacağın ağzına 
sığabilecek büyüklükte 
dilimleyin. Sert kabuklar 
sıkacağa zarar verebilir; 
sıkmadan önce kabuklarını 
soyun.

Karpuz, kavun, ananas, 
liçi vs.

Yumuşak Malzemelerin Sıkılması Sert Çekirdekli veya Tohumlu Meyveler Sert Kabuklu Meyveler

Malzemelerin  
Hazırlanması
En ideal meyve-sebze suyunu elde etmek için meyve ve 
sebzelerinizin nasıl hazırlanacağını öğrenin. Bu ipuçları ve 
tavsiyeler meyve-sebzelerinizi etkili bir şekilde sıkmanıza ve 
sıkacağınızın uzun ömürlü olmasına yardımcı olacaktır.

• Malzemeleri yavaşça ve birer birer doldurun.
• Sıkacağın güvenliği açısından, donmuş malzemeleri doldurmadan önce buzlarını çözdürün. 
• Sıkacağın güvenliği açısından, kuruyemiş ve baklagilleri belirtilen şekilde suda bekletin.    
  (Soya fasulyelerini en az 8 saat suda bekletin.) 
• Fıstık sütü yaparken, en iyi sonuç için fıstık ve suyu (vb. sıvıyı) mutlaka eşit miktarlarda ekleyin.
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Sıkmadan önce sebzeleri 
iyice yıkayın ve 10 -15 
dakika soğuk suda bekletin. 
Bu işlem bu malzemelerden 
en yüksek miktarda besleyici 
içerik elde edilmesine 
yardımcı olur.

Ispanak, karalahana, 
marul, pazı, Çin lahanası.

Bu tür malzemelerin gerekli 
hazırlık yapılmadan sıkılması 
sıkacağın sıkışmasına, 
verimin düşmesine ve 
hatta sebze suyundaki posa 
miktarının artmasına neden 
olabilir. Lifli malzemelerin 
8-10 cm uzunlukta kesilmesi 
güvenli ve etkili bir sıkma 
sağlayacaktır.

Kereviz, karalahana, 
maydanoz, havuç, pancar, 
lahana vs.

Donmuş gıdaları buzlarının 
çözülmesini beklemeden 
kullanmak sıkacağa zarar 
verebilir. Donmuş gıdaları 
kullanmadan önce mutlaka 
en az 5-10 dakika dışarıda 
bekleterek buzlarının 
çözülmesini sağlayın.

Donmuş Gıdalar

Malzemeler çok hızlı doldurulursa:
(1)meyve suyu verimi düşebilir,
(2)meyve suyu taşabilir ve sızabilir,
(3) hatta sıkacak sıkışabilir.
Malzemeleri sıkacağa kapaktan 
bakarak yavaşça doldurun. Daha 
fazla malzeme doldurmadan 
önce, doldurduklarınızın sıkılmasını 
bekleyin.

Malzemelerin Doldurulması

Yapraksı Bitkiler Lifli Yapraklı Bitkiler

11

Bademleri sıkmadan önce en 
az 3 saat suda bekletin. Bu tür 
malzemeler kullanılmadan 
önce uygun şekilde suda 
bekletilmedikleri takdirde 
sıkacağa zarar verebilir.

Kuruyemiş/Baklagiller (Badem, Fıstık, Kaju vs.)



Domates, Karpuz, Çilek,  
Kiraz

Portakal, Mandalina,  
Havuç, Balkabağı

Kivi, Avokado,  
Brokoli, Ispanak

Lahana, Turp, Armut, Soğan, 
Sarımsak, Soya Fasulyesi

Üzüm, Yaban Mersini, Patlıcan

KIRMIZI

Sarı & Turuncu

Yeşil

Mor

Beyaz

Besin Maddeleri -  Polifenol, Likopen
Yararları - Anti tümor, Kalp Hastalıklarıyla  
                  Savaşır, Yaşam Tarzından  
                  Kaynaklanan Hastalıkları Önler
      

Besin Maddeleri - Beta karoten
Yararları - Antioksidan, Cilde İyi Gelir

Besin Maddeleri - Folik Asit, C Vitamini,   
                             Kateşin 
Yararları - Yorgunlukla Savaşır, Kana
                  Yardımcı Olur

Besin Maddeleri - İzoflavon,  
                             Antoksantin, Kersetin
Yararları - Antioksidan

Besin Maddeleri - Flavonoid, Antosiyanin
 Yararları - Görme Gücünü Artırır,
                   Antioksidan
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Meyve ve sebzeler bedenimiz için vazgeçilmez gıdalardır.
Güneş altında yetişen bitkiler topraktan besin maddelerini emer ve bu sayede
kavurucu ısıya ve şiddetli soğuğa dayanıklılık gösterebilir. Bitkiler kendilerini

korumak ve büyümek için uzun bir süre boyunca doğal kimyasallar üretir.
Bunlara “fitokimyasallar” adı verilir. Renkli ve sulandırılmamış meyve ve

sebze sularındaki fitokimyasalları bolca tüketmenin antioksidan etkileri
vardır. Bu maddelerin yaşlanmayı geciktirici ve yaşam tarzından kaynaklanan

hastalıklardan koruyucu etkisi sayesinde daha uzun ve daha sağlıklı
yaşayabilirsiniz. Yeme-içme alışkanlıklarımızı bir gecede değiştiremeyiz.
Fakat mevcut diyetinize her defasında yeni bir fitokimyasal ekleyerek bir

başlangıç yapabilirsiniz. Çok fazla fast food ve et tüketmeyi bırakıp, doğal
bitkilerin acımsı, şekerli ve ekşi tadını tecrübe etmeye başladığınızda diyetiniz

daha iyiye gidecektir.

Fitokimyasallar; meyve ve 
sebzelerde beş farklı renkte 
bulunan besin maddeleri

Fitokimyasalları tüketmenin en iyi yolu, her 
gün taze, renkli ve işlenmemiş bütün meyve ve 

sebzeler yemektir.
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Besin emilimi sağlamak 
ve taze meyve-sebze 

suyu içmek için  
en iyi yol.

Bir bardak doğal meyve-sebze suyu, vitaminler, 
mineraller ve lifler gibi çok sayıda besin  

maddesi sağlar. Bir bardak doğal meyve-sebze  
suyuyla güzel bir yaşamın tadını çıkarın.

Temel Meyve & Sebze Suları
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1 Bardak

2 Bardak

Önerilen Tarif

Kolay: 1-2 malzeme ile 
hazırlanan kolay tarif

Normal: Daha fazla malzeme ile
hazırlanan ve 20-30 dakika süren
tarif
Zor: Hazırlanması 3-4 saati 
bulan tarifler

Acımsı Tat: 
Çoğu insanın fark 
edebileceği acımsı bir tat

Hafif Acımsı Tat:
Bazı insanların fark 
edebileceği acımsı bir tat

Orta Tat:
Acı veya şekerli olmayan, herkesin 
keyifle ve kolayca içebileceği tatlar

Hafif Şekerli Tat: 
Bazı insanların fark 
edebileceği şekerli bir tat

Şekerli Tat: 
Çoğu insanın fark 
edebileceği şekerli bir tatB S

B S

B S

B S

B S



Temel Meyve & 
Sebze Suları
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Temel Meyve & Sebze Suları

İşlenmemiş taze meyve-sebze suyu en sağlıklı ve gençleştirici içeceklerden 
biridir. Taze meyve-sebze suyu tükettiğinizde, bedeniniz besin maddelerini en 

hızlı ve sindirime hazır şekilde alır.

Meyve-sebze suları bedeninize 
verebileceğiniz en iyi meşrubattır.

Güne taze meyve-sebze suyuyla başlayın. 
Sağlığınızda büyük fark yaratacak.
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Cilde İyi Gelir, Detoksikasyon
Elma Suyu
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1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2 Sapları koparın ve elmaları doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin. 
3 Elmaları Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.

2 elma (130g×2)

Lezzeti Katlayıcı Besinler

Elma + Portakal + Liman = Yorgunlukla Savaşır
Elma + Lahana = Stresi Alır
Elma + Paprika = Cilde yardımcı olur

+ 

Elma Suyu
Elma Suyu detoksifiye edici özelliğinin yanı sıra kolesterolü 
düşürmede etkilidir, sindirime yardımcı olur ve cildinize iyi gelir. 
Elmanın yararları içerdiği vitamin, mineral, enzim, malik asit ve 
liflerden gelir.

Elma

Elmanın kabuğu pektin ve 
polifenol içerir. Elmanın 
kabuğuyla birlikte sıkılması 
tavsiye edilir.

INFO 

148 Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Görme Duyusuna İyi Gelir
Havuç Suyu
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1  İyice ovalayın, başlarını kesin ve sıkacağa uygun olacak şekilde kesin. 
2  Havuçları Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.

4 havuç (160g×4)

Lezzeti Katlayıcı Besinler

Havuç + Elma = Yorgunlukla Savaşır
Havuç + Portakal = Yorgunlukla Savaşır
Havuç + Ananas = Kabızlığı Önler 

+ 

Hazırlanışı
En iyi suyu elde etmek için, 
sıkmadan önce havuçları en az 30 
dakika soğuk suda bekletin.

Havuç Suyu
Havuç vitamin ve mineral deposudur ve özellikle antioksidan 
özellikli beta karoten bakımından zengindir. Havucun toplam 
besin değeri yaşlanmayı geciktirir, bağışıklık sistemini 
güçlendirir ve görme gücünü artırır.

216 Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Nar Suyu

Akciğere İyi Gelir
Armut Suyu

Nar Suyu
Nar C ve K vitamini deposu olduğu gibi östrojen besleyici 
özelliğe sahiptir.

22
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Nar Suyu

2 nar (200g)

2 tane armut (500g)

Armut
Armut bol miktarda su içerdiğinden 
susuzluğu giderir ve balgamı 
azaltır. Şiddetli öksürük ve balgamı 
azaltmak için, armut suyunu ballı 
armut buğulama ile birlikte tüketin. 
Armut suyunda bulunan lignin 
kabızlığı hafifletir.

Nar
Nar östrojen içerir ve menopozda 
kadınlara yardımcı olabilir. 
Taneler önemli bir östrojen 
kaynağıdır. Narın iç zarları 
önemli bir tanen kaynağıdır. Nar 
özü glikoz ve vitamin bakımından 
zengindir.

INFO 

INFO 

1  Nar tanelerini kabuğundan ayırın.
2  Nar tanelerini Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.

Armut Suyu
Armut arındırıcıdır ve vitamin, mineral ve lif deposudur. Armut 
özellikle grip tedavisine yardımcı olmasıyla bilinir.

1 Malzemeleri iyice yıkayın. 
2 Sapları koparın ve armutları doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin. 
3 Armutları Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.

134 Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

195 Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Portakal Suyu

Portakal zengin C vitamini ve biofl avonoid
içeriği sayesinde bağışıklık sistemini
güçlendirici olmasıyla bilinir ve cildinize iyi
gelir.

Bağışıklığı ve Cildi Güçlendirir
Portakal Suyu

Yorgunlukla Savaşır, Cildi Güçlendirir
Üzüm Suyu

24
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Kabuğunun beyaz kısımları ve yumuşak orta dokusu zengin bir pektin 
kaynağıdır ve sulu kısmı ve diğer besin içeriği ile hemen hemen aynı 
miktarda C vitamini içerir.

TIP 

Portakal Suyu

3 portakal (340gx3)

Üzüm (600g)

Üzüm
Üzümün kabuğu ve çekirdekleri, 
kanseri önleyici etkisi olabilen 
resveratrol maddesini içerir. 
Üzümün içindeki üç polifenol türü 
sağlığa yararları bakımından 
en önemlileri olarak görülür; 
flavonoid, fenolik asit ve 
resveratrol. Bu polifenol türlerinin 
üçü de ilginç bir şekilde üzümün 
sulu orta kısımlarında değil, 
kabuklarında, saplarda ve 
çekirdeklerde yoğunlaşmıştır.

INFO 

1  Portakalları soyun ve gerekirse kesin.
2  Portakalları Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.

Üzüm Suyu
Üzüm suyu son derece arındırıcı, alkalin ve besleyici bir meyve 
olması itibariyle yıllardır yorgunluğu atılması ve kronik hastalıkların 
tedavisinde yardımcı olarak kullanılmaktadır.

1  Malzemeleri iyice yıkayın ve üzümleri saplarından ayırın.
2  Üzümleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.

Portakal
C vitamini, flavonoidler ve beta 
karoten bağışıklık sistemini 
güçlendirmeye yardımcı olur, 
yaşlanma etkilerini azaltır ve kanser 
gelişimini yavaşlatmaya yardımcı 
olabilir. Portakal kabızlık, yorgunluk 
ve grip tedavisine ve cilde çok iyi 
gelen pektin, potasyum ve sitrik asit 
içerir.

INFO 

408 Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

360Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Kilo Verdirir, Sindirime Yardımcı Olur
Lahana Suyu
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1  Malzemeleri iyice yıkayın ve lahanayı birkaç dakika suda bekletin. 
2  Elma ve lahanayı sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin.
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın. 

1/2 lahana (800g)
1 elma (180g)

Lahana
Lahana 31 kcal / 100 gr kalori 
değeriyle düşük kalorili ve az 
yağlı bir gıdadır. Ayrıca çok iyi bir 
diyet lifidir ve daha uzun süre tok 
tuttuğundan yemek porsiyonlarını 
azaltır. Diyet lifleri bağırsak 
hareketlerini hızlandırdığı ve 
kabızlığı önlediği için, diyet 
yaparken bolca diyet lifi tüketmek 
iyidir. Lahana alırken düzgün 
görünümlü, dış yaprakları koyu 
yeşil renkli ve yuvarlak olanlarını 
tercih edin.

Lezzeti Katlayıcı Besinler

Lahana + Greyfurt = Antioksidan
Lahana + Turp = Sindirime Yardımcı Olur
Lahana + Brokoli = Dayanıklılığı Artırır

+ 

Lahana Suyu
Lahana vitamin, mineral ve kanser-önleyici besin maddeleri ile 
doludur. Ayrıca ülser vb. mide rahatsızlıklarında yatıştırıcı etkisi 
vardır.

INFO 

248Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Domates Suyu 
Domates sindirime, karaciğere ve cilde yardımcı vitamin ve 
mineralleri sağlar. Ayrıca, prostat rahatsızlıklarını önlediği 
görülen bir antioksidan olan likopeni de içerir.

Cilde İyi Gelir,  
Kilo Verdirir

Domates Suyu

Kansızlığı Önler, Sindirime Yardımcı Olur
Ispanak Suyu

28
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Domates Suyu

2 domates (180gx2)
1 elma (180g)

Bir avuç ıspanak (60g)
1 elma (180g)

Domates
Domateste bulunan bir 
karotenoid olan likopen, güçlü 
antioksidan özellikleriyle 
bilinmektedir. Antioksidanlar 
vücuttaki metabolik işlemler 
sırasında oluşan serbest 
radikallerin normal hücrelere 
bağlanmasını önler.

INFO 

1  Malzemeleri iyice yıkayın ve sapları koparın.
2  Elmayı sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin.
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.

Ispanak Suyu
A vitamini ve demir bakımından son derece zengin olan ıspanak, 
sağlığı artırıcı ve yenileyici özelliklere sahiptir. Bu besin maddeleri 
sindirim sistemine, karaciğere ve dolaşıma yardımcı olur.

1  Malzemeleri iyice yıkayın ve ıspanağı birkaç dakika suda bekletin.
2  Sapını kopardıktan sonra elmayı sıkacağın doldurma ağzına uygun  
     büyüklükte kesin.
3 Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.  

Ispanak sindirime yardımcı diyet lifi, kas geliştirme proteini, enerji 
üretici fosfor ve bakır bakımından çok iyi bir kaynaktır. Çocuklar için 
elma veya armutla birlikte sıkın.

TIP 

50Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

120Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Karalahana Suyu
Doğadaki muhteşem gıdalardan biri olan 
Karalahana, A ve C vitamini, mineral, enzim ve 
beta karoten deposudur. Beta karoten bağışıklık 
sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Uykuyu düzene sokar
Kereviz Suyu

Bağışıklığı Güçlendirir, 
Karaciğere ve Bağırsaklara  
İyi Gelir

Karalahana Suyu

Kilo Verdirir,  
Sindirime  
Yardımcı Olur

Buğday Çimeni Suyu
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3 kereviz sapı (250g)
1 elma (180g)

5 karalahana (120g)
1 salatalık (200g)
1 armut (200g)

Kereviz Suyu

1  Malzemeleri iyice yıkayın ve kerevizi birkaç dakika suda bekletin.
2  Elma ve kerevizi sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin.
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.

Karalahana Suyu

1  Malzemeleri iyice yıkayın ve karalahanayı birkaç dakika suda bekletin.
2  Malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin. 
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın. 

Karalahana cildi, gözleri ve bağışıklık sistemini korur ve lifleri hem bağırsaklara 
yardımcı olur hem de karaciğeri güçlendirir. Karalahanayı aç karnına 
tüketmemek en iyisidir; aksi takdirde mide yanmasına neden olabilir.

Kerevizin kokusu iştah artırıcıdır ve yorgunluğu azaltır. Zengin lifleri 
kabızlık tedavisine ve kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. 
Sapları yapraklarla birlikte kullanın.

TIP 

TIP 

Kereviz suyu içerdiği zengin besin maddeleri ile arındırıcı ve 
yatıştırıcı özelliktedir ve uykusuzluğun azaltılmasına yardımcı olur.

115Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

30Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Dolmalık Biber Suyu
Dolmalık Biber meyve suyuna tatlı bir aroma 
katar, mükemmel bir antioksidan kaynağıdır 
ve A ve C vitaminlerini ile beta karoten içerir. 
Dolmalık Biberdeki A ve C vitaminleri cilt renginizi 
canlandırır.

Cildi Sağlıklı Tutar
Dolmalık Biber Suyu

32
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1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Sapları ve çekirdekleri çıkardıktan sonra malzemeleri doldurma ağzına     
     uygun büyüklükte kesin.
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.

1 salatalık (200g)
1 dolmalık biber (170g)
1/4 limon (40g)

Dolmalık Biber
Dolmalık Biber çeşitli renkleriyle 
bilinir. Her rengin besin maddesi 
profili farklıdır. Örneğin, kırmızı 
Dolmalık Biber kanseri önleyebilir 
ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Turuncu Dolmalık Biber cildinize iyi gelir ve gribi önleyebilir. Sarı Dolmalık 
Biber stresi azaltmada son derece etkilidir. Yeşil Dolmalık Biber düşük kalorili 
olduğundan kilo vermek için idealdir.

Buğday çimeni, semizotu ve kaba yonca gibi filiz bitkiler ve frenk soğanı gibi 
sebzeler aynı yöntemle sıkılır. Buğday çimeni kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve 
vitamin, mineral ve lif deposudur.

TIP 

TIP 

Hazırlanışı
Zevkinize göre kırmızı, sarı 
veya turuncu Dolmalık Biber 
kullanabilirsiniz. Sapını ve 
çekirdeklerini çıkarmayı

Dolmalık Biber  
Suyu

INFO 

Buğday Çimeni  
Suyu

1 avuç buğday çimeni (60g)
1 elma (180g)
3 mandalina (120g)

1 Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin.
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın. 

Buğday çimeni tesirli bir ham, diri gıdadır. Yüksek kaliteli buğday 
çimeni suyunu içtiğinizde, daha güçlü bir bağışıklık sistemi, daha 
sağlıklı cilt, detoksifikasyon ve kilo verme gibi muhteşem sonuçlar 
alabilirsiniz.

158Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

136Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Havuç ve Kereviz 
Suyu

Son derece canlandırıcı bir birleşim
– havuçtaki şeker diğer malzemeler
tarafından dengelenir. Enerji artırıcı
ve stres avcısıdır.

Stresi azaltır ve uykuyu  
düzene sokar

Havuç ve Kereviz Suyu
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Susuzluk Giderici

Brokoli doğal cilt koruması sağlar. UV ışınlarına sıkça maruz kalıyorsanız, 
brokoli suyu içmeniz cildinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olacaktır. Havuç, stresi 
azaltan ve görme gücünü artıran maddeler bakımından zengindir. Ayrıca stres 
kaynaklı endişe ve sinirliliği azaltmada da etkilidir. Yıkanmış ve paketlenmiş 
havuçlar yerine, kirle kaplı ve bütün havuçları tercih edin. Koyu turuncu ve 
ince kabuklu havuçların tadı daha iyidir.

TIP 

Havuç ve 
Kereviz Suyu

2 havuç (160g×2)
1 kereviz sapı (80g)
1 brokoli (300g)
1 armut (300g)

2 kereviz sapı (160g)
1 havuç (160g) 
1 salatalık (200g)

Hazırlanışı
En iyi suyu elde etmek için, 
sıkmadan önce havuç ve 
kerevizi yaklaşık 30 dakika 
soğuk suda bekletin.

Hazırlanışı
En iyi suyu elde etmek için,
sıkmadan önce havuç, kereviz
ve brokoliyi yaklaşık 30 dakika
soğuk suda bekletin.

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin. 
3 Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.

Nefis Havuç Suyu
Sebze sularının fantastik bir karışımı. Salatalık canlılık verir ve 
farklı bir aroma katan kerevizle birlikte karıştırılmış havuç suyuyla 
mükemmel uyum sağlar. Sebze suyundan çok daha fazlasıdır; 
size çok sayıda besin maddesi sağlar ve doyurucudur.

1 Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin.
3 Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.

319Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

91Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Detoks Etkili Yeşil Su

Elmadaki şeker, yeşil sebzelerin değişik  
tadıyla dengelenerek bu detoksifiye edici 
harika suyu ortaya çıkarır.

Detoksifikasyon, 
Dayanıklılık

Detoks Etkili Yeşil Su
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Karalahana yerine kereviz, hindiba veya Çin lahanası deneyebilirsiniz ve ayrıca
salatalık yerine turp veya pancar da kullanabilirsiniz.TIP 

TIP 

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Elmanın sapını koparın ve malzemeleri doldurma ağzına uygun  
     büyüklükte kesin. 
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.

Maydanozun keskin bir tadı olduğundan, başlangıç olarak küçük miktarlarda 
kullanın.

Ünlü Kereviz Suyu

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Elmanın sapını kopardıktan sonra malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına  
     uygun büyüklükte kesin. 
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.

Körpe Ispanak Suyu

Detoks Etkili Yeşil Su

2 elma (180g×2)
Bir avuç ıspanak (50g)
1 karalahana yaprağı (20g)
2.5 cm zencefil kökü (20g)
1 salatalık (180g)
1 yeşil dolmalık biber (120g)
1/2 limon (60g)

4 kereviz sapı (300g)
1 demet taze maydanoz (30g)
1 karalahana yaprağı (20g)
1 elma (180g)
1/2 limon (60g)

1 paket körpe ıspanak (200g) 
1 elma (180g) 
1 havuç (160g) 
1 limon (60g) 

Hazırlanışı
Körpe ıspanağı ve havuçları yıkayıp 
soğuk suda bekletmek suretiyle 
hazırlayın.

Stress Relief

Kabızlığı Önler,  
Kilo Verdirir

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Dolmalık biberin sapları ve çekirdeklerini çıkarın ve malzemeleri doldurma     
     ağzına uygun büyüklükte kesin.
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.

278Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

170Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

200Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Pancar veya karalahana içeren suları ilk defa deneyenlerin
bu tada alışmaları biraz zaman alabilir. Fakat bu bitkiler

sebze suyundaki tüm sağlık değerlerinin vücudunuz
tarafından tamamen emilmesini sağlayacaktır.

Haftada 3 kez içilmesi tavsiye edilir.

Yorgunlukla Savaşır, Cilde İyi Gelir
Multivitaminli sebze suyu

Multivitaminli Sebze Suyu

38
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Tercihinize göre armut, portakal veya elma ekleyebilirsiniz.TIP 

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Domates ve armutların saplarını koparın. 
3  Malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin. 
4  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.

Düzgün şekilli ve pürüzsüz olan ve herhangi bir zedelenme veya yarık 
barındırmayan domatesleri tercih etmeniz tavsiye edilir.TIP 

Ekşi Domates

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2 Portakalları soyun ve malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun  
    büyüklükte kesin.
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın. 

Brokoli ve Dolmalık Biber ekleyebilirsiniz.TIP 

Mor Lahana Suyu

Multivitaminli  
Sebze Suyu

2 domates (180g×2)
1 havuç (150g)
1 kereviz sapı (80g)
1 karalahana yaprağı (20g)
1/4 pancar (50g)
Bir avuç ıspanak (60g)
1/3 lahana (150g)
Küçük bir demet maydanoz (10g)

3 domates (180g×3)
2 armut (500g)
1/4 limon (30g)
Bir avuç ıspanak (50g)
1/2 demet maydanoz (10g)
Küçük bir parça soğan (10g)

1/4 kırmızı lahana (400g)
1 bardak yaban mersini (100g) 
1 havuç (160g)
1 portakal (340g)

Hazırlanışı
Sıkmadan önce maydanoz 
ve ıspanağı bir süre soğuk 
suda bekletin.

Cilde İyi Gelir

Mideyi Yatıştırıcı

Domates ile armudun muhteşem tatlılığı, taze ıspanak ve 
maydanozla daha da artar.

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Domateslerin saplarını koparın ve malzemeleri doldurma ağzına uygun   
     büyüklükte kesin.
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.
 
     

125Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

301Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

334Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Besleyici Meyve-Sebze Suları ve Bebek 
Mamaları

Besleyici  
maddelerle ve

Meyve ve hububatla yapacağınız doğal ve  
besleyici bir yemekle, çocuklarınızın 
güne sağlıklı başlamasını sağlayın.

Çocuğunuzun beyin aktivitelerini hızlandırmaya ve 
yüksek enerji sağlamaya yardımcı olur.

40

1 Bardak

2 Bardak

Önerilen Tarif

Kolay: 1-2 malzeme ile 
hazırlanan kolay tarif

Normal: Daha fazla malzeme ile
hazırlanan ve 20-30 dakika süren
tarif
Zor: Hazırlanması 3-4 saati 
bulan tarifler

Acımsı Tat: 
Çoğu insanın fark 
edebileceği acımsı bir tat

Hafif Acımsı Tat:
Bazı insanların fark 
edebileceği acımsı bir tat

Orta Tat:
Acı veya şekerli olmayan, herkesin 
keyifle ve kolayca içebileceği tatlar

Hafif Şekerli Tat: 
Bazı insanların fark 
edebileceği şekerli bir tat

Şekerli Tat: 
Çoğu insanın fark 
edebileceği şekerli bir tatB S

B S

B S

B S

B S



Besleyici Meyve-Sebze Suları & 
Bebek Mamaları
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Elma, havuç ve domatesle yapabileceğiniz taze meyve-sebze sularına Kuvings’le sahip 
olabilirsiniz. Besin dengesi bakımından, farklı meyve-sebze ve hububat kullanarak 

daha sağlıklı bir meyve-sebze suyunun tadını çıkarabilirsiniz.
Yüksek vitamin ve mineral içerikli meyve-sebzeler ve yağ ve protein bakımından 

zengin kuruyemiş ve baklagillerle bir karışım yaparak, büyüme çağındaki çocuklar ve 
çalışan yetişkinler için yoğun ve zengin bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz.

Ev yapımı Taze Meyve-Sebze Suları & 
Bebek Mamaları – Ailenizle daha sağlıklı 

bir yaşam için taze bir başlangıç.

Cam bardakta depolanan zengin besinler.

Besleyici Meyve-Sebze Suları ve Bebek Mamaları

43



LOHAS Buğday Çimeni Suyu
Lezzet ve sağlık özellikleri bakımından 
mükemmeldir. Buğday çimeninin 
topraktan aldığı aroma ve armuttaki 
tatlılık portakalın yardımıyla açığa çıkar 
ve canlandırıcı ve yumuşak bir içecek 
elde edilir.

Sindirime Yardımcı Olur, Cilde İyi Gelir
LOHAS Buğday Çimeni Suyu
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avuç buğday çimeni (100g)
1 portakal (340g)
2 armut (500g)

Hazırlanışı
Sıkmadan önce buğday 
çimenini bir süre soğuk suda 
bekletin.

1 salatalık (200g)
1 elma (180g) 
1 armut (250g) 
1 bardak ananas (150g) 
1 ıhlamur (60g) 

Hazırlanışı
Salatalığın kabuğunu iyice 
ovalayın. Marulu bir süre soğuk 
suda bekletin.

LOHAS Buğday 
Çimeni Suyu

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Armut saplarını koparın ve portakalı soyun.
3  Malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin.
4  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın. 

Susuzluk Giderici 
Salatalık Suyu

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Elma ve armutların saplarını koparın ve malzemeleri doldurma ağzına    
     uygun büyüklükte kesin. 
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.

Daha iyi karışım için akıllı kapağı kapatın.

Buğday çimeni kırmızı kan hücresi sayısını artırmaya yardımcı olur ve tansiyonu 
düşürür. Tercihinize göre portakal veya armut ilave edin.

TIP 

TIP 

Salatalık suyu şaşırtıcı derecede aromatiktir. Salatalık, mineral 
dengesi ve yüksek su içeriği sayesinde en iyi doğal idrar 
söktürücülerden biridir. Sulu, hafif salatalık kavunla birlikte harika 
uyum oluşturur.

Susuzluk Giderici,  
İdrar Söktürücü

151Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

348Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Dinlendirici Zencefilli 
Armut Suyu
Bu üç malzemenin zencefilli karışımı, harika 
tadının yanı sıra sindirime yardımcı olur ve boğaz 
ağrısını hafifletir.

Boğaz Ağrısını Hafifletir
Dinlendirici Zencefilli Armut Suyu
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2 armut (500g)
Küçük bir parça zencefil
1 dilim turp
1 portakal (340g)

1/2 lotus kökü (180g) 
1/4 pancar (50g)
2 armut (500g)

Dinlendirici  
Zencefilli Armut Suyu

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Armut saplarını koparın ve portakalı soyun. 
3  Malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin. 
4  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.

Enerji Artırıcı Lotus 
Kökü Suyu

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin.
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.

Armut ve pancar da eklerseniz, lotus kökü suyunu çocuklar da sevecektir.

Armut bol su içeriğiyle susuzluğu giderir ve balgamı azaltır. Daha fazla portakal
eklerseniz çocuklar da sevecektir.

TIP 

TIP 

Kök sebze sularını denemekten çekiniyorsanız, başlangıç için bu
idealdir. Daha şekerli bir tat istiyorsanız daha fazla Armut ilave edin.

Kansızlığı ve Yüksek 
Tansiyonu Önler

337.5Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

358Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Zengin Vitaminli Turp Suyu
Turp mineral ve vitamin bakımından zengindir. Son
derece enerji artırıcı ve bağışıklığı güçlendirici bir
karışımdır.

Kilo Verdirir
Zengin Vitaminli Turp Suyu 
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2 turp (60g×2)
2 domates (180g×2)
3 havuç (150g×3)
1/2 limon (60g)

Zengin Vitaminli  
Turp Suyu

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Domateslerin saplarını koparın ve malzemeleri doldurma ağzına uygun  
    büyüklükte kesin.
3 Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.

Canlandırıcı
Portakal-Pancar Suyu

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Portakalları soyun ve malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına  
     uygun büyüklükte kesin.
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın. 

Portakal ve pancar yorgunluğa karşı koymanıza yardımcı olur. Brokoli, gribi
önlemede yararlı olabilir.TIP 

Nefis pancar suyunun ayırt edici bir tadı vardır. Topraktan gelen bu 
aroma, pancarın demir, kalsiyum ve folik asit bakımından zengin 
olduğunun bir belirtisidir. Pancarla meyvelerin harika birleşimi, 
brokoli ile daha da mükemmelleşir.

2 portakal (340g×2)
1/4 pancar (50g)
1 demet brokoli (300g)
1/2 limon (60g)

Hazırlanışı
Brokoliyi bir süre soğuk suda 
bekletin ve iyice yıkayın.

İyileştirir, Griple Savaşır

B S

B S

232Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

260Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Soya Sütü
Soya sütü tüketmek kilo vermenizi sağlar ve 
kanser riskini azaltır. Ayrıca iyi bir kalsiyum 
kaynağıdır.

Yaşlanmayı Geciktirici
Soya Sütü
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1  Fıstıkları en az 3 saat suda bekletin.
2  Eşit miktarlarda fıstık ve su eklemeye dikkat ederek, fıstıkları Kuvings  
     Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.

Soya fasulyesi (150g)

Soya Fasulyesi
Soya fasulyesinde bulunan
izoflavon, tansiyon ve
kolesterolü düşürmeye
yardımcı olur ve kemiklere iyi
gelir.

Daha muntazam bir soya sütü için bir kez daha sıkacaktan geçirin.  Lifli fasulye 
posası pişirmede kullanılabilir. Tercihinize göre su, tuz, şeker, ıspanak, havuç 
veya fıstık ekleyebilirsiniz.

TIP 

Soya Sütü

Fıstık-Ceviz Sütü
Basit ve lezzetli bir vejetaryen sütüdür. Ceviz ve çam fıstığı 
kremsi ve aromalı bir süt sağlar.

INFO 

B S

B S

1 bardak yer fıstığı (60g)
1/2 bardak ceviz (30g)
1/2 bardak çam fıstığı (30g)

Hazırlanışı
Yer fıstığı, ceviz ve çam fıstığını 
yaklaşık 3 saat suda bekletin.

Hazırlanışı

Soya fasulyelerini iyice yıkayın  
ve en az 8 saat suda bekletin.

Kilo Verdirir

Fistik lapasi
Bal (veya şurup)

Fıstık Kreması
1  Fıstık lapasını bir tavaya koyun ve düşük ateşte kuruyana kada soteleyin.
2  Fıstık lapasını eşit miktarda balla karıştırın.

262Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

736Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

1  Soya fasulyelerini iyice yıkayın ve en az 8 saat suda bekletin.
2  Fasulyeleri orta ateşe koyun ve gevrekleşinceye dek kaynatın  
    (yaklaşık 7-10 dakika).
3  Fasulyeleri soğutun.
4  Eşit miktarlarda fasulye ve su eklemeye dikkat ederek, fasulyeleri  
    Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.

Not



Yaşlanmayı Geciktirir, Cilde İyi Gelir
Badem Sütü

Karışık Fıstıklı Enerji Çubuğu
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1 bardak badem (180g)

Hazırlanışı
Bademleri yaklaşık 3 saat 
suda bekletin.

Badem Sütü

1  Bademleri en az 3 saat suda bekletin. 
2  Eşit miktarlarda badem ve su eklemeye dikkat ederek, bademleri  
     Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.
3  Tülbent kullanarak süzün.

Badem sütü, hayvansal sütün aksine kolesterol veya laktoz içermez. 
Herhangi bir hayvansal ürün içermediğinden, hayvansal ürünler 
tüketmeyen vejetaryenler ve veganlar için uygundur. Badem lif, E 
vitamini ve magnezyum gibi besin maddeleri bakımından zengindir.

B S

1  Lapayı bir tavaya koyun ve düşük ateşte kuruyana kadar soteleyin. 
2  Şeker, nişasta şurubu, oligosakkarit ve suyu bir tencerede kaynatın.      
     Karıştırmayın.   
3  Şeker erimeye başladığında ateşi kapatın ve sotelenmiş lapayı meyve   
     kuruları ve diğer fıstıklarla karıştırın. 
4  Yağlanmış bir tepsiye sıkıca yaydırın.
5  Soğuduktan sonra çubuklar halinde kesin.

Bu atıştırmalıkta, vejetaryen sütünden elde edilen lifler kullanılır.
Kilo vermek, kas yapmak, enerji düzeyinizi artırmak ya da sadece daha 
sağlıklı görünmek ve hissetmek istiyorsanız, bu fıstıklı enerji çubuğunu 
deneyin.

Badem sütü lapası
Yer fıstığı lapası
Kaju lapası
Ceviz lapası
Kızılcık kurusu
Kuru üzüm
Meyve kuruları, örneğin yaban
mersini kurusu

Şurup
Şeker (60g)
Nişasta şurubu (60g)
Oligosakkarit (75g)
Su (20g)

Not

536Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

Karışık Fıstıklı Enerji Çubuğu



Kaju Sütü
Kaju sütü, ev yapımı fıstık sütlerinin en kremsi 
ve en zindelik verici olanıdır. Taneler suya 
tamamen karıştığından, işlem sırasında tane 
israfı olmaz. Yani, kaju sütü kajudaki liflerin ve 
besleyici içeriğin tamamına sahiptir.

Yaşlanmayı Geciktirir, Kilo Verdirir
Kaju Sütü

İdrar Söktürücü, İyileştirici
Çikolatalı Kaju Sütü
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Kaju Sütü

İdrar Söktürücü, İyileştirici

1 bardak kaju (180g)

Kaju Sütü

1  Kajuları iyice yıkayın ve en az 3 saat suda bekletin.
2  Eşit miktarlarda kaju ve su eklemeye dikkat ederek, kajuları  
     Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.
3  Tülbent kullanarak süzün.

B S

513Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

1 bardak kaju (180g)
1 yemek kaşığı kakao tozu

Çikolatalı Kaju Sütü

1  Kajuları iyice yıkayın ve en az 3 saat suda bekletin. 
2  Eşit miktarlarda kaju ve su eklemeye dikkat ederek, kajuları  
     Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.
3  Tülbent kullanarak süzün.
4  Kakao tozu ekleyin ve iyice karıştırın.

Kakao önemli bir antioksidan kaynağıdır ve bol miktarda 
magnezyum ve demir içerir.

Not

B S

Hazırlanışı
Kajuları en az 3 saat suda 
bekletin.



Gribi Önler, Cilde İyi Gelir
Brokolili Tavuk Çorbası
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1/2 demet brokoli (150g)
1/2 soğan (100g)
1 tavuk göğsü (70g)
3/4 bardak süt (200g)
1/2 bardak un (50g)
1 yemek kaşığı tereyağ

513 Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

Brokolili Tavuk Lapası

1  Malzemeleri iyice yıkayın. 
2   Brokoli ve soğanı sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin ve  
      Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın. Posasını saklayın.  
3  Cut chicken breast and saute in a pan. 
4  Tereyağını unla birlikte ısıtılmış bir tava içinde eritin ve brokoli ve soğanı  
     yumuşayana kadar pişirin.  
5  Tavuk etini sebzelerin üzerine ekleyin ve düşük ısıda kızartın.

Mükemmel, kremsi ve zengin bir lezzet verir. Ayrıca 
bebeğiniz için besleyici öğeler sağlar.

Brokoli
Portakala göre iki kat C 
vitaminine sahip olan brokoli 
soğuk algınlığını önlemede 
etkilidir ve cilde iyi gelir. Daha 
uzun süre tok tutan düşük 
kalorili, düşük yağlı bir gıda 
olduğu için kilo vermeye 
yardımcıdır. Brokolideki 
karoten cildinizin ve mukoza 
zarlarınızın direncini arttırır. 
C vitamini cildinize iyi gelir ve 
gözaltı torbalarını önler, yani sık 
sık brokoli yemeniz sağlıklı ve 
düzgün bir cilde sahip olmanızı 
sağlayacaktır. Tazeliğinden 
emin olmak için kompakt ve 
yeşil başlı çiçeklere sahip 
brokolileri seçin.

INFO 

B S



Domates çorbasının zengin ve kremsi 
dokusu iştah açar. Domates sindirim 
sorunlarına iyi gelen besleyici öğeler 
sağlar ve aynı zamanda, prostat 
sağlığına iyi geldiği kanıtlanmış olan 
bir antioksidan olan likopen içerir.

Domates Çorbası

Cilde İyi Gelir, Sindirime Yardımcı Olur
Domates Çorbası
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2 domates (180g×2)
1/2 havuç (80g)
1/4 soğan (50g)
1 patates (70g) 
1 lahana yaprağı(10g)

Domates Çorbası
1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Domateslerin saplarını koparın ve patatesi soyun. 
3 Malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin. 
4  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın. 
5  Orta derecede ısıtılmış bir tencere içinde, posa ve suyunu birleştirin.  
     Tüm tatların karışmasını sağlamak için 20 dakika boyunca kaynatın.

B S

120 Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Patatesi ince dilimleyin ve bir kenara koyun.
3  Cut carrot and broccoli  as needed to fit the chute.
4  Havuç ve brokoliyi Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında  
    sırayla sıkın. Posasını saklayın.  
5  Fırını önceden 100 dereceye ısıtın ve bir fırın tepsisini hafifçe yağlayın.
6  Brokoli ve havuç posasını, dilimlenmiş patatesi, yumurtayı, peyniri ve   
    ekmek kırıntılarını bir araya getirin ve iyice karıştırın.
7  Karışımı kanepe haline getirin ve fırın tepsisinin üzerine yerleştirin.  
    20-25 dakika boyunca pişirin.

Sebzeli ve Peynirli 
Kanepe1/2 demet brokoli (200g)

1 küçük havuç (80g)
1 küçük patates (90g)
1 yumurta, çırpılmış
1/2 dilim ekmek kırıntısı (30g)
2 ons rendelenmiş peynir (40g)
Yağa çeşni katmak için tuz ve biber
Sıvı yağ

B S

917Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Bebekler için kremsi ve iştah açıcı bir ziyafet

Havuç ve 
Patates Püresi

Sindirimi Kolaylaştırır
Havuç ve Patates Püresi
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1 büyük havuç (160g)
2 patates (140g)
1/2  bardak krema (100ml)

Havuç ve Patates  
Püresi

B S

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Patatesleri soyun ve malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun  
    büyüklükte kesin.
3  Havucu ve patatesleri pişene kadar buharda pişirin. 
4  Boş süzgeci kullanarak meyve-sebze sıkacağını toplayın.
5  Malzemeleri yavaşça her seferinde biri olmak üzere sıkacağın ağzına    
     yerleştirin.
6  Püre haline getirilmiş malzemeleri kremayla birleştirin ve iyice karıştırın.

253Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Mangonun çekirdeğini ve kabuğunu çıkarın.
3 Malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin.
4  Boş süzgeci kullanarak meyve-sebze sıkacağını toplayın. 
5  Muz ve mangoyu yavaşça Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağına    
     yerleştirin.

Mangonun çekirdeğini çıkarın.TIP 

Mango ve Muz 
Püresi
Mango bol miktarda A vitamini içerir. Hoş bir tadı olan ve kremsi 
bu mango-muz püresi bebekler için ideal bir ilk besindir.

1 mango (200g)
1 muz (100g) 

Sindirimi Kolaylaştırır

229Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

B S

Boş Süzgeç

Boş Süzgeç



Soğuk Meyve Suları ve Kokteyller

Canlı renklerle meyve 
suyu festivali!

İşte yaz aylarında susuzluğunuzu giderecek tatlı ve hoş 
kokulu meyve kokteylleri ve meyve suları!

Taze malzemelerden yapılan bu doğal, ev yapımı 
içeceklerin tadını çıkarın!

62

1 Bardak

2 Bardak

Önerilen Tarif

Kolay: 1-2 malzeme ile 
hazırlanan kolay tarif

Normal: Daha fazla malzeme ile
hazırlanan ve 20-30 dakika süren
tarif
Zor: Hazırlanması 3-4 saati 
bulan tarifler

Acımsı Tat: 
Çoğu insanın fark 
edebileceği acımsı bir tat

Hafif Acımsı Tat:
Bazı insanların fark 
edebileceği acımsı bir tat

Orta Tat:
Acı veya şekerli olmayan, herkesin 
keyifle ve kolayca içebileceği tatlar

Hafif Şekerli Tat: 
Bazı insanların fark 
edebileceği şekerli bir tat

Şekerli Tat: 
Çoğu insanın fark 
edebileceği şekerli bir tatB S

B S

B S

B S

B S



Soğuk Meyve Suları
Kokteyller



64



Vitamin ve besleyici öğeler açısından zengin doğal  
malzemelerle lezzetli kokteyller ve yazlık içecekler yapın.

Her tür farklı etkinlikte en sevdiğiniz kokteyli seçin ve alın.

Meyveli pançlar ve lezzetli kokteyllerle
evinizde serinliğin keyfi ni çıkarın.

Soğuk Meyve Suları ve Kokteyller

65



Tazelenme Sağlar, Cilde İyi Gelir
Tropik Karışım

En zengin üç C vitamini kaynağını bir araya
getiren bu meyve suyu sadece lezzetli bir
içecek değildir, aynı zamanda bedeniniz ve
cildinize de iyi gelir.

Tropikal Karışım
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1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Kış kavunu ve karpuzun çekirdeklerini çıkarın.
3  Portakalı soyun ve üzümlerin saplarını koparın.
4  Malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin.
5  Malzemeleri, sırasıyla bir sert bir yumuşak malzeme şeklinde  
     ilerleyerek Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.

1 portakal (340g)
1 dilim ananas (120g)
1/4 limon (30g)
1 bardak çilek (100g)
1/2 bardak hindistan cevizi sütü (120ml)

Tüm malzemelerin tamamen karıştırmasını sağlayın, 
ardından akıllı kapağı açın ve doğrudan camın içine dökün. 
Daha ferahlatıcı olması için birkaç buz ekleyin.

TIP 

Tropikal Karışım

Yaz İçeceği
kış kavunu (250g) 
1/2 salkım üzüm (150g)
1 dilim karpuz (200g)
1 portakal (340g)
1 kırmızı lahana yaprağı (200g)
1/2 limon (60g)

Hazırlanışı
Portakal, limon ve çilekleri 
iyice yıkayın

Diüretik, Detoksikasyon B S

B S

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Çilek saplarını koparın ve portakalı soyun. 
3  Malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin.
4  Akıllı kapağı kapatın.
5  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.
6  Meyve suyunu hindistan cevizi sütüyle karıştırın ve servis.

215Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

428Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Cilde İyi Gelir
Tropikal Fantezi Karışımı

Sizi uzak tropik iklimlere götürecek bir 
tropik meyve karışımı. Yüksek vitamin 
oranlarıyla bu meyve suları cildinizi 
güneşten korumaya yardımcı olur.

Tropikal Fantezi Karışımı
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1  Malzemeleri iyice yıkayın. 
2  Karpuzun çekirdeklerini çıkarın. 
3  Malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin. 
4  Akıllı kapağı kapatın.
5  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın. 
6  Soğutulmuş olarak servis edin.

1 portakal (340g)
1 dilim ananas (120g)
1 mango (200g)
1 bardak çilek (100g)
1/2 bardak kiraz (100g)
1 kivi (140g)
1/2 armut (150g)
1/2 limon (60g)
1 yemek kaşığı bal
Buz

Daha ferahlatıcı olması için buz üzerinde servis edin.TIP 

Tropikal Fantezi  
Karışımı

Yazlık Karpuz  
Karışımı
Lezzetini arttıran otlarla birlikte köpüklü, ferahlatıcı ve tatlı içecek.

4 dilim karpuz (500g)
avuç fesleğen
1 küçük demet elma nanesi  

Diüretik Etki,  
Sindirime Yardımcı Olur

1 Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Çileklerin saplarını koparın. Portakalı ve kiviyi soyun. 
3  Mango ve kirazların çekirdeklerini çıkarın.
4  Malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin.
5  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.
6  Bal içinde karıştırın ve buz üzerinde servis edin.

B S

B S

155Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

553.5Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Cilde İyi Gelir, Sindirime Yardımcı Olur
Kivi Maks

Kiviler genellikle sıkmak için fazla yumuşak olur. En iyi 
sonucu elde etmek için sert ve taze olanları tercih edin. 
Enerji takviyesi için elma ve ıspanak ekleyin.

Kivi Maks

70
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1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Nar tanelerini kabuğundan ayırın.
3  Elmanın sapını kopardıktan sonra sıkacağın doldurma ağzına  
     uygun büyüklükte kesin.
4  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.
      

4 kivi (100g×4)
1 elma (180g)
Bir avuç ıspanak (60g)

Kivi, elma ve ıspanak cildinize iyi gelir. Kivi yüksek miktarda C ve E vitamini ve 
lif içerir.TIP 

Kivi Max

Nar - Elma Suyu
Bu meyve sularından her biri diğerinin en iyi yönlerini ortaya çıkarır. 
Ayrıca, nar ve elma bol miktarda vitamin içerir ve PMS'yi azaltmaya 
yardımcı olmak için östrojen seviyesinin korunmasına yardım eder.

1 nar (200g)
1 elma (180g)

B S

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Tüyleri temizlemek için kivileri bir fırçayla fırçalayın veya kabuğunu soyun.
3  Elmanın sapını koparın.
4  Malzemeleri sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin.
5  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.  

236Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

336Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

B S



Lüksü daha da ileri taşıyarak, bu dutsu meyve karışımı 
hem tat alma duyunuz hem de bedeniniz için lütuftur. 
Dutsu meyveler antioksidanlar bakımından, özellikle A ve C 
vitaminleri bakımından zengindir. Bağışıklığı güçlendirir ve 
cildinizin sağlıklı kalmasını sağlarlar.

Karışık Dutsu 
Meyve Suyu

Cilde İyi Gelir, Kilo Verdirir
Karışık Dutsu Meyve Suyu
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Karışık Dutsu  
Meyve Suyu
1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Armudun sapını ve çekirdeklerini çıkarın ve büyük parçalar halinde kesin.
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.

B S

122Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

1  Muzları soyun ve iri parçalar halinde kesin.
2  Kesilen malzemeleri dondurun.
3  Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 5 dakika dışarıda bekleterek   
     buzlarının çözülmesini sağlayın. 
4  Akıllı kapağı kapatın. Malzemelerin tümünü yavaşça Kuvings Whole Slow        
     Meyve-Sebze Sıkacağına yerleştirin. 
5  Sütü dökün ve karıştırmak için sebze-meyve sıkacağını 20 saniye çalıştırın. 
6  1 kaşık espresso ekleyin ve iyice karıştırın.

Muzlu Soğuk Latte
Tatlı muz ile acı espresso arasında mükemmel bir kontrast. 
Bu içecek aynı anda rahatlamanıza ve enerji kazanmanıza 
yardımcı olacaktır.

2 muz (100gx2)
1 1/4  bardak süt (300ml) 
1 bardak espresso (30g) 

1 bardak çilek (100g) 
1/2 bardak turnayemişi (50g) 
1/2 bardak ahududu (50g) 
1/2 armut (150g)

Sindirime Yardımcı Olur
B S

366Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

Smoothie süzgecini kullanın



Bu, yoğun ve zengin bir tada sahip, 
yüksek enerjili bir tropik meyve 
karışımıdır.

Mango Tango Püresi

Cilde İyi Gelir, Tazelenme Sağlar
Mango Tango Püresi
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2 mango (270g×2)
1 dilim ananas (120g)
1 şeftali (200g)
1/4 kavun (400g)

Mango Tango Püresi B S

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Mango ve şeftalinin çekirdeklerini çıkarın ve malzemeleri doldurma    
    ağzına uygun büyüklükte kesin.
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sırayla sıkın.
4  Soğutulmuş olarak servis edin.

580Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

B S

1 1 Muzları iri parçalar halinde kesin.
2  Kesilen malzemeleri dondurun.
3  Donmuş muzu kullanmadan önce 5 dakika kadar dışarıda bekleterek  
     buzlarının çözülmesini sağlayın.
4  Akıllı kapağı kapatın ve önce sütü ve fıstıkları dökün.
5  Kalan malzemeleri yavaşça yerleştirin ve karıştırmak için sebze-meyve  
    sıkacağını 20 saniye çalıştırın. 

Ispanağı 2 veya 3 parçaya bölmek, ıspanağın suyunun daha kolay çıkmasını ve diğer 
malzemelerle daha iyi karışmasını sağlayacaktır.TIP 

Muzlu Cevizli Smoothie
Bir içeceği yemeğe çevirin. Ceviz seviyorsanız, bu içeceğe 
ve sizde sıcak, palmiyelerle kaplı bir plajda olma hissini 
uyandırmasına bayılacaksınız.

2 muz (100gx2)
1/2 bardak ceviz (30g)
Bir avuç ıspanak (60g)
1 1/4 bardak süt (300ml) 

Hazırlanışı
Cevizleri yaklaşık 3 saat
sütün içinde bekletin.

Sindirime, Anemiyi
Önlemeye Yardımcı
Olur

489Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

Smoothie süzgecini kullanın



Kalp Sağlığına İyi Gelir, Kilo Vermeyi Sağlar
Pembe Greyfurt Suyu
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1 greyfurt (340g)
1/4 limon (30g)
1 1/4 bardak maden suyu
Buz ve şerbet 

Pembe Greyfurt 
Suyu

1  Malzemeleri yıkayın. 
2  Greyfurtu soyun.
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın. 
4  Maden suyu içinde karıştırın ve buzla servis edin.

Greyfurt
İştah açan taze ama acı bir tada 
sahip olan greyfurt bol miktarda A, 
C ve E vitaminleri ve pektin içerir. 
Greyfurttaki pektin kolesterolü 
azalttığı ve bedeninizdeki kan şekeri 
seviyelerini koruduğu için obeziteyi 
önlemeye yardımcı olur. Mükemmel 
şekilde yuvarlak ve boyutlarına göre 
ağır olan greyfurtları seçin. Ayrıca, 
üzerilerine bastırdığınızda şekillerini 
korumaları gerekir. Gazete kağıdına 
sarıp, soğuk bir yerde saklarsanız 
daha uzun süre taze ve lezzetli 
kalacaklardır. Diyetteyseniz, greyfurt 
ve limon işinize yarayacaktır. 
Özellikle greyfurtun acı tadı iştahınızı 
bastırmanıza yardımcı olacaktır.

INFO 

Miskin bir sabah vaktinde mükemmel bir uyandırıcı.

B S

150Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Detoksikasyon, Cilde İyi Gelir
Yeşil Limonata
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2 yeşil elma (360g)
1/2 limon (60g)
1 1/4 bardak maden suyu 
Küçük bir demet nane
Buz ve şerbet

Yeşil Limonata

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Elmanın sapını koparın ve büyük parçalar halinde kesin.
3  Limonun kabuğunu soyun.
4  Önce elmayı, ardından limonu Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze     
     Sıkacağında sıkın.
5  Nane, buz, maden suyu ve şerbet ekleyin ve iyice karıştırın. 

Özellikle Granny Smith elması gibi bir tart elması kullanırsanız 
mükemmel bir susuzluk gidericidir. Bu içecek sadece detoks 
sağlamaz, aynı zamanda cildinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

B S

136Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

1  Yaban mersinlerini iyice yıkayın.
2  Yaban mersinlerini Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.
3  Buz ve maden suyu ekleyin. 
4  İçeceği naneyle süsleyin.

Yaban Mersini Suyu
Yaban mersini A ve C vitaminleri gibi antioksidanlar ve kanama 
önleyicilerle doludur.

4 bardak yaban mersini (400g)
1 1/4  bardak maden suyu (300ml)
Küçük bir demet nane
Buz 

Yaşlanmayı Önler, Kilo 
Vermeyi Sağlar

186Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

İçeceğe daha fazla tat katmak için bir yemek kaşığı bal ekleyin.TIP 

B S



Cilde İyi Gelir, Soğuk Algınlıklarını Önler
Sunrise Tekila

Cilde İyi Gelir, Kilo Verdirir
Kirazlı Şampanya

Kirazlı brendi son derece tatlıdır ve bu tarifte bu içeceğin 
tadını dengelemek için biraz limon suyu ve maden 
suyu eklenmektedir, isterseniz alkolle hoş bir tada 
sahip olacak şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu hem tatlı 
hem de sert bir içecektir. Kiraz antioksidan bakımından 
zengindir ve yüksek alkali özelliklere sahiptir.

Kirazlı Şampanya
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1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Portakalları soyun.
3  Nar tanelerini dikkatli bir şekilde kabuğundan ayırın. 
4  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.
5  Tekilayla karıştırın ve buzla servis edin.
6  Az miktarda grenadin ekleyin ve bir portakal dilimiyle süsleyin.

Sunrise Tekila
Portakal ve nar suyu ve grenadin katmanlarından oluşan bu hoş 
içecek sıcak bir günde lezzetli olacaktır.2 portakal (340g×2)

1/2 nar (100g)
1/8 bardak tekila
1 yemek kaşığı grenadin
Buz   

B S

1 bardak kiraz (200g) 
1/2 limon (40g) 
1 1/4 bardak maden suyu
1/8 bardak votka 
1 çay kaşığı ahududu şerbeti
Buz ve nane yaprakları
1/2 bardak ahududu (90g)

Kirazlı Şampanya
1 Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Kirazların saplarını ve çekirdeklerini çıkarın.
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın. 
4  Bir kokteyl karıştırma kabında maden suyu, votka ve buzla karıştırın.  
    Köpüklenene kadar iyice çalkalayın.
5  Nane yapraklarıyla süsleyin.

B S

272Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

186Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)
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1  Karpuzun çekirdeklerini çıkarın ve büyük parçalar halinde kesin. 
2  Liçinin kabuğunu soyun.
3  Karpuzu ve liçiyi Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın. 
4  Sakeyi meyve suyuyla birleştirin ve iyice karıştırın.

Yaz Sakesi
3 dilim karpuz (400g)
1 liçi (3g) ve 1/5 bardak sake

Detoksikasyon, Susuzluk 
Giderme B S

183Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

Elmalı Martini
Ferahlatıcı martiniye sağlıklı bir dokunuş eklemek için elma 
schnapps'ı yerine gerçek elma suyu kullanın.

1 küçük elma (160g)
1/4 limon (20g)
1 1/2 ons votka

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Elmayı ve limonu Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.
3  Elma, limon suyunu ve votkayı içinde buzlar olan bir kokteyl karıştırma 
     kabına dökün. 
4  İyice çalkalayın ve soğutulmuş bir kokteyl bardağına boşaltın.

200Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

B S
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1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Portakalı soyun ve şeftalinin çekirdeğini çıkarın.  
3  Üzümlerin sapını koparın.  
4  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.
5  Kırmızı şarapla karıştırın ve buzla servis edin.
6  Bir parça tarçınla süsleyin.

Kırmızı Sangria
Bu ferahlatıcı ve meyve tatları içeren kırmızı sangria tarifi 
kalabalık bir gruba servis sunmak için lezzetli, kolay ve ucuz 
bir yöntemdir!

Bir bardak kırmızı şarap (200ml)
1 portakal (340g)
1 şeftali (200g)
1 salkım üzüm (250g)
1 parça tarçın 

Cilde İyi Gelir,  
Tazelenme Sağlar B S

494Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Kalp Sağlığına İyi Gelir
Red Eye

Taze yaban mersini, nane ve limonla basit ve 
ferahlatıcı, alkolsüz bir kokteyl. Aile dostu bir 
kokteyl.

Yaban Mersinli Mojito

Yaşlanmayı Geciktirir, Kilo Vermeyi Sağlar
Yaban Mersinli Mojito
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1 bardak yaban mersini (200g)
1 1/4 bardak maden suyu (300ml)
1/2 yemek kaşığı şeker
Buz
Nane yaprakları

Yaban Mersinli Mojito 
(Alkolsüz bir kokteyl)

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Limonu soyun. 
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.
4  Meyve suyuna şeker ekleyin ve iyice karıştırın.
5  Maden suyu, rom ve buzla karıştırın. 
6  Nane yapraklarıyla süsleyin.

Maden suyunu katmanlaşma sağlamak için yan taraftan yavaşça dökün. 
Tercihinize bağlı olarak votka ekleyin.TIP 

B S

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Domateslerin sapını koparın.
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın. 
4  Domates suyunu birayla karıştırın ve iyice çalkalayın.

Red Eye  

2 domates (180g×2)
4/5 bardak bira (200ml)

B S

124Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

78Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)
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Malibu Esintisi

1 dilim ananas (120g)
1 bardak çilek (100g)
1/2 bardak turnayemişi (50g)
1/2 limon (60g)
Votka (45ml)
Nane yaprakları

Sindirime Yardımcı Olur, 
Cilde İyi Gelir

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.
3  Votka ve buzla karıştırın.
4  İyice çalkalayın ve nane yapraklarıyla süsleyin.

Karpuzlu  
Namimono
Yetişkinler için başka bir lezzetli karpuzlu içecek. Havuz 
kenarında rahatlarken veya başka bir yazlık kutlama sırasında 
mükemmeldir. Daha yoğun bir doku için daha fazla elma ekleyin.

3 dilim karpuz (400g)
1 elma (180g) 
1/4 limon (20g)
300ml maden suyu
30ml votka (veya tekila)
1 yemek kaşığı şeker

Cilde iyi gelir

1  Malzemeleri iyice yıkayın. 
2  Elma saplarını koparın ve karpuz çekirdeklerini çıkarın. Malzemeleri  
     sıkacağın doldurma ağzına uygun büyüklükte kesin.    
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.  
4  Şeker, votka ve maden suyuyla karıştırın.
5  Servis etmeden önce iyice çalkalayın.

B S

B S

202Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

204.5  Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)
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Fuzzy Navel

Fuzzy Navel 1980'lerde kokteyl ve karışık içeceklerin giderek 
artan popülerliğiyle birlikte yükselişe geçen ilk içeceklerden 
biriydi. Son derece meyveli bir kokteyl.

2 portakal (340g×2)
2 şeftali (200g×2)
2/3 bardak maden suyu 
2 yemek kaşığı brendi
Süslemek için biberiye veya nane kullanın

Cilde İyi Gelir,  
Tazelenme Sağlar

1  Malzemeleri iyice yıkayın.
2  Portakalları soyun ve şeftalilerin çekirdeğini çıkarın.  
3  Malzemeleri Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağında sıkın.
4  Maden suyu, brendi ve şerbetle karıştırın.
5  İyice çalkalayın ve nane veya biberiyeyle süsleyin.

Şeftali yerine 45 ml şeftali likörü (Şeftali + Brendi) kullanabilirsiniz.
TIP 

B S

343Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Doğanın tatlı çekiciliği

Güne basit, sağlıklı bir smoothie ile başlayın

Smoothieler & Donmuş Tatlılar

88

1 Bardak

2 Bardak

Önerilen Tarif

Kolay: 1-2 malzeme ile 
hazırlanan kolay tarif

Normal: Daha fazla malzeme ile
hazırlanan ve 20-30 dakika süren
tarif
Zor: Hazırlanması 3-4 saati 
bulan tarifler

Acımsı Tat: 
Çoğu insanın fark 
edebileceği acımsı bir tat

Hafif Acımsı Tat:
Bazı insanların fark 
edebileceği acımsı bir tat

Orta Tat:
Acı veya şekerli olmayan, herkesin 
keyifle ve kolayca içebileceği tatlar

Hafif Şekerli Tat: 
Bazı insanların fark 
edebileceği şekerli bir tat

Şekerli Tat: 
Çoğu insanın fark 
edebileceği şekerli bir tatB S

B S

B S

B S

B S



Smoothie'ler ve 
Donmuş Tatlılar



90



Smoothieler & Donmuş Tatlılar

Smoothie'nin sadece yapması kolay değildir, aynı zamanda zengin tatlar ve 
besleyici maddeler içeren çok sayıda meyve ile yapılır. Kremsidirler, kolay 
içilirler ve malzemelerine bağlı olarak farklı tatlar sunarlar. Muz ve süt tatlı 

ve koyu bir tat yaratırken, kabuklu yemişler yumuşak bir tat yaratır.
Sorbeler donmuş meyvelerle kolayca yapılabilir.

Katkı maddeleri ve koruyucu maddeler içeren dondurmalar almak yerine 
çocuklarınıza meyveli bir tatlı yaparak sevginizi gösterin.

Yorgun bedeninize ve ruhunuza enerji 
vermek için arkadaşlarınızla ve ailenizle 
birlikte güzel bir smoothie veya tatlının 

keyfini çıkarın.

Sorbe yoğunlaştırılmış mutluluğun ürünüdür

91



Kilo Verdirir, Yaşlanmayı Önler
Yaban Mersinli Smoothie

Cilde ve Kalp Sağlığına İyi Gelir
Mangolu Karalahanalı Smoothie

Kilo Verdirir
Balkabaklı Kremsi Smoothie

92
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1  Balkabağını tamamen pişene kadar buharda pişirin.
2  Muzu ve buğulanmış balkabağını büyük parçalar halinde kesin.  
    Balkabağının çekirdeklerini çıkardığınızdan emin olun.
3  Akıllı kapağı kapatın. Bir avuç malzemeyi yavaşça  
     Kuvings Whole Slow Meyve-Sebze Sıkacağına yerleştirin.
4 Tüm malzemeleri koyduktan sonra sütü koyun (1/3 veya 100ml )  ve kalan   
    malzemeleri de meyve sebze sıkacağına yerleştirin. Ve karıştırın.

Balkabağını kabuğunu soymadan pişirin. Kabuğu besleyici öğeler bakımından 
önemli bir kaynaktır.

TIP 

Balkabaklı Kremsi 
Smoothie
Cadılar Bayramı için tatlı bir smoothie, çocuklar için mükemmel!

2/3 buğulanmış balkabağı (200g)
1 muz (100g)
1 1/4 süt (300ml)
1/3 bardak badem (200g)

Hazırlanışı
Balkabağının çekirdeklerini 
çıkarın ve buharda buğulayın. 
Taze bademleri en az 1 saat 
ılık suda bekletin.

B S

Smoothie süzgecini kullanın

478Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

1  Tatlı patatesleri tamamen pişene kadar buharda pişirin. Piştikten sonra  
     kabuğunu soyun. 
2  Elmaları ve buğulanmış tatlı patatesleri büyük parçalar halinde kesin. 
3  Akıllı kapağı kapatın. Bir avuç malzemeyi yavaşça Kuvings Whole Slow  
     Meyve-Sebze Sıkacağına yerleştirin.
4  Tüm malzemeleri koyduktan sonra sütü koyun ve kalan malzemeleri de meyve
    sebze sıkacağına yerleştirin. Ve karıştırın. 

Smoothie'ye daha fazla tat katmak için bir yemek kaşığı bal ekleyin.TIP 

Oryantal Tatlı 
Patatesli Smoothie
Tatlı patates ve elmanın mükemmel bir karışımı. Tatlı patatesin 
sindirimi kolaydır ve lif oranı fazladır, yoğurt da eklerseniz kendi 
başına bir yemek haline gelir.

B S

2 buğulanmış tatlı patates (200g)
1/2 elma (80g)
1 bardak süt (200ml)
1/3 bardak ceviz (20g)

Hazırlanışı
Tatlı patatesleri iyice yıkayın ve
kabuğunu soymadan buğulayın.
Kabuğunu sebze-meyve sıkacağına
koymadan önce soyun.

Sindirime İyi Gelir, Kilo 
Verdirir

Smoothie süzgecini kullanın

455Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

1  Muzu soyun ve iri parçalar halinde kesin.
2  Kesilen malzemeleri dondurun
3  Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 5 dakika dışarıda bekleterek  
     buzlarının çözülmesini sağlayın. 
4  Akıllı kapağı kapatın. Malzemelerin tümünü yavaşça Kuvings Whole Slow  
     Meyve-Sebze Sıkacağına yerleştirin. 
5  Tüm malzemeler konduktan sonra sütü dökün ve karıştırmak için sebze- 
     meyve sıkacağını 20 saniye çalıştırın.

En iyi performansı elde etmek için smoothie malzemelerinin en fazla 2cm 
uzunlukla kesildiğinden emin olun.TIP 

Ispanaklı Smoothie
Lezzetli muz ve ceviz tatları, ıspanağın güçlü tadını bile bastırabilir.

Bir avuç ıspanak (30g)
1 muz (100g)
1 bardak ceviz (60g)
1 1/4 bardak süt (300ml) 

Sindirime, Anemiyi 
Önlemeye Yardımcı 
Olur

Smoothie süzgecini kullanın

562Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)
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1 bardak çilek (150g)
1 1/2 muz (150g)
3/4 bardak süt (180ml)

Donmuş malzemeleri kullanmadan
önce 10 dakika kadar dışarıda
bekleterek buzlarının çözülmesini
sağlayın.

1 mango (150g)
1 1/2 muz (150g)
3/4 bardak süt (180ml)

Donmuş malzemeleri kullanmadan
önce 10 dakika kadar dışarıda
bekleterek buzlarının çözülmesini
sağlayın.

Çilekli Muzlu Smoothie

Mangolu Muzlu Smoothie

1  Çilekleri ve muzu küçük parçalar halinde kesin. 
2  Kesilen malzemeleri dondurun.
3  Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 10 dakika kadar dışarıda   
     bekleterek buzlarının çözülmesini sağlayın. 
4  Akıllı kapağı kapatın. Malzemelerin tümünü yavaşça Kuvings Whole Slow  
     Meyve-Sebze Sıkacağına yerleştirin. 
5  Tüm malzemeler konduktan sonra sütü dökün ve karıştırmak için    
    sebzemeyve sıkacağını 20 saniye çalıştırın.

 

1  Mangoyu ve muzu küçük parçalar halinde kesin. Mangonun kabuğunu  
     soyduğunuzdan ve çekirdeklerini çıkardığınızdan emin olun.
2  Kesilen malzemeleri dondurun. 
3  Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 10 dakika kadar dışarıda  
     bekleterek buzlarının çözülmesini sağlayın. 
4  Akıllı kapağı kapatın. Malzemelerin tümünü yavaşça Kuvings Whole Slow  
     Meyve-Sebze Sıkacağına yerleştirin. 
5  Tüm malzemeler konduktan sonra sütü dökün ve karıştırmak için    
     sebzemeyve sıkacağını 20 saniye çalıştırın.
 

Smoothie süzgecini kullanın

Smoothie süzgecini kullanın
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Smoothie'den en çok malzemelerden biri olan muzla birlikte mor
renkli meyve yağmuru.1 bardak yaban mersin (100g)

1 portakal (150g)
1 muz (100g)
1/2 bardak süt (120ml)
 
Donmuş malzemeleri kullanmadan
önce 10 dakika kadar dışarıda
bekleterek buzlarının çözülmesini
bekleyin.

1 bardak ananas (150g)
1 1/2 muz (150g)
3/4 bardak süt (180ml)

Donmuş malzemeleri kullanmadan
önce 10 dakika kadar dışarıda
bekleterek buzlarının çözülmesini
bekleyin.

Yaban Mersinli 
Smoothie

Ananaslı Muzlu Smoothie

1  Portakalı soyun ve malzemeleri küçük parçalar halinde kesin. 
2  Kesilen malzemeleri dondurun. 
3  Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 10 dakika kadar dışarıda   
     bekleterek buzlarının çözülmesini sağlayın.
4   Akıllı kapağı kapatın. Malzemelerin tümünü yavaşça Kuvings Whole Slow      
     Meyve-Sebze Sıkacağına yerleştirin.  
5  Tüm malzemeler konduktan sonra sütü dökün ve karıştırmak için  
    sebzemeyve sıkacağını 20 saniye çalıştırın.
 

1  Ananası ve muzu küçük parçalar halinde kesin. Ananasın orta kısmını    
    çıkardığınızdan emin olun. 
2  Kesilen malzemeleri dondurun.
3  Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 10 dakika kadar dışarıda  
     bekleterek buzlarının çözülmesini sağlayın.  
4 Akıllı kapağı kapatın. Malzemelerin tümünü yavaşça Kuvings Whole Slow  
    Meyve-Sebze Sıkacağına yerleştirin. 
5  Tüm malzemeler konduktan sonra sütü dökün ve karıştırmak için    
    sebzemeyve sıkacağını 20 saniye çalıştırın.

  

B S

Smoothie süzgecini kullanın

Smoothie süzgecini kullanın

258Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Kabızlığı Önler
Kavunlu Muzlu Smoothie

Sindirime Yardımcı Olur,  
Cilde İyi Gelir

Green Smoothie 

Kilo Verdirir, Cilde İyi Gelir
Havuçlu Muzlu Smoothie
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97Smoothie süzgecinin taşmasını önlemek için her seferinde 500ml sıkın.TIP 

Domatesli Kivili  
Smoothie
Vitamin bakımından zengin bir smoothie! Domates ve kivi sindirim ve 
cilt sorunlarında yardımcı olabilecek besleyici öğeler içerir.

Son derece hoş bir tat! Dondurma içtiğinizi düşüneceksiniz.1 muz (100g)
1/4 kavun (300g)
1/2 bardak süt (120ml)

Kavunlu Muzlu 
Smoothie

1  Muzu ve kavunu küçük parçalar halinde kesin.
2  Kesilen malzemeleri dondurun.
3  Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 10 dakika kadar dışarıda  
     bekleterek buzlarının çözülmesini sağlayın. 
4  Akıllı kapağı kapatın. Malzemelerin tümünü yavaşça Kuvings Whole Slow  
     Meyve-Sebze Sıkacağına yerleştirin. 
5  Tüm malzemeler konduktan sonra sütü dökün ve karıştırmak için sebzemeyve
     sıkacağını 20 saniye çalıştırın.

B S

1 domates (180g)
2 kivi (100g)
1 muz (100g)
1/2 bardak süt (120ml)

Cilde İyi Gelir,  
Kilo Verdirir

Smoothie süzgecini kullanın

Smoothie süzgecini kullanın

1  Malzemeleri küçük parçalar halinde kesin. Kivilerin kabuğunu soyduğunuzdan  
     emin olun. 
2  Kesilen malzemeleri dondurun.
3  Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 10 dakika kadar dışarıda  
     bekleterek buzlarının çözülmesini sağlayın.
4  Akıllı kapağı kapatın. Malzemelerin tümünü yavaşça Kuvings Whole Slow  
     Meyve-Sebze Sıkacağına yerleştirin.
5  Tüm malzemeler konduktan sonra sütü dökün ve karıştırmak için sebze-   
    meyve sıkacağını 20saniye çalıştırın.

300Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

259Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

1 havuç (100g)
1 muz (100g)
1 portakal (300g)
1/2 bardak süt (120ml)

Smoothie süzgecini kullanın

370Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

Havuç son derece iyi bir C vitamini ve diyet lifi kaynağıdır. Diyet 
için mükemmel bir smoothie'dir.

Havuçlu Muzlu 
Smoothie

1  Malzemeleri küçük parçalar halinde kesin. 
     Portakalın kabuğunu soyduğunuzdan emin olun.
2  Kesilen malzemeleri dondurun. 
3  Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 10 dakika kadar dışarıda bekleterek  
     buzlarının çözülmesini sağlayın. 
4  Akıllı kapağı kapatın. Malzemelerin tümünü yavaşça Kuvings Whole Slow Meyve-   
    Sebze Sıkacağına yerleştirin. 
5  Tüm malzemeler konduktan sonra sütü dökün ve karıştırmak için sebze-meyve
    sıkacağını 20 saniye çalıştırın.
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Kabızlığı Önler, Sindirime Yardımcı Olur
Kakaolu Avokadolu Muzlu Smoothie
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Rafine edilmiş şeker gibi eklenmiş malzemeler içermediğinden 
kakao sağlıklı bir seçenektir ve avokado bu içeceğin kremsi ve 
lezzetli olmasını sağlar.

1 bardak süt (230ml)
1 muz (100g)
1/2 avokado (100g)
2 yemek kaşığı kakao tozu
1/2 yemek kaşığı tarçın
1/4 yemek kaşığı vanilya tozu

Kakaolu Avokadolu
Muzlu Smoothie

1  Muzu soyun ve küçük parçalar halinde kesin.
2  Kesilen muzu dondurun.
3  Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 5 dakika kadar dışarıda bekleterek  
     buzlarının çözülmesini sağlayın. 
4  Akıllı kapağı kapatın. Muz ve avokadoyu yavaşça Kuvings Whole Slow Meyve- 
    Sebze Sıkacağına yerleştirin. 
5  Tüm malzemeler konduktan sonra sütü dökün ve karıştırmak için sebze- 
     meyve sıkacağını 20 saniye çalıştırın.
6  Bir bardağa doldurun ve kuru malzemeleri karıştırın. 

Smoothie süzgecini kullanın

261Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Cilde İyi Gelir, Sindirime Yardımcı Olur
Avokadolu Ananaslı Smoothie

Antioksidan, Kilo Vermeyi Sağlar
Kajulu Turnayemişli Smoothie
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Donmuş turnayemişlerini kullanırken, epey önceden buzlarını çözdüğünüzden 
emin olun. Çok ekşi olduklarından, damak tadınıza göre biraz şerbet ekleyin. 
Proantisiyanidinler ve flavonoidler bakımından zengin olduklarından 
turnayemişleri güçlü antioksidanlar olarak bilinir. HDL kolesterol - iyi kolesterol 
- yoğunluğunu artırdıklarından düzenli turnayemişi diyeti aynı zamanda 
damar hastalıklarını önlemeye yardımcı olur ve kalbe de iyi gelir.

TIP 

Turnayemişleri çeşitli antioksidanlar bakımından zengindir ve ekşi 
olduklarından en iyi kullanma şekilleri diğer meyvelerle karıştırılmaktır.

1/2 bardak turnayemişi (120g)
1/4 bardak kaju (60g)
1 muz (100g)
3/4 bardak süt (180ml)

Kajulu Turnayemişli 
Smoothie

1  Taze kajuları en az 1 saat ılık suda bekletin.
2  Muzu küçük parçalar halinde kesin. 
3  Kesilen muzu ve turnayemişlerini dondurun.
4  Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 10 dakika kadar dışarıda  
     bekleterek buzlarının çözülmesini sağlayın.
5  Akıllı kapağı kapatın. Malzemelerin tümünü yavaşça Kuvings Whole Slow  
     Meyve-Sebze Sıkacağına yerleştirin. 
6  Tüm malzemeleri meyve sebze sıkacağına koyduktan sonra, içine süt katın
     ve 20 saniye karıştırın. 

Smoothie süzgecini kullanın

357Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

Oldukça sert olduklarından ham avokadolardan kaçının.TIP 

Avokadolu 
Ananaslı Smoothie 
1  Ananası, avokadoyu ve muzu küçük parçalar halinde kesin.
2   Kesilen malzemeleri dondurun.
3   Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 5 dakika kadar dışarıda bekleterek    
      buzlarının çözülmesini sağlayın.
4   Donmuş malzemeleri karıştırın ve yavaşça meyve-sebze sıkacağına yerleştirin.
5   Tüm malzemeler konduktan sonra sütü dökün ve karıştırmak için sebze-meyve   
      sıkacağını 20 saniye çalıştırın.

Smoothie süzgecini kullanın

650Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

1/2 avokado (100g) 
Dilim ananas (240g)
1 muz (100g)
1 1/4 süt (300ml)



Sağlıklı görünen bir cilt sağlar,

Sindirime Yardımcı Olur

Kivili Sorbe

Yaşlanmayı Önler, Kilo Vermeyi Sağlar
Yaban Mersinli Sorbe

Sağlıklı görünüm sağlar, Kilo 

Vermeyi Sağlar

Çilek Sorbesi

Sağlıklı görünen bir cilt sağlar
Mango Sorbesi
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2 cm'den büyük donmuş çilekler boş süzgece zarar verebilir, dondurmadan 
önce çilekleri küçük parçalar halinde kesin.TIP 

Çilek muhtemelen dünyada en bol bulunan ve en popüler 
meyvedir. Mükemmel bir tat ve dokunun keyfini çıkaracaksınız.

Susuzluğu bu ferahlatıcı sorbeden daha iyi gideren bir şey hayal 
etmek mümkün değildir.   

Yoğun ve zengin bir mango tadıyla kendinizi bir palmiyenin 
altında hayal edin.

Hava nasıl olursa olsun, bu donmuş tatlıyı - düşük kalorili 
mükemmel bir yaz tatlısı - yerken neredeyse her zaman yaz 
olduğunu düşünebilirsiniz.

2 bardak donmuş yaban mersini 
 (200g)

2 bardak donmuş  
mango (200g) 

2 bardak donmuş kivi (200g) 

Çilek Sorbesi

Kivili Sorbe

Mango Sorbesi

Yaban Mersinli  
Sorbe

1  Boş süzgeci kullanarak meyve-sebze sıkacağını toplayın. 
2  Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 10 dakika kadar dışarıda bekleterek  
     buzlarının çözülmesini sağlayın. 
3  Donmuş çilekleri yavaşça her seferinde biri olmak üzere sıkacağın
     ağzına yerleştirin.

1  Boş süzgeci kullanarak meyve-sebze sıkacağını toplayın. 
2  Malzemeleri kullanmadan önce 10 dakika kadar dışarıda bekleterek    
    buzlarının çözülmesini sağlayın. 
3  Donmuş kivileri yavaşça her seferinde biri olmak üzere sıkacağın ağzına
     yerleştirin.

1  Boş süzgeci kullanarak meyve-sebze sıkacağını toplayın. 
2  Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 5 dakika kadar dışarıda bekleterek  
     buzlarının çözülmesini sağlayın. 
3  Donmuş mango dilimlerini yavaşça sıkacağın ağzına yerleştirin.

1  Boş süzgeci kullanarak meyve-sebze sıkacağını toplayın.
2 Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 5 dakika kadar dışarıda bekleterek
    buzlarının çözülmesini sağlayın.
3 Donmuş yaban mersinlerini yavaşça sıkacağın ağzına yerleştirin.

Boş Süzgeç

Boş Süzgeç

Boş Süzgeç

Boş Süzgeç

2 bardak donmuş çilek (200g)

136Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

56Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

108Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

52Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)



Kilo Vermeyi Sağlar, Cilde İyi Gelir
Turnayemişli Sorbe

Sindirime Yardımcı Olur
Muzlu Yoğurtlu Dondurma
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Tatlı muz ve kremsi yoğurdun fantastik bir karışımı. Çocukların 
çok seveceği bir tatlı!

Güçlü bir turnayemişi tadına sahip bir ziyafet! En sağlıklı ve 
lezzetli tatlılardan biri.

1 donmuş muz (100g) 
1/2 bardak normal yoğurt 

2 bardak donmuş turnayemişi (200g)
1/2 bardak yoğuşturulmuş süt 

Muzlu Yoğurtlu 
Dondurma

Turnayemişli Sorbe

1 Boş süzgeci kullanarak meyve-sebze sıkacağını toplayın.  
2 Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 5 dakika kadar dışarıda bekleterek    
    buzlarının çözülmesini sağlayın.  
3 Donmuş muz dilimlerini yavaşça sıkacağın ağzına yerleştirin.  
4 Muz sorbesinin üzerini yoğurtla doldurun.

1 Boş süzgeci kullanarak meyve-sebze sıkacağını toplayın. 
2 Donmuş malzemeleri kullanmadan önce 5 dakika kadar dışarıda bekleterek  
    buzlarının çözülmesini sağlayın. 
3 Yoğuşturulmuş sütü donmuş turnayemişlerinin üzerine dökün ve tüm  
    turnayemişleri sütle kaplanana kadar karıştırın. 
4 Donmuş turnayemişlerini yavaşça sıkacağın ağzına yerleştirin.

299Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

49Kal (Yukarıdaki porsiyonlara göre)

Boş Süzgeç

Boş Süzgeç

Hazırlanışı
Dondurmadan önce muzu 
3 parçaya bölün
 



Sağlıklı görünen bir cilt sağlar
Portakallı Limonlu Sorbe

Sağlıklı görünen bir cilt sağlar, 
Antioksidan

Turnayemişli Tatlı
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