
От древността насам черешите са 
всеобщи любимци и се радват на 
специално място на масите по света. 
Когато става дума за напитки, има 
много малко възможности за 
пресъздаване на дълбокия вкус на 
череши с идеално сочен и сладък 
балансиран вкус през цялата 
година.

Пюре MONIN череша Ви дава вкуса 
на току-що набрани зрели, сочни 
череши. С изобилния си вкус и цвят 
в лимонада, горещ шоколад или 
коктейл, той ще Ви върне към 
слънчевите дни на детството ви.
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ЦВЯТ
Дълбоко пурпурно 
с розови 
проблясъци

АРОМАТ
Ядки, бадеми

ОСНОВЕН ВКУС
Свежа и сочна 
череша

ПОСЛЕВКУС
Кисела череша

Вкусов профил

www.monin .com

Cherry and Ginger 
Lemonade
• 30 мл Пюре MONIN череша 
• 10 мл сироп MONIN джинджифил
• 100 мл сода
• 20 мл лимонов сок
Смесете съставките в чаша, пълна 
с кубчета лед. Разбъркайте. 
Сервирайте. За ваше удобство 
можете да замените лимоновия 
сок с 50 мл MONIN микс за 
лимонада.

Cherry Iced Chocolate
• 30 мл Пюре MONIN череша 
• 30 мл MONIN сос черен шоколад
• 150 мл мляко
Налейте всички съставки в блендер 
без лед. Разбийте в продължение 
на 5 секунди. Налейте в чаша
с кубчета лед. Можете да 
декорирате със сметана, сос
от черен шоколад и череша.

Cherry Cake Milkshake
• 45 мл Пюре MONIN череша 
• 150 мл мляко
• 2 топки ванилов сладолед
• 1 бисквитка или къпкейк
Налейте съставките в блендер. 
Покрийте с кубчета лед. Разбийте, 
докато се получи гладка смес. 
Налейте сместа в чаша. 
Сервирайте.

Cherry Peach Iced Tea
• 15 мл Пюре MONIN череша 
• 20 мл чай MONIN праскова
• 180 мл вода
Смесете всички съставки в чаша, 
пълна с кубчета лед. Разбъркайте
и сервирайте.

Cherry Smoothie
• 45 мл Пюре MONIN череша 
• 1 лъжица MONIN фрапе ванилия
• 90 мл сок от червена боровинка
Налейте съставките в блендер. 
Разбийте, докато се получи гладка 
смес. Налейте сместа
в чаша. Сервирайте.

Cherry Caipirinha
• 30 мл Пюре MONIN череша 
• 50 мл кашаса
• ½ лайм
Намачкайте с мъдлър лайма
и Пюре MONIN череша в чаша. 
Напълнете чашата с натрошен 
лед. Добавете останалите 
съставки. Разбъркайте
и сервирайте със сламка.

Cherry Shandy
• 30 мл Пюре MONIN череша 
• 40 мл сок от червена боровинка
• 30 мл сода с лимон или лайм
• Светла бира
Налейте Пюре MONIN череша, 
сока и содата в чаша и 
разбъркайте. Долейте бира. 
Сервирайте.

Chery Spritz
• 20 мл Пюре MONIN череша 
• 20 мл MONIN битър
• 60 мл пенливо вино
• 30 мл сода
Смесете съставките в чаша, 
пълна с кубчета лед. Разбъркайте 
и сервирайте.

Cherry Alexander
• 15 мл Пюре MONIN череша
• 20 мл ликьор MONIN бяло какао
• 40 мл коняк
• 20 мл прясна сметана
Смесете съставките в шейкър, 
пълен с кубчета лед. Разклатете 
енергично. Прецедете в чаша, 
пълна с кубчета лед. Сервирайте.

Cherry Sling
• 30 мл Пюре MONIN череша 
• 40 мл джин
• 15 мл ликьор triple sec кюрасао
• 20 мл сок от ананас
• 10 мл сок от лайм
• Сода
Смесете съставките без содата
в шейкър, пълен с кубчета лед. 
Разклатете енергично. Прецедете 
в чаша. Долейте сода. 
Сервирайте.

Александър Лапиер
Директор иновации, MONIN

Пюре MONIN череша ни дава възможност за игри с цветовете 
и текстурите на напитките със своята красива смесица от 
лилаво и червено. Опитайте да комбинирате този вкус с 
билки, като розмарин или естрагон, за да създадете уникални 
и вкусни коктейли. Можете да откриете вдъхновение и от 
фаворитите си от детството, като домашния черешов кекс на 
баба или черешова торта за рожден ден.
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ВКУСОВИ 
АСОЦИАЦИИ
Свежи плодове, 
джинджифил, лимон, цветя, 
млечни продукти

ПРИЛОЖЕНИЯ
Лимонади, студен чай, 
шоколад, смутита, млека, 
коктейли

ФОРМАТ 
1 л.

 Цветя – зеленчуци – билки – плодове   
   кисело – горчиво – тръпчиво   

    екзотично – пикантно                дървесни нотки – печено – опушено   
  свежо – леко      
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 анасон – мента 

КОЛЕЛО НА 
ВКУСОВЕТЕ


