
С произход от Северна Америка, 
сините боровинки са познати като 
едни от най-големите антиоксиданти 
сред плодовете. Отличителната им, 
нежна сладост, се съчетава с 
тръпчива нотка, което прави плода 
звезда в ароматни пайове, 
мармалади и мъфини.
 
Пюре MONIN  синя боровинка е пълен 
с деликатен вкус, улавящ същността 
на този суперплод за уханни 
смутита, коктейли, лимонади и 
десертни напитки. Този популярен 
фаворит сред напитките ще придаде 
дива нотка на всички напитки, 
измислени от вас! 

СИНЯ БОРОВИНКА



 

 

  

  

 

      

 
        

 

    

 

ЦВЯТ
Тъмно пурпурно черно

АРОМАТ
Аромат на свежи 
брани на ръка диви 
боровинки

ОСНОВЕН ВКУС
Tръпчив вкус на 
боровинка

ПОСЛЕВКУС
Сладки флорални 

Вкусов профил

www.monin .com

Джуно Йонг
Директор иновации, MONIN

Пюре MONIN синя боровинка подхожда перфектно на MONIN 
фрапе йогурт за зашеметяващо смути, постигайки идеален 
баланс между свежестта на боровинките със слабо 
доловимата им сладка нотка и киселия йогурт! Можете да 
опитате и личния ми фаворит: да използвате Пюре MONIN синя 
боровинка в дайкири и да добавите малко сироп MONIN 
виолетка!
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 Цветя – зеленчуци – билки – плодове   
   кисело – горчиво – тръпчиво   

    екзотично – пикантно                дървесни нотки – печено – опушено   
  свежо – леко      
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Blueberry Caipirinha
• 30 мл Пюре MONIN синя боровинка
• 40 мл кашаса
• 4 резена лайм
Намачкайте с мъдлър лайма
с Пюре MONIN синя боровинка. 
Напълнете чашата с натрошен лед. 
Добавете алкохола и разбъркайте. 
Можете да декорирате с резен 
лайм и свежи боровинки. 
Сервирайте.

Blueberry Mohito
• 30 мл Пюре MONIN синя боровинка
• 40 мл светъл ром
• 4 резена лайм
• 10 листа мента
• 90 мл сода

Намачкайте с мъдлър лайма
и ментата с Пюре MONIN синя 
боровинка. Напълнете чашата
с натрошен лед. Добавете ром
и накрая допълнете със сода. 
Разбъркайте и декорирайте със 
стрък мента и свежи боровинки.

Blueberry Sangria
• 30 мл Пюре MONIN синя боровинка
• 120 мл плодово червено вино
• 30 мл Cointreau
• Смесени свежи плодове
(лимон, портокал, грозде)
В голяма чаша за вино, пълна с лед, 
смесете всички продукти. 
Декорирайте със свежи резенчета 
портокал.

Blueberry Collins
• 20 мл Пюре MONIN синя боровинка
• 45 мл джин
• 15 мл лимонов сок
• сода
Изсипете всички съставки в чаша 
тип тъмблър, пълна с лед. 
Допълнете със сода. Разбъркайте 
добре. Декорирайте с резенче 
лимон и свежи боровинки
и сервирайте. 

Blueberry Ginger Tiki
• 20 мл Пюре MONIN синя боровинка
• 10 мл сироп MONIN джинджифил
• 45 мл бял ром
• 30 мл сок от ананас
Добавете всички съставки в шейкър 
с лед. Прецедете в чаша тип „тики“, 
пълна с натрошен лед. 
Декорирайте и сервирайте.

Blueberry Smoothie
• 30 мл Пюре MONIN синя боровинка
• 1 лъжица MONIN фрапе йогурт
• 120 мл мляко
Разбийте всички съставки в блендер 
с кубчета лед, докато постигнете 
гладка смес. Сервирайте в чаша 
за смути. 

Blueberry Cranberry Soda
• 30 мл Пюре MONIN синя боровинка
• 15 мл концентрат MONIN суит &
сауър
• 30 мл сок от червена боровинка
• 120 мл сода
Налейте всички съставки в чаша с 
лед, разбъркайте добре. 
Декорирайте с резени лимон и 
лайм.

Blueberry Hot Chocolate
• 30 мл Пюре MONIN синя боровинка
• 1 лъжица шоколад на прах
• 180 мл мляко
Налейте Пюре MONIN синя 
боровинка в чаша. Оставете 
настрани. Затоплете млякото и 
шоколада на прах заедно. Налейте 
в чаша. Разбъркайте добре и 
сервирайте.

Blueberry Моcktail
• 20 мл Пюре MONIN синя боровинка
• 10 мл кленов сироп
• 70 мл сок от ябълка
• 70 мл сок от червена боровинка
Смесете всички съставки шейкър, 
пълен с лед. Разклатете добре и 
прецедете в чаша hurricane, пълна 
с лед. Можете да декорирате с 
ветрило от ябълки и боровинки. 
Сервирайте.

Blueberry Muffin Shake
• 30 мл Пюре MONIN синя боровинка
• 1 лъжица фрапе MONIN ванилия
• 150 мл мляко
• ½ мъфин
Разбийте до гладкост всички 
съставки в блендер, пълен с лед.
Налейте в чаша за шейк и 
гарнирайте с бита сметана, 
натрошен мъфин и Пюре MONIN 
синя боровинка. 

ВКУСОВИ 
АСОЦИАЦИИ
Чай, билки, шоколад, 
тропически плодове, 
мента, лавандула

ПРИЛОЖЕНИЯ
Смутита, коктейли, 
моктейли, лимонади, соди, 
млечни шейкове, топинги, 
десерти

ФОРМАТ 
1 л.

КОЛЕЛО НА 
ВКУСОВЕТЕ


