
С произход от източна Азия, 
плодът юзу комбинира пленителните 
вкусове на грейпфрут, лимон и 
кисела мандарина.

Широкоразпространен в Корея и 
Япония, а сега харесван и 
използван от водещи майстори 
готвачи в западната кухня, юзу е 
новият премиум цитрусов плод, 
задължителен за всяко меню. С 
характерен стипчив вкус и чувствен 
цитрусов аромат, Пюре MONIN 
Юзу добавя удивителен акцент 
към освежаващи коктейли или 
галеща нотка в топли напитки.
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ЦВЯТ
Златно жълто с 
оранжеви нюанси

АРОМАТ
Цитрусов с 
флорални нотки

ОСНОВЕН ВКУС
Цитрусов 
мармалад

ПОСЛЕВКУС
Кора на юзу

Вкусов профил

www.monin .com

Yuzu Gin&Tonic
• 30 мл Пюре MONIN Юзу
• 40 мл джин
• 120 мл тоник
Смесете всички съставки
в шейкър, пълен с лед, 
разклатете добре и налейте в 
чаша тип „копа“. Може да 
декорирате с резенчета лайм и 
лимон. Сервирайте.

Yuzu Daiquiri
• 20 мл Пюре MONIN Юзу
• 60 мл бял ром
• 10 мл портокалов сок
• 20 мл сок от лайм
Смесете всички съставки в 
шейкър, пълен с лед, разклатете 
добре и след това прецедете
в коктейлна чаша. Сервирайте.

Yuzu Mohito
• 30 мл Пюре MONIN Юзу
• 50 мл светъл ром
• Сода
• Листа мента
• 4 резена лайм
Намачкайте с мъдлър резените 
лайм и листата от мента. 
Добавете Пюре MONIN Юзу
и напълнете чашата с натрошен 
лед. Добавете ром и сода. 
Декорирайте и сервирайте.

Yuzu Elderflower Beer
• 20 мл Пюре MONIN Юзу 
• 10 мл MONIN сироп от бъз
• 10 мл сок от лайм
• Бира
Смесете всички съставки без 
бирата. Накрая долейте бира. 
Сервирайте.

Yuzu Saketini
• 20 мл Пюре MONIN Юзу 
• 5 мл сироп MONIN роза
• 20 мл саке
• 20 мл водка
• 10 мл сух вермут
• 10 мл сок от лайм
Смесете всички съставки
в шейкър, пълен с лед. 
Разклатете добре и налейте в 
чаша за мартини. Декорирайте. 
Сервирайте. 

Yuzu Lemonade
• 60 мл Пюре MONIN Юзу
• 40 мл пресен сок от лимон
• 240 мл сода
Смесете всички съставки
в буркан, пълен с лед. 
Разбъркайте добре. Можете
да декорирате с резени лимон 
и лайм. Сервирайте. Можете да 
замените лимоновия сок с 
Monin сироп ранчо цитрон или 
100 мл MONIN микс за 
лимонада.

Yuzu Froyo
• 30 мл Пюре MONIN Юзу 
• 1 лъжица MONIN фрапе йогурт
• 120 мл мляко
Разбийте всички в блендер, 
пълен с лед, докато сместа 
стане еднородна и гладка. 
Декорирайте и сервирайте.

Yuzu Shaken Mocktail
• 30 мл Пюре MONIN Юзу
• 60 мл сок от грейпфрут
• 60 мл сок от червена 
боровинка
• 4 пресни малини
Смесете съставките в шейкър, 
пълен с лед. Разклатете добре и 
прецедете в чаша, пълна с лед. 
Можете да декорирате с 
пресни малини или резени 
розов грейпфрут. Сервирайте 
със сламка.

Yuzu Lemongrass 
Smoothie
• 45 мл Пюре MONIN Юзу
• 10 мл сироп MONIN лимонена 
трева
• 90 мл вода
Разбийте всички съставки с лед в 
блендер, докато се получи 
гладка смес. Налейте в чаша за 
смути. Украсете и сервирайте.

Yuzu Iced Tea
• 30 мл Пюре MONIN Юзу
• 20 мл чай MONIN праскова
• 180 мл вода
Смесете всички съставки в 
чаша, пълна с лед. Разбъркайте 
добре. Можете да декорирате с 
резени юзу или лимон. 
Сервирайте.

Джейсън Суун
Директор иновации, MONIN

Този прелестен цитрусов вкус с изящни флорални нотки е 
прекрасен заместител на лимон и лайм. Той не само добавя 
перфектния акцент към всеки класически коктейл, но и се 
комбинира по изключителен начин със сода, в смутита и 
сорбе. Мой личен фаворит е Пюре MONIN Юзу в класическа 
Margarita, където изпъкват меките, сладко-кисели нотки. 
Добре дошли в ерата на новите коктейли.
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ВКУСОВИ 
АСОЦИАЦИИ
Цитрус, джинджифил, мед, 
слива

ПРИЛОЖЕНИЯ
Лимонади, студен чай, 
смутита, коктейли, топинги, 
десерти

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


