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Κωδ: ΣΛΑΣΙΜ 
SLUSHY MAGIC 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
• Μόλις ανοίξετε την συσκευασία του Slushy Magic, τα επαναχρησιµοποιούµενα παγάκια µπορεί να είναι υγρά. Αυτό είναι 

φυσιολογικό, καθώς µπορεί να υγροποιηθούν κατά τη διάρκεια της αποστολής ή αλλαγών θερµοκρασίας. 
• Πλύνετε στο χέρι το Slushy Magic και όλα τα µέρη του µε ζεστό σαπουνόνερο πριν την πρώτη χρήση. 
• ΜΗΝ τοποθετείτε το Slushy Magic ή τα µέρη του στο φούρνο µικροκυµάτων. 
• Το Slushy Magic και τα µέρη του είναι µη-τοξικά και χωρίς BPA. Το υγρό στο εσωτερικό των επαναχρησιµοποιούµενων 

παγακιών είναι αλάτι και νερό. 
 

Φτιάξτε εύκολα και διασκεδαστικά slushies µε το Slushy Magic! 
 
1. Τοποθετήστε τα επαναχρησιµοποιούµενα παγάκια στην κατάψυξή σας µέχρι να 

παγώσουν. Στις περισσότερες καταψύξεις αυτό θα γίνει µετά από 2-3 ώρες. 
2. Μόλις παγώσουν, τοποθετήστε και τα 3 επαναχρησιµοποιούµενα παγάκια στο δοχείο 

του Slushy Magic.  
3. Χύστε το αγαπηµένο σας κρύο ποτό µέχρι την σηµειωµένη γραµµή. Όσο πιο κρύο είναι 

το ποτό σας, τόσο πιο γρήγορα λειτουργεί. Μετά βιδώστε καλά το καπάκι. 
4. Βάλτε το δάχτυλό σας πάνω στην τρύπα του καπακιού και ανακινήστε για 1-2 λεπτά. 

Σηµείωση: Για ανθρακούχα ποτά, σηκώστε το δάχτυλό σας από την τρύπα κάθε 2-3 
ανακινήσεις για να ελευθερώνεται η πίεση. 

5. Βγάλτε το καπάκι και απολαύστε! 
 
 
 
 

Φροντίδα και καθαρισµός 
• Το δοχείο του Slushy Magic και το καπάκι µπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. 
• Τα επαναχρησιµοποιούµενα παγάκια και το καλαµάκι ∆ΕΝ πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Πλύνετέ τα µε ζεστό 

σαπουνόνερο. Αφήστε τα να στεγνώσουν.  

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ 
 
Slushy µε σοκολατούχο γάλα 
240 ml γάλα 
2 κ. σούπας σιρόπι σοκολάτας 
Slushy µε cherry cola 
240 ml cola (ή diet cola) 
2 κ. σούπας σιρόπι κερασιού 
Vanilla pink slushy 
210 ml λεµονάδα 
4 κ. σούπας γιαούρτι βανίλια 
Fruit punch slushy 
120 ml fruit punch 
120 ml χυµός πορτοκάλι 
60 ml χυµός ανανά 
Slushy µε ice tea και λεµονάδα 
180 ml λεµονάδα 
120 ml ice tea 
Slushy µε λεµονάδα 
180 ml λεµονάδα 
120 ml σόδα µε lime 
Tropical island slushy 
150 ml χυµός ανανά 
90 ml κρέµα καρύδας 
60 ml χυµός grapefruit 
Pink passion flower slushy 
60 ml χυµός από φρούτα του πάθους 
60 ml χυµός ανανά 
60 ml χυµός cranberry 
60 ml χυµός grapefruit 
60 ml λεµονάδα 
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Mocha delight slushy 
240 ml ρόφηµα κρύου καφέ 
2 κ. σούπας σιρόπι σοκολάτας 
Fruit explosion slushy 
90 ml µπύρα ginger 
90 ml fruit punch 
60 ml χυµός πορτοκάλι 
60 ml χυµός µήλου 
Shirley Temple slushy 
150 ml λεµονίτα 
120 ml χυµός πορτοκάλι 
1 κ. σούπας σιρόπι γρεναδίνης 
Cherry limeade slushy 
240 ml λεµονίτα 
60 ml χυµός κεράσι 
Cola slushy 
300 ml αναψυκτικό (οποιαδήποτε µάρκα ή γεύση) 
Tart fruit slushy 
150 ml λεµονίτα 
90 ml ποτό µε γεύση φρούτων 
2 κ. σούπας χυµός lime 
Orange sranberry slushy 
150 ml χυµός πορτοκάλι 
150 ml χυµός cranberry 
Cherry grape slushy 
180 ml χυµός κεράσι 
120 ml χυµός σταφύλι 
Energy drink slushy 
300 ml energy drink (οποιαδήποτε µάρκα ή γεύση) 
Juice slushy 
300 ml χυµός (οποιαδήποτε µάρκα ή γεύση) 

 


