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Zatrzymaj smak lata na dłużej  

 

Lato dobiegło końca, jednak wciąż możemy cieszyć się smakiem dojrzewających w 

słońcu owoców i warzyw. Warto wykorzystać ten sezon w pełni, gdy produkty są 

najsmaczniejsze. Owoce możemy zrywać i zjadać prosto z drzewa, ale tak samo 

wartościowe będą świeże soki i koktajle przygotowane z pomocą urządzeń marki MPM. 

 

Szybko, zdrowo i wygodnie 

 

W utrzymywaniu odpowiedniej diety zazwyczaj przeszkadza nam brak czasu na 

przygotowywanie posiłków.  Gotowanie odpowiednio zbilansowanych dań i pakowanie ich do 

specjalnych pudełek może często przerastać możliwości organizacyjne wielu z nas. Marka 

MPM znalazła rozwiązanie dla osób żyjących aktywnie, które poszukują ciekawych 

alternatyw. Blender butelkowy MBL-20 z łatwością przygotuje koktajl bogaty w witaminy, który 

można zabrać ze sobą wszędzie. Butelka z wygodnym uchwytem i hermetyczną nakrętką 

sprawia, że przygotowany napój będzie bezpieczny niezależnie od okoliczności. W szkole, 

pracy czy na spacerze z przyjaciółmi.  

Blender butelkowy MBL-20 – cena 80 złotych brutto 

 

Wolne obroty 

 

Nie zawsze szybko oznacza skutecznie. W przypadku wyciskarki wolnoobrotowej MPM MSO-

16 to właśnie wolnoobrotowy silnik sprawia, że wewnętrzny ślimak rozdrabnia, miażdży i 

wyciska miąższ precyzyjnie i bez wzrostu temperatury i napowietrzania soku. Wyjątkowo 

smaczny, esencjonalny napój może być przechowywany w zamkniętym naczyniu w lodówce 

nawet do 72 godzin.. Model wyposażono w dwa otwory wsadowe do podawania większych i 

mniejszych produktów oraz dwa filtry siatkowe ze stali nierdzewnej do soków klarownych i 

gęstych. Urządzenie posiada funkcję automatycznego czyszczenia, a wszystkie zdejmowane 

elementy nadają się do mycia w zmywarce.  

Wyciskarka wolnoobrotowa MSO-16 – cena 650 złotych brutto 

 

Cytrusowa energia 

 

Jesień to czas domatorów. Długie spacery zastępują serialowe seanse pod grubym kocem. 

Kiedy na zewnątrz pogoda nie dopisuje, humor może poprawić nam również zdrowe śniadanie 

w towarzystwie najbliższych. Właśnie wtedy warto pomyśleć o uzupełnieniu witamin szklanką 

soku z pomarańczy. Z wyciskaczem do cytrusów MPM MWC-04M przygotujemy sok z 

mniejszych i większych owoców, dzięki dwóm obrotowych stożkom. Dodatkowo w urządzeniu 

zastosowano wygodny uchwyt do przyciskania owoców. 

Wyciskacz do cytrusów MWC-04M – cena 135 złotych brutto 

 



 

 

Przygotuj apetyczne zielone smoothie z młodym jęczmieniem i dziel się porcją witamin 

ze swoimi bliskimi! 

 

Do przygotowania smoothie potrzebujesz: 

- 50–70 g szpinaku, np. baby 

- 1 dojrzały banan, 

- 2 owoce kiwi, 

- sok jabłkowy (ok. 1 szklanka) 

- sok z 1/2 limonki 

- 1 i 1/2 łyżeczki młodego jęczmienia 

- kostki lodu (opcjonalnie) 

Wykonanie: 

1. Zaczynamy od szpinaku. Po opłukaniu włóż go do jednej z butelek blendera MPM 

MBL-20.  

2. Banana obierz, pokrój i dołóż do szpinaku. 

3. Owoce kiwi również obierz, pokrój i dodaj butelki, w której blendujesz składniki, 

następnie dodaj sok z limonki. 

4. W następnym kroku dodaj młody jęczmień, oraz kostki lodu. 
5. Do całości dolej ok. 3/4 szklanki soku jabłkowego i zmiksuj. 

6. Po zmiksowaniu koktajl jest gotowy do spożycia. Można go jednak przygotować 

wcześniej, schować zakręcony bidon do lodówki i np. rano zabrać ze sobą do pracy 

czy szkoły. 
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