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Należy przeczytać całą instrukcję.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy wkładać korpusu (silnika) do wody ani innej cieczy. Nie wolno 
obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem lub awarię.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub 
instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
Przed montażem i demontażem części, przed czyszczeniem i gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć wtyczkę od 
gniazdka.
Unikać kontaktu z ruchomymi częściami.
Nie wolno używać urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie działa nieprawidłowo, zostało 
upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. Należy zwrócić urządzenie do producenta lub najbliższego autoryzowanego 
serwisu.
Używanie przystawek niezalecanych lub niesprzedawanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub 
obrażenia ciała.
Nie wolno dopuścić, aby przewód zwisał nad krawędzią stołu lub blatu, ani dotykał rozgrzanych powierzchni.
Należy zawsze sprawdzić, czy zatrzask blokujący wyciskarkę jest zablokowany, gdy wyciskarka jest w użyciu.
Aby odłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk OFF, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed demontażem upewnić 
się, że silnik całkowicie się zatrzymał.
Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do wyciskarki podczas jej pracy. Jeśli żywność utknie w otworze, użyć 
popychacza lub innego kawałka owocu lub warzywa, aby zepchnąć zablokowaną żywność. Jeśli ta metoda nie jest możliwa, 
należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zdemontować wyciskarkę, aby usunąć wszelkie zakleszczone resztki 
żywności.
Nie należy odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód. Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić za 
wtyczkę, a nie za przewód, i pociągnąć.
Przed odłączeniem lub podłączeniem do gniazdka elektrycznego należy wyłączyć wszystkie elementy sterowania.
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Sana 707
Ta wytrzymała wyciskarka jednoślimakowa jest wykonana z wysokiej jakości higienicznych materiałów.
Sana 707 pracuje na niskich obrotach (63-75 obr./min), aby zapewnić pełnię smaku i najwyższą wartość odżywczą produktów.
Wyciskarka Sana jest łatwa w montażu i demontażu w celu szybkiego czyszczenia.
Wyciskarka Sana zapewnia wiele lat bezproblemowej i niezawodnej pracy.

Ważne środki bezpieczeństwa
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Wyciskarka wielofunkcyjna

Zawartość 

1. Wyciskarka do soków owocowych 
Wyciskarka Sana skutecznie wyciska soki z wszystkich popularnych rodzajów owoców, takich jak jabłka, gruszki, owoce cytrusowe, winogrona, 
kiwi itp.

2. Wyciskarka do soków warzywnych
Wyciskarka Sana sprawnie wyciska soki ze wszystkich rodzajów warzyw, w tym selera, marchwi, papryki, rzodkiewki i kapusty, nie pozbawiając 
ich naturalnego smaku ani wartości odżywczych. Świeży smak i pełnia wartości odżywczych są gwarantowane dzięki wyjątkowego procesowi 
tłoczenia.

3. Wyciskarka do soku z traw
Trawa pszeniczna i igły sosny to tylko przykłady innych naturalnych produktów, z których można wycisnąć sok w wyciskarce Sana. Urządzenie to 
umożliwia optymalną obróbkę różnego rodzaju surowej żywności. Wyciśnięty sok zachowuje pełnię wartości odżywczych.

4. Inne funkcje związane z obróbką żywności
W wyciskarce Sana można drobno pokroić lub poddać obróbce również czosnek, cebulę, czerwoną paprykę, imbir, rzodkiewkę i wiele innych 
produktów, w tym suszone zioła, zachowując ich naturalny smak i wartości odżywcze.

5. Makaroniarka
Dzięki końcówkom do makaronu (str. 9) w kilka minut można przygotować świeży makaron.

6. Homogenizator
Umożliwia przyrządzanie świeżych mrożonych deserów (str. 11-13), maseł orzechowych (str. 14) i naturalnych posiłków dla niemowląt (str. 15).

7. Młynek
Mielenie kawy ziarnistej (str. 17). 

Zatrzask blokujący

ON-OFF-REV
Przelącznik

Podstawaz

Pojemnik na miąższ
Pojemnik na sok

Popychacz do żywności

Szczoteczka do czyszczenia

Sito
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Części do wyciskania soku

Części do obróbki

Końcówka do
lodów i maseł
 orzechowych

Końcówka
do makaronu,
płaska

Końcówka
do makaronu,
okrągła

Filtr siatkowy
do obróbki

Zakrętka bębna Końcówka Bęben

Zasobnik

Tuba wsadowa

Ślimak

Zakrętka bębna Filtr siatkowy do
wyciskania soku

Bęben

Zasobnik

Ślimak

Filtr siatkowy do
wyciskania soku
o drobnych otworach

Filtr siatkowy do
wyciskania soku
o dużych otworach

Tuba wsadowa



Nazwa modelu 

Wymiary

707

Długość: 420 mm
Szerokość: 170 mm
Wysokość: 330 mm

Napięcie

Silnik

230 V / 50 Hz (200 W)

Obroty ślimaka

Indukcja jednofazowa

Bezpiecznik

63-75

250V 5A 50T

CECertyfikaty

Części i akcesoria dołączone do wyciskarki*

*Razem 17 części, w tym niniejsza instrukcja
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The Sana 707

Wyciskanie soku z owoców i warzyw.
Wyciskanie soku z traw.
Przygotowanie makaronu.
Przygotowanie posiłków dla niemowląt i 
sorbetów. 

Dane techniczne

1 filtr siatkowy do wyciskania soku, o 
dużych otworach
1 filtr siatkowy do obróbki
1 popychacz do żywności
1 zasobnik + bęben 
1 szczoteczka do czyszczenia 
1 zakrętka bębna
1 sito
1 podstawa z silnikiem

1 instrukcja obsługi 
1 pojemnik na sok
1 pojemnik na miąższ
2 końcówki do makaronu, okrągłe 
1 końcówka do lodów
1 końcówka do makaronu, płaska 
1 ślimak
1 filtr siatkowy do wyciskania soku, 
o drobnych otworach
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Instrukcja wyciskania soku
Przed wyciśnięciem soku owoce i warzywa z grubą skórką (pomarańcze, banany, ananasy itp.) należy obrać. 
Nieobrane owoce i warzywa dokładnie umyć. Nie trzeba obierać takich owoców jak jabłka, pomidory czy kiwi.
Pokroić owoce lub warzywa na małe kawałki (około 5 cm), aby zwiększyć wydajność wyciskania.
Włączyć urządzenie. Urządzenie powinno pracować bez przerwy, aż do wyciśnięcia całego soku.
Jeśli wyciskarka jest przeciążona produktami i zacina się lub w przypadku omyłkowego wrzucenia czegoś do tuby 
wsadowej należy wyłączyć urządzenie i poczekać, aż ślimak całkowicie się zatrzyma. Następnie należy przytrzymać 
przełącznik w położeniu REV. Obroty wsteczne uwalniają zakleszczone produkty lub pomagają w usuwaniu ciał 
obcych. Po oczyszczeniu bębna lub usunięciu ciała obcego należy ustawić przełącznik z powrotem w położeniu OFF, 
poczekać, aż ślimak się zatrzyma i ustawić przełącznik w położeniu ON. Kontynuować wyciskanie soku.
Jeśli wyciskarka zacznie lekko wibrować podczas pracy, należy wyłączyć urządzenie. Opróżnić zespół bębna. 
Ponownie zmontować i wznowić normalną pracę.
Po włożeniu ostatnich kawałków owoców lub warzyw do zasobnika, urządzenie powinno pracować jeszcze przez 
kilka sekund, aby wycisnąć ostatnie krople soku.
Wyłączyć urządzenie.
Po każdym użyciu należy wyczyścić zespół bębna.
NIE należy uruchamiać urządzenia na dłużej niż 30 minut jednorazowo.

Instrukcja czyszczenia

Ślimak i części do wyciskania soku należy umyć w zlewozmywaku w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie 
dokładnie wypłukać. Nie należy myć części ani akcesoriów w zmywarce.
Podstawy z silnikiem nie wolno zanurzać w wodzie. Czyścić wilgotną szmatką.
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Instrukcja montażu

Montaż 1

Montaż 2

Umieścić bęben z zasobnikiem na podstawie z silnikiem i zablokować go obracając zatrzask blokujący w prawo (o około 60°).

1) Twardsze produkty (warzywa korzeniowe, jędrne jabłka, zielone warzywa liściaste itp.)
Włożyć ślimak do bębna. Włożyć do bębna filtr siatkowy do wyciskania soku, o drobnych otworach. Założyć 
zakrętkę bębna na końcówkę bębna i przekręcić ją w lewo, aż do zatrzaśnięcia.
2) Bardziej miękkie produkty (pomarańcze, ananasy, jagody itp.) 
Włożyć ślimak do bębna, a następnie włożyć filtr siatkowy do wyciskania soku, o dużych otworach. Założyć 
zakrętkę bębna na końcówkę bębna i przekręcić ją w lewo, aż do zatrzaśnięcia.

Wyciskanie soku z owoców i warzyw

1

2
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Podczas obróbki żywności należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Włożyć ślimak do bębna, a następnie włożyć filtr siatkowy do obróbki (zamiast filtra siatkowego do wyciskania soku). Wybrać 
odpowiednią końcówkę w zależności od rodzaju żywności poddawanej obróbce. Włożyć końcówkę do tylnej części zakrętki 
bębna. Założyć zakrętkę bębna z końcówką na końcówkę bębna i przekręcić ją w lewo, aż do zatrzaśnięcia. Szczegółowe 
instrukcje dotyczące obróbki żywności znajdują się na następnych stronach. Podczas wyciskania soku należy umieścić 
pojemnik na miąższ pod otworem wylotowym miąższu, a miskę na sok pod otwór wylotowy soku.
Podczas obróbki żywności należy używać obu pojemników, ponieważ z bardziej soczystych produktów przez otwór wylotowy 
soku może kapać trochę soku. Podłączyć przewód zasilający do gniazdka ściennego. 

Obróbka żywności

Montaż 3

Podczas wyciskania soku należy umieścić pojemnik 
na miąższ pod otworem wylotowym miąższu, a miskę 
na sok pod otworem wylotowym soku. Podczas 
obróbki żywności należy używać obu pojemników, 
ponieważ z bardziej soczystych produktów przez 
otwór wylotowy soku może kapać trochę soku. 
Podłączyć przewód zasilający do gniazdka ściennego.
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Instrukcja obsługi

Montaż 4

Montaż 5

Montaż 7

Montaż 6

Nacisnąć przycisk ON. Włożyć kilka kawałków 
pokrojonych owoców lub warzyw, po jednym 
kawałku, do tuby wsadowej. Popychaczem do 
żywności delikatnie wciskać owoce lub warzywa do 
tuby wsadowej. Podczas podawania owoców/warzyw 
urządzenie powinno cały czas pracować.

NIE WOLNO wkładać do zasobnika żadnych 
metalowych przedmiotów. Jeśli zespół bębna jest 
zatkany lub urządzenie przestanie działać, należy 
2-3 razy nacisnąć przycisk cofania, co spowoduje 
usunięcie blokady. Nacisnąć ponownie przycisk 
„on”, aby powrócić do normalnego trybu pracy. 
Używać tylko oryginalnego popychacza do 
żywności.

Przed wymianą akcesoriów lub dotknięciem jakichkolwiek 
ruchomych części należy wyłączyć wyciskarkę. Zdjąć zespół 
bębna z korpusu głównego przekręcając zatrzask blokujący 
w lewo. Pociągnąć ślimak do przodu, aby zdemontować go 
z zespołu bębna. Po wyciśnięciu soku umyć wszystkie 
części w ciepłej wodzie z mydłem. NIE WOLNO myć żadnych 
akcesoriów wyciskarki w zmywarce.

NIE uruchamiać wyciskarki na dłużej niż 30 
minut ciągłej pracy.
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Przygotowanie makaronu

Wybór właściwego filtra siatkowego

Montaż 1
Otworzyć i zdjąć zakrętkę bębna. Zastąpić filtr siatkowy do wyciskania soków filtrem siatkowym 
do obróbki. Włożyć wybraną końcówkę do zakrętki bębna (płaską lub okrągłą). Założyć zakrętkę 
bębna na przedni koniec filtra siatkowego do obróbki. Przekręcić zakrętkę bębna w lewo, aż do 
zatrzaśnięcia.

Pomarańcze, gruszki, winogrona, truskawki, kiwi, pomidory, 
awokado, aloes itp.

Filtr siatkowy do obróbki

Filtr siatkowy do wyciskania soku, o 
drobnych otworach

Filtr siatkowy do wyciskania soku, o 
dużych otworach

Makaron, sorbet, lody, masło orzechowe, posiłki dla niemowląt, 
kawa ziarnista (mielenie), namoczony ryż lub fasola.

Kalafior, rzodkiewka, buraki, szpinak, marchew, jabłka, bataty, kiełki 
pszenicy oraz inne warzywa liściaste i korzeniowe.

StrainerMateriał



Montaż 2

Montaż 3

Montaż 4

Włączyć wyciskarkę i powoli dodawać ciasto. Popychaczem 
wyciskać ciasto do bębna. Nożyczkami przyciąć makaron na 
wybraną długość.

Pod końcówkę podstawić talerz lub naczynie posypane 
niewielką ilością mąki pszennej. Przygotować ciasto z mąki, 
jajek i (opcjonalnie) soli. W przypadku cienkiego makaronu 
ciasto nie powinno być zbyt sztywne, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie części wyciskarki. Należy 
zmiękczyć ciasto dodając olej.

Zdemontować wyciskarkę i natychmiast umyć wszystkie 
części w ciepłej wodzie z mydłem. Nie należy myć części w 
zmywarce.

10

INSTRUKCJA OBSŁUGI 



11

Przygotowanie sorbetu

Montaż 1

Montaż 2

Montaż 3

Zdjąć zakrętkę bębna. Zastąpić filtr siatkowy do wyciskania 
soku filtrem siatkowym do obróbki. Włożyć końcówkę do 
lodów/maseł orzechowych do tylnej części zakrętki bębna. 
Włożyć zakrętkę bębna z końcówką do bębna i przekręć ją 
w lewo, aż do zatrzaśnięcia.

Umieścić miskę lub pojemnik na miąższ pod otworem wylotowym miąższu. Wydostanie się przez niego sorbet. Umieścić pojemnik 
na sok pod otworem wylotowym soku ze względu na możliwość kapania. Sorbet można przygotować na dwa sposoby:
a) Włożyć zamrożone owoce do tuby wsadowej i delikatnie docisnąć je popychaczem do żywności. Nigdy nie należy używać 
całkowicie zamrożonych owoców, ponieważ mogą one uszkodzić wyciskarkę. Należy zawsze zaczekać, aż mrożone owoce nieco 
się rozmrożą.
b) Włożyć świeży owoc do tuby wsadowej i delikatnie docisnąć go popychaczem do żywności. Zamrozić masę i poddać ponownej 
obróbce.
Uwaga: Mrożone owoce tracą część swojej słodyczy. Według uznania można dodać odrobinę miodu lub syropu klonowego. 
Sorbet przybrać świeżymi jagodami, tartymi orzechami, wiórkami czekolady itp.

Zdemontować wyciskarkę i natychmiast umyć wszystkie części w ciepłej wodzie z mydłem. Nie należy myć części w zmywarce.
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Przygotowanie lodów

Montaż 1
Są dwa sposoby przygotowania lodów

Metoda 1:
• Zdjąć zakrętkę bębna.
• Zastąpić filtr siatkowy do wyciskania soku filtrem siatkowym do obróbki. Na tym etapie nie jest konieczne używanie końcówki. 
Włożyć zakrętkę bębna z powrotem do bębna i przekręcić ją w lewo, aż do zatrzaśnięcia.
• Umieścić miskę lub pojemnik na miąższ pod otworem wylotowym miąższu. Wydostaną się przez nią lody.
• Umieścić pojemnik na sok pod otworem wylotowym soku ze względu na możliwość kapania.
• Włożyć świeży owoc do tuby wsadowej i delikatnie docisnąć popychaczem do żywności. Następnie wymieszać w misce z 
mlekiem i miodem lub innymi składnikami według własnego uznania.
• Przełożyć masę do plastikowego pojemnika i zamrozić.
• Przed ponowną obróbką zamrożonej mieszanki należy ponownie założyć zakrętkę bębna.
• Włożyć końcówkę do lodów/maseł orzechowych do tylnej części zakrętki bębna.
• Włożyć zakrętkę bębna z końcówką z powrotem do bębna i przekręcić ją w lewo, aż do zatrzaśnięcia.
• Umieścić miskę lub pojemnik na miąższ pod otworem wylotowym miąższu. Wydostaną się przez nią lody.
• Pokroić zamrożoną mieszankę na podłużne paski, wkładać je stopniowo do tuby wsadowej i delikatnie dociskać popychaczem 
do żywności.
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• Zdjąć zakrętkę bębna.
• Zastąpić filtr siatkowy do wyciskania soku filtrem siatkowym do obróbki.
• Włożyć końcówkę do lodów/maseł orzechowych do tylnej części zakrętki bębna.
• Włożyć zakrętkę bębna z końcówką do bębna i przekręcić ją w lewo, aż do zatrzaśnięcia.
• Do tuby wsadowej wkładać na przemian świeże owoce i kawałki zamrożonego mleka.
• Masę można poddać jeszcze jednej obróbce, aby składniki idealnie się połączyły.
• Podawać natychmiast lub włożyć do zamrażarki, aby bardziej stwardniała.

Metoda 2:

Zdemontować moduł i umyć wszystkie części w ciepłej wodzie z mydłem. 
Żadnych części wyciskarki nie wolno myć w zmywarce.
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Przygotowanie orzechowego

Montaż 1

Montaż 2

• Zdjąć zakrętkę bębna.
• Zastąpić filtr siatkowy do wyciskania soku filtrem siatkowym do obróbki.
• Włożyć końcówkę do lodów/maseł orzechowych do tylnej części zakrętki bębna.
• Włożyć zakrętkę bębna z końcówką do bębna i przekręcić ją w lewo, aż do 
zatrzaśnięcia.

Umieścić miskę lub pojemnik na miąższ pod otworem wylotowym miąższu. Masło orzechowe wydostanie się przez otwór 
wylotowy miąższu. Używać orzechów z dużą zawartością oleju, takich jak orzeszki ziemne, orzechy włoskie i orzechy nerkowca. 
Najlepiej używać prażonych orzechów, ponieważ mają one większą zawartość oleju i dłuższy okres przydatności do spożycia. 
Dobrze sprawdzają się również solone orzechy, w zależności od upodobań. Orzechy trzeba będzie przepuścić przez wyciskarkę 
kilka razy, aby uzyskać konsystencję nadającą się do smarowania. Aby skrócić obróbkę i za pierwszym razem uzyskać 
konsystencję nadającą się do smarowania, orzechy można wymieszać w misce w olejem słonecznikowym lub arachidowym.

Montaż 3
Zdemontować urządzenie i natychmiast umyć wszystkie części w ciepłej wodzie z mydłem. Nie należy myć żadnych części do 
wyciskania soku w zmywarce.
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Przygotowanie posiłków dla niemowląt

Montaż 1

Montaż 2

Montaż 3

Montaż 4

• Zdjąć zakrętkę bębna.
• Zastąpić filtr siatkowy do wyciskania soku filtrem siatkowym do obróbki.
• Włożyć końcówkę do lodów i maseł orzechowych do tylnej części zakrętki bębna.
• Włożyć zakrętkę bębna z końcówką do bębna i przekręcić ją w lewo, aż do 
zatrzaśnięcia.

Umieścić miskę lub pojemnik na miąższ pod otworem wylotowym miąższu. Posiłek będzie wydostawał się przez otwór wylotowy miąższu.
Umieścić pojemnik na sok pod otworem wylotowym soku, ponieważ soczyste składniki mogą kapać.
Przygotować składniki. Można przygotować potrawy owocowo-warzywne lub np. gotowane mięso z warzywami.

a) Świeże owoce (np. obrane i wydrążone jabłka, banany, truskawki, obrane pomarańcze, owoce kiwi itp.) wkładać do tuby wsadowej 
i delikatnie dociskać popychaczem do żywności.
b) Ugotowane wcześniej składniki (np. pierś z kurczaka, ziemniaki, marchew, seler i groszek) wkładać naprzemiennie do tuby 
wsadowej i delikatnie dociskać popychaczem do żywności.

Zdemontować urządzenie i natychmiast umyć wszystkie części w ciepłej wodzie z mydłem. Nie należy myć żadnych części do 
wyciskania soku w zmywarce. 

Uzyskaną masę wymieszać i podawać.
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Przygotowanie mleka migdałowego

Montaż 1

Montaż 2

Montaż 3 

Włożyć ślimak do bębna, a następnie włożyć filtr siatkowy do 
obróbki. Założyć zakrętkę bębna na bęben i przekręcić ją w lewo, 
aż do zatrzaśnięcia.

Umieścić miskę lub pojemnik na miąższ pod otworem wylotowym miąższu. Masa migdałowa wydostanie się przez otwór 
wylotowy miąższu. Umieścić pojemnik na sok pod otworem wylotowym soku. Powoli podawać do tuby wsadowej 
migdały, które zostały wcześniej namoczone w wodzie przez co najmniej 6 godzin. W razie potrzeby delikatnie docisnąć 
popychaczem do żywności. Do powstałej masy migdałowej wlać wodę i wymieszać. Zastosować proporcje 2:1 lub 3:1 
wody do masy migdałowej, w zależności od preferowanej gęstości mleka. Pozostawić na 2-3 minuty i ponownie 
wymieszać. Wyjąć filtr siatkowy do obróbki z bębna i zastąpić go filtrem siatkowym do wyciskania soku, o drobnych 
otworach. Założyć zakrętkę bębna. Chochlą wlać miąższ z mieszany z wodą do tuby wsadowej, w razie potrzeby 
delikatnie docisnąć popychaczem. Mleko migdałowe będzie wydostawać się w otworu wylotowego soku, a sucha masa 
migdałowa – z otworu wylotowego miąższu. Suchą masę migdałową można wykorzystać do wypieku chleba, 
herbatników, ciast lub muffinek.

Zdemontować urządzenie i natychmiast umyć wszystkie części w ciepłej wodzie z mydłem. Nie należy myć żadnych części 
do wyciskania soku w zmywarce.
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Mielenie kawy

Montaż 1

Montaż 2

Montaż 3

• Zdjąć zakrętkę bębna.
• Zastąpić filtr siatkowy do wyciskania soku filtrem siatkowym do obróbki.
• Włożyć zakrętkę bębna z powrotem do bębna i przekręcić ją w lewo, aż do zatrzaśnięcia. 

• Umieścić miskę lub pojemnik na miąższ pod otworem wylotowym miąższu. Zmielona kawa 
wydostanie się przez otwór wylotowy.

• Umieść miskę pod otworem wylotowym soku, przez który może wypadać nieco zmielonej kawy.
• Powoli, po trochu dodawać ziarna kawy do tuby wsadowej.

• Zdemontować urządzenie i natychmiast umyć wszystkie części w ciepłej wodzie z mydłem. Nie należy myć 
żadnych części do wyciskania soku w zmywarce.
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Wskazówki i porady

Należy zachować ostrożność przy wyciskaniu soku z następujących składników
• Owoce z dużymi pestkami, takie jak brzoskwinie, śliwki i morele należy wydrylować przed wyciśnięciem soku.
• W przypadku warzyw korzeniowych należy dokładnie sprawdzić, czy nie ma wśród nich małych kamieni. Kamienie mogą uszkodzić ślimak 

lub filtr siatkowy do wyciskania soku.
• Nie należy używać owoców konserwowanych w alkoholu, cukrze, miodzie itp. Może to spowodować uszkodzenie lub awarię.
• Nie należy używać mrożonych owoców, z wyjątkiem przygotowywania sorbetu.

Nie należy używać wyciskarki do mielenia ziarna. Może to spowodować uszkodzenie.

Najlepiej jest spożyć sok bezpośrednio po wyciśnięciu, gdy ma on największą wartość odżywczą. Sok można przechowywać w 
lodówce do 24 godzin. Dzbanek próżniowy przedłuży żywotność świeżego soku do 72 godzin.

Nie należy używać wyciskarki dłużej niż 30 minut bez przerwy. Może to spowodować przegrzanie i awarię silnika.

Ze względu na osady mineralne od czasu do czasu należy dokładnie wyczyścić części do wyciskania soku. W tym celu należy zanurzyć 
je na 30 minut w detergencie przeznaczonym do wyciskarek lub mieszance 3 części wody, 1 części octu i soku z połowy cytryny. 
Następnie spłukać pod bieżącą wodą i wytrzeć gąbką resztki osadu. Nigdy nie zanurzać podstawy z silnikiem; wystarczy przetrzeć ją 
wilgotną szmatką.
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Rozwiązywanie problemów

URZĄDZENIE NIE DZIAŁA.

PODCZAS WYCISKANIA SOKU BĘBEN I ŚLIMAK PORUSZAJĄ SIĘ W GÓRĘ I W DÓŁ.

• Należy sprawdzić, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
• Należy sprawdzić, czy wyciskarka jest prawidłowo zmontowana.
• Jeśli urządzenie nadal nie działa, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

URZĄDZENIE ZATRZYMUJE SIĘ PODCZAS NORMALNEJ PRACY.
• Pozostawić wyciskarkę do ostygnięcia na 60 minut. Być może przekroczono maksymalny zalecany czas pracy (30 minut).
• Jeśli urządzenie nadal nie działa, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

DROBNE KRESKI LUB ZARYSOWANIA WOKÓŁ ŚLIMAKA.
• Jest to normalne zjawisko. Są to ślady wynikające z normalnego procesu produkcyjnego.

SOK WYCIEKA Z TYLNEJ CZĘŚCI BĘBNA.
• Sprawdzić, czy w zsypie zasobnika nie ma zbyt dużej ilości składników.
• W przypadku wyciskania dużej ilości produktów można przeciążyć wyciskarkę, przez co sok może cofnąć się do kołnierza 
blokującego.
• Nie wkładać zbyt dużo produktów do wyciskarki. Podawać produkty powoli.
• Wielokrotne wycieki soku mogą utrudniać obracanie się zatrzasku blokującego. W takim przypadku należy zdemontować 
mechanizm blokady, wykręcając cztery śruby. Oczyścić z zaschniętego soku i ponownie zamontować mechanizm blokady.

• Niewielki ruch komory wyciskania i ślimaka w górę i w dół jest normalnym zjawiskiem. Jest to spowodowane przez 
obroty silnika i nie jest to usterka. Twarde składniki, takie jak marchew, ziemniaki, rzodkiewka, buraki itp. mogą 
powodować większy efekt orbitalnej rotacji niż miękkie składniki.



Sok marchwiowy

Sok jabłkowy
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Sok z cytryny

Rodzaje soków owocowych i warzywnych

Sok jabłkowy obniża poziom cholesterolu oraz usuwa z organizmu metale i 
trucizny, może wzmocnić pracę narządów oraz zmniejsza ryzyko udaru mózgu, 
raka jelita i prostaty, cukrzycy typu II i astmy. Sok jabłkowy może zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia nowotworów i chorób serca, wpłynąć korzystnie na stan 
układu pokarmowego i gruczołu krokowego oraz sprzyjać utracie wagi. Jabłka 
zawierają witaminę C, B, żelazo, magnez, wapń, cynk, potas, kwas solny i 
celulozę.

Cytryny zawierają dużą ilość witaminy C. Sok ma pH około 3,2 i zawiera 6-7% kwasu, w 
tym kwas cytrynowy oraz odrobinę kwasu jabłkowego i akonitowego. Cytryny 
zawierają 1-3% cukru, a za ich intensywny zapach odpowiadają olejki cytral, limonen i 
pinen. Sok używany jest do aromatyzowania napojów oraz jako zapach do 
kosmetyków. Skutecznie pomaga też w przypadku przeziębienia, bólu głowy i 
zapalenia cewki moczowej.

ok marchwiowy jest głównym źródłem witaminy A, niezbędnej do regeneracji 
wątroby, oraz karotenu, który jest dobrym przeciwutleniaczem. Jego działanie można 
zmaksymalizować, uzupełniając go odpowiednią ilością innych soków warzywnych. 
Sok marchwiowo-szpinakowy jest najlepszy dla zdrowia układu trawiennego, a sok 
marchwiowo-buraczano-ogórkowy służy wątrobie i nerkom. Marchew ma również 
korzystny wpływ na zdrowie oczu. Z tego względu dobrze jest każdy sok warzywny 
skomponować w 50% z soku marchwiowego. Początkowo na skórze mogą pojawić się 
zażółcenia spowodowane przez toksyny uwalniane pod wpływem karotenów i 
fitochemikaliów, ale przy dalszym spożywaniu kolory skóry wróci do normy. 



Sok ze szparagów

Sok z kapusty

Sok z selera
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Szparagi zawierają stosunkowo dużą ilość alkaloidu o nazwie asparagina. W 
gotowanych i konserwowych szparagach alkaloidy tracą swoje właściwości. 
Uwalniany jest wodór i tlen, a naturalne sole z alkaloidów i innych pierwiastków 
ulegają zniszczeniu. Sok ze szparagów działa szczególnie korzystnie w przypadku 
chorób nerek, problemów gruczołowych i reumatyzmu. Reumatyzm jest 
konsekwencją spożywania zbyt dużej ilości mięsa, co prowadzi do nadmiernej 
produkcji kwasu moczowego w organizmie. Lepiej jest połączyć sok ze szparagów z 
innymi składnikami, takimi jak marchew, ponieważ sok z samych szparagów może 
zbyt silnie działać na nerki. Jednak w połączeniu z marchwią skutecznie i delikatnie 
zapobiega wyżej opisanym problemom oraz je leczy.

ok ten działa szczególnie korzystnie przy wrzodach dwunastnicy. Jedynym minusem jest to, że 
powoduje wytwarzanie dużej ilości gazów. Sok z kapusty ma zaskakujące właściwości 
związane z oczyszczaniem i odtruwaniem naszego organizmu. Gazy powstające w jelitach po 
wypiciu soku z kapusty mogą być nieprzyjemne, ale wynikają z trawienia zalegających w 
jelitach resztek. Najbardziej cenioną cechą kapusty jest to, że zawiera siarkę, chlor i jod. 
Połączenie siarki i chloru działa oczyszczająco na żołądek tylko w przypadku spożywania w 
stanie naturalnym. Dodanie soli sprawia, że sok nie tylko staje się nieskuteczny, ale może być 
wręcz szkodliwy dla organizmu. Ponadto sok z kapusty sprawdza się w przypadku wrzodów i 
zaparć. Zaparcia są często przyczyną problemów skórnych, które można skutecznie wyleczyć 
spożywając odpowiednią ilość soku z kapusty.

Seler w naturalnej postaci zawiera przede wszystkim dużą ilość aktywnego organicznego 
sodu. Właściwością sodu jest utrzymywanie wapnia w stanie ciekłym, co odgrywa ważną
rolę organizmie. Naturalny seler zawiera cztery razy więcej organicznego sodu niż 
wapnia. Dlatego osoby spożywające dużo skrobi i cukru powinny koniecznie włączyć seler 
do swojej diety. Sód odgrywa ważne role w organizmie, z których najważniejszą jest 
zapewnienie swobodnego przepływu krwi i limfy. Właściwości te ma tylko „organiczna” 
postać sodu, którą zawierają wyłącznie świeże warzywa i kilka gatunków owoców. 
Przeciwutleniacze zawarte w selerze mogą zwalczać stany zapalne i pomagają w leczeniu 
różnych chorób zapalnych. 



Sok ogórkowy

Sok z mniszka lekarskiego

Sok z ziemniaków
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Ogórek jest znany z tego, że wspomaga wydzielanie moczu. Ponieważ zawiera również dużo 
krzemu i siarki, ma różne walory zdrowotne, takie jak na przykład przyspieszanie porostu 
włosów (w połączeniu z sokiem z marchwi, sałaty i szpinaku). Ogórek zawiera znaczne ilości 
potasu, sodu, wapnia, fosforu i chloru. Dodanie soku marchwiowego do soku ogórkowego ma 
najlepsze działanie w przypadku reumatyzmu, za którego przyczynę uznaje się nadmierne 
gromadzenie się kwasu moczowego w organizmie, zwłaszcza w stawach. Ponieważ sok 
ogórkowy zawiera dużo potasu, działa korzystnie przy nadciśnieniu lub niskim ciśnieniu krwi, 
a także w chorobach przyzębia takich jak paradontoza. Sok ogórkowy zapobiega wypadaniu 
włosów i łamliwości paznokci. Dodanie marchwi i sałaty do ogórka pomaga w przypadku 
różnych chorób skóry.

Sok z mniszka lekarskiego należy do najbardziej wartościowych soków. Leczy nadkwasotę i 
neutralizuje nadmierną zasadowość organizmu. Zawiera dużo potasu, wapnia, sodu, magnezu 
i żelaza. Magnez wzmacnia organizm i jest niezbędny w przypadku osłabienia kości. 
Połączenie wapnia, żelaza i siarki z organicznym magnezem jest ważne dla wytwarzania 
składników krwi. Magnez służy do budowy wielu komórek ciała, zwłaszcza płuc i struktur 
układu nerwowego. Sok z liści i korzeni mniszka lekarskiego, w połączeniu z sokiem z liśćmi 
rzodkiewki lub sokiem z marchwi pomaga na kręgosłup lub inne choroby kości. Wzmacnia 
zęby, zapobiega paradontozie i próchnicy.

ok z surowych ziemniaków szczególnie skutecznie oczyszcza skórę. Oczyszczanie to wynika z 
zawartości potasu, siarki, fosforu i chloru. Substancje te są skuteczne tylko wtedy, gdy 
ziemniaki pozostają w aktywnym, organicznym stanie. W połączeniu z marchwią i selerem, sok 
ten pomaga w nerwobólach, podagrze i różnych innych zaburzeniach mięśniowych. Można je 
skutecznie wyleczyć mieszając 1 litr tego soku z 1 litrem soku z marchwi i ogórka i pijąc go 
codziennie. W okresie kuracji nie należy spożywać mięsa, ryb ani drobiu. Bataty nie są w żaden 
sposób spokrewnione z ziemniakami z botanicznego punktu widzenia. Bataty zawierają o 1/3 
więcej węglowodanów, 3 razy więcej wapnia, 2 razy więcej sodu, 2 razy więcej krzemu i 4 razy 
więcej chloru niż ziemniaki.



Sok z pęczyny wodnej

Sok pomidorowy

Sok szpinakowy
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Od dawna wiadomo, że szpinak działa korzystnie na cały układ pokarmowy, w tym żołądek, 
dwunastnicę, jelito cienkie i grube oraz okrężnicę. Jego spożywanie przyczynia się do 
naturalnego oczyszczania i regeneracji układu pokarmowego. Spożywając ten sok w ilości 1 
litra dziennie, wiele osób zaobserwowało lecznicze działanie w ciągu kilku tygodni. Jednak sok 
ze szpinaku jest korzystny nie tylko dla trawienia. Surowy szpinak ma działanie profilaktyczne 
przeciwko zapaleniu dziąseł i paradontozie. Paradontoza jest właściwie łagodną formą 
szkorbutu. Jej przyczyną jest niedobór pierwiastków, które można znaleźć głównie w soku 
szpinakowo-marchwiowym. Picie dużych ilości tego soku i jedzenie surowej żywności przynosi 
trwałą poprawę. Szpinaku nie należy spożywać w postaci gotowanej ze względu na 
gromadzenie się kwasu szczawiowego w nerkach. 

Sok pomidorowy to prawdopodobnie najpopularniejszy sok warzywny. Najskuteczniejszy jest 
świeży sok pomidorowy, który po strawieniu wywołuje odczyn zasadowy. Dzieje się tak jednak 
tylko, gdy jednocześnie nie spożywa się skrobi ani cukru. W przypadku spożycia ze skrobią lub 
cukrem zachodzi reakcja utleniania. Pomidory zawierają znaczną ilość kwasu cytrynowego, 
jabłkowego i  odrobinę kwasu szczawiowego. Organiczny kwas jest niezbędny i korzystny dla 
wszystkich procesów metabolicznych. Po ugotowaniu pomidora kwas staje się nieorganiczny i 
szkodliwy dla organizmu. Świeży sok

Sok ten jest bardzo bogaty w siarkę. Ponieważ jest to szczególnie silnie działający środek 
oczyszczający układ trawienny, nie stosuje się go samodzielnie, ale raczej miesza z innymi 
sokami, takimi jak sok marchwiowy czy z selera naciowego. Sok z sałaty, rzodkiewki i pęczyny 
wodnej zmieszany z sokiem z marchwiowo-szpinakowym jest skuteczny w oczyszczaniu krwi i 
zawiera substancje niezbędne do zwiększenia ilości wolnego tlenu we krwi. Szczególnie 
korzystnie działa w przypadku anemii, niskiego ciśnienia krwi i w celu kontroli wagi.



Sok cebulowy

Sok z kudzu

Sok winogronowy
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Sok cebulowy ma właściwości zapobiegające chorobom serca, nadciśnieniu, zaburzeniom układu 
oddechowego oraz nowotworom. Pewien naukowiec z Londynu po długich badaniach nad osobami o 
zdrowym sercu doszedł do wniosku, że cebula jest skuteczniejsza niż zwykłe leki na serce. 
Zaobserwowano również, że osoby, które codziennie spożywały cebulę rzadziej zapadały na choroby 
serca i choroby układu oddechowego. Cebula pobudza również wydzielanie insuliny, dzięki czemu 
pomaga zapobiegać cukrzycy i kontrolować jej przebieg. Wiadomo również, że skutecznie pomaga w 
chorobach oczu i nosa oraz wspiera procesy tlenowe w organizmie, wspomagając przez to aktywność 
mózgu. Sprawdza się też przy zawrotach głowy i bezsenności. Cebula zawiera 90% wody, a dzięki 
wysokiej zawartości cukru ma słodki smak. Z tego względu używając cebuli, można ograniczyć 
stosowanie cukru podczas przygotowywania potraw. Chociaż cebula ma mniejszą zawartość 
tłuszczów, to zawiera więcej białek, wapnia i żelaza. Charakterystyczny smak i zapach cebuli nadaje 
jej siarczek sojowy, który wspomaga wydzielanie soków trawiennych i procesy przemiany materii, a 
zwłaszcza przyswajanie witaminy B1. Antybakteryjne działanie cebuli wynika również z obecności 
siarczku, a istnieją zapisy o podawaniu soku z cebuli pacjentom cierpiącym na czerwonkę, kiedy nie 
było jeszcze dostępnych leków przeciwbakteryjnych.Aby uzyskać najlepszy efekt, nie należy pić zbyt 
dużo tego soku. Można wycisnąć sok z połowy cebuli i połączyć go z innymi sokami, np. jabłkowym lub 
marchwiowym

Dongeuibogam, starożytne kompendium medycyny koreańskiej, opisuje właściwości kudzu w 
następujący sposób: „Substancja ta jest gładka i chłodna. Jest słodka, nie zawiera trucizny. Pomocna 
przy bólach głowy, a także uwalnia od toksyn alkoholowych poprzez rozszerzenie porów i wydzielanie 
potu. Wzmacnia zmysł smaku i pobudza trawienie, pomocna przy oparzeniach. Pragnienia 
spowodowanego wyczerpaniem nie da się wyleczyć bez korzeni kudzu. Skutecznie działa w 
chorobach alkoholowych”. Korzenie kudzu zbiera się jesienią lub wiosną, myje, suszy i kroi na małe 
kawałki. Kudzu składa się w 70% z wody, ale zawiera również dużo cukru, celulozy, białka, żelaza, 
fosforu i witamin. Zawiera również daidzeinę, która obniża ciepłotę ciała i reguluje ciśnienie krwi

Winogrona są bogate w przeciwutleniacze, w tym resweratrol i flawonoidy. Te przeciwutleniacze 
znajdują się głównie w skórce, łodydze, liściach i pestkach winogron, a nie w ich miąższu. Sok 
winogronowy tłoczony na zimno może przynieść kilka korzyści, w tym zmniejszać ryzyko 
powstawania zakrzepów krwi, obniżać poziom lipoprotein o niskiej gęstości (LDL, czyli „złego”) 
cholesterolu, zapobiegać uszkodzeniu naczyń krwionośnych w sercu i kontrolować ciśnienie krwi. 
Ilość przeciwutleniaczy w winogronach zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju winogron, ich 
pochodzenia geograficznego oraz sposobu przetwarzania. Ciemnoczerwone i fioletowe winogrona 
zawierają więcej przeciwutleniaczy niż winogrona białe i zielone



Sok z granatów

Sok jabłkowo-mandarynkowy

Sok z kaktusa (opuncji)

Sok gruszkowy

25

RODZAJE SOKÓW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH 

Sok z granatów jest bogaty w związki zwane polifenolami, które mają działanie 
przeciwzapalne i przeciwutleniające. Badania sugerują, że może być pomocny w 
walce z rakiem prostaty, piersi, płuc, jelita grubego i skóry. Sok ten chroni cholesterol 
przed utlenianiem, co ogranicza rozwój blaszki miażdżycowej, zmniejszając ryzyko 
zawału serca i udaru mózgu. Obniża również ciśnienie krwi. Należy pamiętać, że soku 
z granatu nie należy spożywać w przypadku stosowania leków rozrzedzających krew, 
ponieważ może negatywnie wpływać na działanie tych leków 

Po wyciśnięciu sok jabłkowy zaczyna się utleniać i zmieniać kolor. Kwasowa substancja, która powoduje 
kwaśny smak mandarynek, chroni sok jabłkowy przed utlenianiem. Łącząc sok z połowy jabłka i połowy 
mandarynki, można opóźnić proces utleniania, uzyskując pożywny i smaczny napój. Sok ten można 
również zamrozić i spożywać w ciągu roku. Inne soki cytrusowe, takie jak cytrynowy czy limonkowy mają 
to samo działanie, ale odznaczają się kwaśnym smakiem.

Owoce kaktusa są trudne do spożycia w stanie naturalnym. Najlepiej przyswajalny jest w 
połączeniu z sokiem winogronowym. Należy naprzemiennie wyciskać owoce kaktusa i ciemne 
winogrona w proporcji 1:1. Sok ten można również zamrozić w kostkarce do lodu i zrobić z 
niego smaczny i pożywny sorbet.

Sok ananasowo-pomarańczowo-jabłkowy 
Przygotować ananasa, pomarańcze i jabłka w równych ilościach. Usunąć skórkę z ananasa i 
pomarańczy, jabłek nie obierać, ale wydrążyć, usuwając gniazda nasienne. Pokroić owoce na 
mniejsze kawałki, wycisnąć sok i zamrozić. Może zachować wartość odżywczą nawet przez 
rok. Można przygotować z niego sorbet lub rozmrozić i pić jako zimny sok.

Większość soków gruszkowych sprzedawanych w sklepach jest pasteryzowana w wysokiej 
temperaturze, co niszczy cenne enzymy. Świeży sok gruszkowy zawiera wiele wartości odżywczych. 
Najlepszy sok uzyskuje się z twardych i świeżych gruszek, używając sitka o większych otworach.
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Napoje

Obrać pomarańcze i podzielić na cząstki. Pokroić
arbuza tak, aby zmieścił się w tubie wsadowej. Z pestek arbuza 
można wycisnąć sok, ale nie wyciska się soku ze skórki, chyba że 
po odcięciu zewnętrznej warstwy. Nie należy wyciskać soku ze 
skórki ananasa. Składniki na sok wyciskać po 
kolei i zmieszać w wysokiej szklance

Składniki
1 plaster arbuza (5 cm szerokości)
2 pomarańcze
1/4 ananasa

Sposób przygotowania

ŹRÓDŁO SIŁY

Napój ten szybko dodaje energii i wspomaga koncentrację.

PŁYNNY LUNCH
Składniki

2 marchewki
1/2 ogórka 
2 łodygi selera naciowego
1/2 buraka

Sposób przygotowania
Odciąć końce marchwi i selera naciowego, a następnie dokładnie 
umyć. Umyć buraka i odciąć górną część. Pokroić buraka w 
plastry wzdłuż i wycisnąć z niego sok w pierwszej kolejności, a 
następnie wycisnąć sok z marchwi, selera i ogórka. Przed 
wypiciem wymieszać sok i przybrać listkami selera naciowego.

Napój może być szybkim substytutem śniadania lub lunchu. 
Słodszy smak można uzyskać, dodając jedną lub dwie 
pomarańcze.



NAPOJE

27

Sposób przygotowania

BRYZA Z BARBADOSU 
Składniki
1/2 ananasa
1/2 melona odmiany Golden
1 kiwi

Obrać cytrynę i pomarańczę. Jabłko i gruszkę pokroić w 
plasterki. Naprzemienne wyciskać składniki i wymieszać 
uzyskany sok w szklance. Przybrać szklankę plasterkiem 
cytryny.

Kiwi obrać i pokroić w plasterki. Usunąć skórkę z melona i ananasa. 
Naprzemiennie wyciskać składniki i wymieszać uzyskany sok w 
wysokiej szklance. Przybrać plasterkiem kiwi i kostkami lodu.

Ten sok znakomicie orzeźwia po długim dniu. Melon uspokaja 
nerwy, a bromelaina zawarta w ananasie koi układ trawienny. 
Świetnie nadaje się do powolnego popijania w ogrodzie, 
podczas relaksu w promieniach słońca.

POWER PACK

Sposób przygotowania

Składniki
1/2 cytryny + jeden plasterek 
1 pomarańcza
1 gruszka
1 jabłko

To połączenie pomoże zmniejszyć ból mięśni po 
treningu. Nie jest zalecane dla osób cierpiących na 
chorobę zwyrodnieniową stawów, ponieważ sok z 
cytrusów może negatywnie wpływać na stawy.
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Ten cierpki sok doskonale pobudza i gasi pragnienie.

Składniki
1 mango
1/2 cytryny
Woda mineralna gazowana 
1 plasterek cytryny do przybrania

Sposób przygotowania
Przekroić mango na pół i usunąć pestkę. Wybrać miąższ i 
wycisnąć z niego sok. Obrać cytrynę i wycisnąć z niej sok. Soki 
wymieszać i dodać wodę gazowaną.

CHŁODNIK Z MANGO I CYTRYNY

To świetny sposób na przemycenie warzyw w soku dla 
osób, które nie lubią soków warzywnych. Koktajl jest 
zdrowy, kremowy i bardzo orzeźwiający.

PORANNY KOKTAIL
Składniki
2 pomarańcze 
2 marchewki 
1 jędrne jabłko
1 mango
6 truskawek
150 ml jogurtu naturalnego
Kostki lodu
Plasterki pomarańczy do przybrania

Sposób przygotowania
Odciąć końce marchwi. Jabłka pokroić w plasterki. Wycisnąć sok z 
marchwi i jabłka jednocześnie. Wlać sok do blendera. Usunąć pestkę 
z mango i dodać miąższ do blendera. Dodać lód i jogurt; miksuj, aż 
mieszanka będzie gładka i kremowa.
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ZIELONY POTWÓR
Ingredients
3 kiwi
100 ml wody gazowanej lub 
lemoniady
Lód

Sposób przygotowania
Obrać i wycisnąć sok z kiwi. Wymieszać z wodą gazowaną 
lub lemoniadą. Dodać kostki lodu i słomkę. Przybrać 
plasterkami kiwi.

Zielony kolor to rzadkość wśród słodkich soków. Kiwi jest 
cierpkie, więc słodzona lemoniada sprawi, że będzie bardziej 
smakować dzieciom.

PASTELOWY
KOKTAJL CYTRUSOWY

Sposób przygotowania

Składniki
1 różowy grejpfrut
2 pomarańcze
1/2 cytryny

Wszystkie owoce obrać i podzielić na cząstki. Zebrać i 
wymieszać w szklance. Dodać lód i przybrać plasterkami 
cytryny i pomarańczy.

Ten przepis orzeźwia i zachwyca pięknym pastelowym 
kolorem

NAPOJE
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Sposób przygotowania
Truskawki umyć i wycisnąć z nich sok. Jabłko pokroić w plasterki i 
wycisnąć z niego sok. Wymieszać sok w szklance i dodać wodę 
gazowaną lub lemoniadę. Dodać kostki lodu i przybrać 
plasterkami truskawki.

Ten sok świetnie się sprawdza na przyjęciach, na których 
dorosłym serwuje się szampana. Wygląda elegancko i smakuje 
niesamowicie.

SZAMPAN DLA DZIECI
Składniki
150 g winogron (czerwonych lub białych) 
cytryny
2 pomarańcze
Woda mineralna gazowana
Lód

TRUSKAWKOWA
NIESPODZIANKA

Składniki
200 g truskawek
2 jędrne jabłka
100 ml wody gazowanej lub lemoniady

Sposób przygotowania
Truskawki umyć i wycisnąć z nich sok. Pokroić jabłko i 
wycisnąć z niego sok. Wymieszać sok w szklance i 
dodać wodę gazowaną lub lemoniadę. Dodać kostki 
lodu i przybrać plasterkami truskawki.

Możesz również przybrać szaszłykami z 
truskawek i cytryny lub garść liści mięty.

NAPOJE
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BOMBA OWOCOWA
Składniki
2 jabłka
150 g białych winogron
25 g rukwi wodna lub rukoli Garść świeżej kolendry 
1/2 limonki

Sposób przygotowania
Jabłka pokroić w plasterki i wycisnąć z nich sok. Winogrona umyć, 
pozbawić szypułek i wycisnąć z nich sok. Limonkę obrać i wycisnąć z niej 
sok. Umyć rukiew wodną lub rukolę i kolendrę, a następnie wycisnąć z 
nich sok. Wymieszać sok w szklance i przybrać plasterkiem limonki.

Ten orzeźwiający sok ma ziołowy smak i szybko dodaje energii.

MLEKO MIGDAŁOWE
Składniki
100 g migdałów
300 ml przefiltrowanej wody
1 łyżka syropu klonowego (do smaku)

Sposób przygotowania
Namoczyć migdały przez 6 godzin i dobrze je wypłukać.
Przepuścić migdały przez wyciskarkę z filtrem siatkowym do obróbki. 
Wymieszać masę migdałową z wodą i odstawić na kilka minut, dobrze 
mieszając. Zastąpić filtr siatkowy do obróbki filtrem siatkowym do 
wyciskania soku. Mieszankę z wodą migdałową powoli przepuścić 
przez wyciskarkę. Dodać syrop klonowy do smaku.

Mleko można przygotować również z innych 
orzechów, takich jak nerkowce, orzechy włoskie 
czy orzeszki ziemne.

NAPOJE
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MAKARON
Składniki

Sposób przygotowania
Wymieszać składniki i uformować ciasto rękoma w wałek. Wałki muszą swobodnie mieścić się do tuby wsadowej. Jeśli ciasto jest zbyt 
sztywne lub aby zrobić cienki makaron, należy zmiękczyć ciasto dodając olej (co zapewni bezproblemową obróbkę). Następnie zmontować 
wyciskarkę zgodnie z instrukcją na str. 9, włożyć ciasto do tuby wsadowej i delikatnie docisnąć popychaczem do żywności.

200 g mąki
2 jajka
Szczypta soli

Jest to uniwersalny przepis na wszystkie rodzaje 
makaronów i klusek.

LODY BANANOWE
Składniki
300 g bananów
Sok z jednej cytryny
1/2 łyżki cukru waniliowego
150 ml śmietany
50 ml mleka
Syrop klonowy lub miód do smaku

Sposób przygotowania
Banany pokroić na 3-4 cm plasterki i rozłożyć na talerzu lub tacy wyłożonej papierem do pieczenia. Włożyć do zamrażarki na 
co najmniej dwie godziny. Śmietanę, mleko i sok z cytryny wlać do płytkiego plastikowego naczynia, dodać cukier waniliowy 
i mieszać do rozpuszczenia. Osłodzić do smaku miodem lub syropem klonowym. Włożyć masę na około 1 godzinę do 
zamrażarki. Po godzinie wyjąć obie części. Jeśli masa lub banany są zbyt twarde, należy zaczekać, aż się nieco rozmrożą. 
Następnie pokroić masę w paski i wkładać do wyciskarki na przemian z bananami (instrukcja montażu wyciskarki do 
przygotowania lodów znajduje się na str. 12). Jeszcze raz poddać masę obróbce. Podawać natychmiast.

Ten przepis może być stosowany z wieloma 
różnymi owocami, w tym truskawkami, 
jagodami, malinami, mango i kiwi.
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CIASTO Z MIĄŻSZU
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Wykorzystanie miąższu

Składniki
3 szklanki miąższu owocowego
4 jajka
1 1/2 szklanki cukru trzcinowego 
1/2 szklanki oleju roślinnego
2 szklanki mąki uniwersalnej
proszek do pieczenia
dowolne, grubo posiekane 
orzechy, pestki słonecznika
suszona żurawina, rodzynki

Sposób przygotowania
Wszystkie składniki zmiksować w misce ręcznym mikserem.Przełożyć ciasto do wysmarowanej tłuszczem i 
wysypanej formy. Piec w temperaturze 170°C przez około 30 minut, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Istnieje kilka sposobów na wykorzystanie miąższu pozostałego po wyciśnięciu soku. Miąższ owocowy można dodawać do 
placków, ciast, muffinek i innych słodkości, ale także do jogurtu czy owsianki. Miąższ dostarcza dodatkową ilość błonnika i 
dodaje smaku. Miąższ warzywny sprawdza się w zupach, sosach, a nawet podawany z mięsem. Można również przygotować 
bulion z miąższu warzywnego, a następnie wykorzystać go w przepisach. Miąższ można także zamrozić do wykorzystania w 
przyszłości.

Składniki
500 g miąższu roślinnego 2 1/2 litra wody
1/2 łyżeczki soli morskiej
1 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu
świeże lub suszone zioła (szczypiorek, tymianek,
rozmaryn, oregano, bazylia, pietruszka)
1 łyżka stołowa oliwy z oliwek

Sposób przygotowania
Wlać olej na patelnię i lekko podgrzać. Następnie dodać miąższ i mieszając obsmażyć przez 2 minuty. Dodać wodę, 
wszystkie zioła i przyprawy i doprowadzić do wrzenia. Gdy woda zacznie wrzeć, zmniejszyć temperaturę i gotować przez 
około 20-30 minut (do 2 godzin, jeśli bulion ma być gęstszy). Gotowy bulion przecedzić.
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www.sana-club.com

Nabywcy wyciskarki Sana mają wyłączny dostęp do naszej strony Sana Club. Zapewnia ona dostęp do specjalnie 
opracowanych filmów wideo, zapowiedzi nowych produktów, specjalnych ofert rabatowych, przepisów kulinarnych oraz 

forum tylko dla członków, na którym można znaleźć wskazówki i porady moderowane przez zespół Sana. Zarejestrowanie 
wyciskarki Sana uprawnia do dodatkowej rocznej gwarancji na silnik. Rejestracja jest łatwa. Wystarczy odwiedzić poniższą 

stronę internetową lub zeskanować kod QR na swoim urządzeniu mobilnym.



Zwiększ wszechstronność 
swojej wyciskarki Sana 707 
dzięki przystawce do wyciskania 
oleju Sana 702. Za sprawą 
mocnego silnika Sana 707 prasa 
do oleju Sana umożliwia proste i 
łatwe samodzielne tłoczenie 
oleju. Wystarczy założyć prasę 
do oleju na wyciskarkę Sana 
707, włączyć wyciskarkę i 
wsypać do zasobnika nasiona 
lub posiekane orzechy. Można 
uzyskać dokładnie tyle 
świeżego tłoczonego na zimno 
oleju, ile jest potrzebne.

Prasa do oleju Sana jest 
przeznaczona do tłoczenia oleju 
z wielu różnych nasion, w tym 
siemienia lnianego, sezamu, 
słonecznika, dyni, czarnuszki, 
rzepaku, konopi, wiesiołka i 
maku. Urządzenie dysponuje też 
funkcją „niespodzianką”: potrafi 
przygotować doskonałe płatki 
owsiane z kaszy owsianej!

Prasa do oleju Sana jest 
wykonana z wytrzymałej stali 
nierdzewnej przeznaczonej do 
użytku w przemyśle 
spożywczym. Zapewnia to nie 
tylko trwałość i higienę, ale 
także ułatwia czyszczenie. 
Urządzenie ma tylko kilka litych 
części, które, które można 
opłukać w ciepłej wodzie.
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