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NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU: MÍCHÁTKO KUCHENPROFI 
 

Výrobek: míchátko na mléčnou pěnu na kávu cappuccino nerez Latte Forte Kuchenprofi 

Kód výrobku: 227749050 

Výrobce: Kuchenprofi 

Míchátko je určeno nejen k přípravě originálního italského cappuccina, ale také k dalším nápojům, 

jako například: 

Caffé Macchiato 

Ke klasickému espressu se přidá mléčná pěna. 

Latte Macchiato 

Naplňte pěnu do vysoké sklenice a přidejte k ní espresso. Ohřejte mléko, našlehejte, mezitím si 

udělejte espresso a kávu vlejte doprostřed a nahoru našlehané mléko. Latte Macchiato servírujte 

s dlouhou lžičkou.  

Vídeňská káva 

Servírujte černou kávu do sklenice se spoustou šlehačky. Šlehačku posypte cukrem. 

Irská káva 

Nalijte silnou kávu do vysoké sklenice, ocukrujte a přidejte rum.  

Café frappé 

Našlehejte instantní kávu ve vysoké sklenici se studenou vodou a posypte cukrem. Servírujte 

s kostkami ledu a můžete přidat i vaječný koňak. 

 

Míchátko na mléčnou pěnu můžete použít i k jiným účelům než k přípravě 

kávy: 

Sníh z bílků 

Pomocí míchátka se dá našlehat sníh v potřebné konzistenci. 

Mléčný koktejl 

Smíchejte mléko a ovocný sirup. 
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Čokoládové frappé 

Našlehejte kakao s mlékem. Posypte cukrem a přidejte kostky ledu.  

Majonéza 

Smíchejte jeden žloutek s olejem a dosáhnete tak potřebné konzistence. 

Salátový dresing 

Našlehejte olej s octem, okořeňte solí a pepřem a poté přidejte bylinky.  

Recepty 

Piňa colada 

 8 cl hnědého rumu 

 8 cl ananasového džusu 

 2 lžičky/ 4- 6 cl tekutého kokosového oleje 

Všechny ingredience dejte dohromady do vysoké sklenice a pomocí míchátka našlehejte. Ozdobte 

sklenici ananasem a paraplíčkem. Můžete servírovat. 

Malinový koktejl (nealko)  

 2 cl malinový sirup 

 1 žloutek 

 10 cl studeného mléka 

 10 cl ovocné červené šťávy 

Všechny ingredience smíchejte dohromady pomocí míchátka a servírujte s barovou slámkou. 

 

Jak dosáhnout perfektní pěny  

 Naplňte vysokou sklenici 1/3 mléka. Pro teplé kávové speciality použijte prosím teplé mléko 

(optimální teplota 60 C). 

 Ponořte míchátko do mléka, tak aby se s ním dalo míchat. Spirála by se neměla dotýkat dna 

sklenice, držadlo míchátka prosím neponořujte do mléka. 

 Zapněte míchátko a pohybujte jím krouživě nahoru a dolů, dokud nedosáhnete potřebné 

pěny (cca 20 sekund). 

 Vypněte míchátko a vyjměte ze sklenice. Nepostříkejte se! 

 Pěna je připravená.  
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Jaké mléko je vhodné na míchání? 

 Jakékoliv čerstvé mléko (nízkotučné, polotučné, plnotučné). 
 Trvanlivé mléko, kozí a ovčí a sušené mléko s přidáním vody. 

K dosažení ideální pěny by nemělo mít mléko více než 60 C. Pro mléčné koktejly a studené kávy 

použijte vychlazené mléko. 

 

Čištění 

Držadlo a spirálu je možné umýt v teplé vodě a poté je opláchnout a usušit. Míchátko je pevně 

spojeno s rukojetí a není možné je od sebe oddělit. Není určeno do myčky na nádobí. 

Baterie 

Dvě alkalické baterie (1,5 V).  
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