Kokos
Noix de coco
Kokosový ořech je plod palmy kokosové,
vysokého stromu převážně asociovaného
s tropickými zeměmi. Výživná dužina a mléko
nalézají široké použití za barem i v gastronomii,
protože jejich sladká a přitom univerzální
příchuť výborně funguje ve sladkých,
nahořklých i slaných recepturách.
Pyré Le Fruit de MONIN kokos je výjimečný
produkt s perfektní texturou a chutí čerstvě
strouhaného kokosu. S těmito kvalitami
jste se doposud mohli setkat jen ve vysoké
gastronomii a profesionálních cukrářských
provozech, nyní je dostupná i vám!
Nechte svou fantazii bloumat bílými písky
tropických oáz a vytvořte osvěžující colady
a mnoho dalších svůdných cocktailů!

BARVA : Sytě bílá, typická barva
kokosové dužiny.
CHUŤ : Intenzivní, smetanová chuť
kokosové tyčinky s čerstvě nastrouhanou
kokosovou dužinou.

POUŽITÍ : Cocktaily, smoothies,
nealko cocktaily, iced tea,
cukrářské výrobky.
DOSTUPNÉ BALENÍ : 1 L.

Více než 90 let zkušeností řadí MONIN do čela výběru značek vysoké gastronomie ochucených nápojů s nabídkou čítající přes 100 různých příchutí, více
než 100 zemí světa a zahrnující vůbec nejširší sortiment Premium sirupů,
široký sortiment Exclusive likérů, toppingů a ovocných pyré. Bohatý v chuti
i všestrannosti, MONIN vám umožní uspokojit očekávání vašeho zákazníka
ve všech aspektech kvality, výjimečnosti chuti i originality.

MONIN

MONIN - Ředitel oddělení
inovace nápojů

Svou bohatou vůní vás
kokosové pyré MONIN
přenese na jednu z těch
slunných písečných pláží
s blankytně modrou vodou.
Intenzivní, krémová chuť
MONIN kokosového pyré se
zase stane pevným pojidlem
ostatních příchutí vašeho
cocktailu. Díky jemně
strouhané kokosové dužině
budete mít pocit, že pojídáte
čerstvý kokos.
Staňte se opravdovým
mistrem všech colad! Prostě
smíchejte MONIN kokosové
pyré s jiným pyré naší řady
(maracuja, jahoda, banán),
přidejte ananasový juice
a kouzelná exotická colada
je na světě!

Cocktaily

Nealko Cocktaily

Piña-Colada

Čoko–Koko

•
•
•
•

30 ml MONIN kokosové pyré
30 ml rum
150 ml ananas juice
10 ml čerstvá limetová šťáva

Všechny přísady nalijeme do shakeru,
razantně protřepeme a nalijeme do sklenice
naplněné ledem. Zdobíme řezem ananasu.

Balijská Krajka

•
•
•
•

10 ml
15 ml
45 ml
60 ml

MONIN kokosové pyré
MONIN okurkový sirup
rum
ananasový juice

•
•
•
•
•

15 ml
10 ml
10 ml
40 ml
80 ml

MONIN kokosové pyré
MONIN White Chocolate sauce
MONIN Gingerbread sirup
mangový juice
mléko

Promíchejte v shakeru a podávejte na ledu
v tumbleru. Zdobíme řezem ananasu a třešní.

Kokosové Iced Latte

• 30 ml MONIN kokosové pyré
• 120 ml mléko
• 1 cold espresso

Přísady šejkrujeme s ledem a nalijeme
do vysoké sklenice na drcený led. Ozdobte
úzkými proužky citronové trávy a okurky.

Nalijte MONIN kokosové pyré do vyšší
sklenky, jejíž okraj obalte v kokosové moučce.
Doplňte kostkami ledu a opatrně nalijte
mléko. Přilijte vychlazené espresso, vrstvy se
oddělí. Podávejte s dlouhou lžičkou.

Frozen Fruity Colada

Pražené Latte

•
•
•
•
•

30 ml
30 ml
20 ml
60 ml
30 ml

MONIN kokosové pyré
rum
cointreau
jablečný juice
pomerrančový juice

•
•
•
•

10 ml MONIN kokosové pyré
10 ml MONIN Roasted Hazelnut sirup
150 ml mléčná pěna
30 ml espresso

Přidejte několik kostek ledu a rozmixujte.
Podávejte ve sklenici na long drink.

Promíchejte MONIN kokosové pyré a espresso.
Párou prohřejte mléko a sirup do pěny
a nalijte na směs. Podávejte ve sklenici
na latte a přizdobte strouhaným kokosem.

Luna Copacabana

Coconut Paradise

•
•
•
•
•
•
•

30 ml MONIN kokosové pyré
10 ml MONIN Mojito Mint sirup
MONIN White Chocolate sauce
25 ml světlý rum
60 ml mléko
20 ml čerstvá smetana
kokosový prášek

Hranu sklenice obalte v kokosové moučce
a v MONIN White Chocolate sauce. Ostatní
přísady promíchejte v shakeru a nalijte
do sklenice.

Vodko-Hruško-Koko

• 45 ml MONIN kokosové pyré
• 60 ml hrušková vodka
• 60 ml jablečný juice

Ingredience nalijte do velké whiskovky,
zasypte drceným ledem a promíchejte.
Ozdobte strouhaným kokosem.

•
•
•
•
•

20 ml MONIN kokosové pyré
15 ml MONIN Chocolate Cookie sirup
MONIN Chocolate Cookie topping
120 ml mléko
2 ks čokoládová sušenka (bisquit)

Přísady vlijte do mixéru, zasypte ledem
a rozmixujte do hladka. Nalijte do sklenice
a ozdobte MONIN Chocolate Cookie
toppingem a strouhaným kokosem.

Suvenýr z Bora Bora

•
•
•
•

45 ml MONIN kokosové pyré
20 ml MONIN jahodový sirup
1 silnější řez čerstvého ananasu
1/2 plátku limetky

Všechny přísady vložíme do mixeru,
doplníme ledem, rozmixujeme do hladka
a nalijeme do sklenice.
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