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Okos technológia

• Egységes állagú lé, minimális habzás
• Élénk szín és tartalmas íz
• Minimális oxidáció, így a dzsúsz tovább 

tartható el

Az egyedülálló, szabadalmaztatott 3 az 1-ben okos préselő 
rendszer (Smart Extraction System) úgy készíti a dzsúszt, hogy 
előbb préseli, majd facsarja a gyümölcsöket és zöldségeket, így 
a lehető legtöbb levet nyeri ki az alapanyagokból anélkül, hogy 
a bennük lévő fontos tápanyagok és enzimek károsodnának; az 
elkészült dzsúsz íze és színe is természetes marad. A hagyományos, 
nagysebességű pengékkel dolgozó gyümölcsprésektől eltérően a 
morejuicepress nem melegszik fel működés közben, ennél fogva:

Automatikus biztonsági zár
Ez a biztonsági funkció automatikusan leállítja

a gyümölcsprést, ha a tölcsért felnyitják,
vagy ha a rendszer eltömődik.

BiztonSágoS lékiErESztő nyíláS
Biztonságos kialakítás, amely megelőzi

az esetleges sérüléseket.

Egyszerű használat és tisztítás  
könnyű összerakni. Csak illessze be az ultem csavart

és a morejuicepress már készen is áll a facsarásra. 
Egyszerűen tisztítható akár mosogatógépben is.

A kieresztő nyílás fedőjével a 
készüléken belül keverheti össze 
a különböző facsart leveket, így 
egyszerűen elkészítheti kedvenc 
kombinációit.

3 az 1-ben OKOS PRÉSELŐ RENDSZERTM
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Szabadalmaztatott integrált 
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A morejuicepress előnyei

Egészítse ki konyháját a 
morejuicepress-el  
A morejuicepress függőleges kialakítása 
stílusos és helytakarékos, így kiváló segítség 
a konyhapulton. élénk narancs színe feltölti, 
derűsebbé teszi a reggeleit, és inspirálni 
fogja Önt arra, hogy hibátlan dzsúszokat 
készítsen vele. 

Védje az egészségét!  
A facsart gyümölcs- és zöldséglevekkel teljesebb, egészségesebb 
életet élhet és hatékonyan veheti fel a harcot a betegségek ellen is. 
A frissen préselt, lúgosító hatású dzsúszok rendszeres fogyasztása 
energikusabbá tesz, javítja az emésztést és a szellemi frissességet, 
továbbá jót tesz a bőrnek és az általános közérzetet is javítja. Akár 
a fogyás vagy a méregtelenítés a célja, akár egyszerűen csak finom 
és tápláló italokkal szeretné kényeztetni magát, a morejuicepress 
minden igényét kielégíti. A morejuicepress-el készített dzsúszok 
teljesen természetesek és más megoldásokhoz képest több 
tápanyagot tartalmaznak – egyszerre ízletes és egészséges!

GYORS – Préseljen tápanyagokban gazdag gyümölcs- és zöldségleveket percek alatt. 

EGÉSZSÉGES – A leghatékonyabb módszer vitamin-, ásványi anyag-, enzim-, és rostbevitelének növelésére, 
valamint energiaszintjének feltöltésére. Hidegen préselt, pasztörizálatlan, adalékoktól mentes dzsúszok.

GAZDASÁGOS – A lassú préselési technika kiemelkedően hatékony, a lehető legtöbb levet nyeri ki az 
alapanyagokból, és kevesebb hulladék keletkezik használata során, így jelentős megtakarítást érhet el.

SOKOLDALÚ – A legkülönbözőbb alapanyagok levét is kipréseli, ráadásul a dzsúsz mindig egységes állagú 
és kellemes színű lesz.

PRAKTIKUS – Egyszerű összerakni és könnyű tisztítani.

DESIGN – kompakt és stílusos. A morejuicepress lesz konyhája egyik büszkesége!

GONDOSKODJON SAJÁT VITAMINFORRÁSÁRÓL!
A mandulatej zsírtartalma alacsony, viszont energiában, 
fehérjében, lipidekben, és rostokban gazdag. Sok ásványi 
anyagot tartalmaz, például kalciumot, vasat, magnéziumot, 
foszfort, káliumot, nátriumot, és cinket. A mandulatejben 
nincs koleszterin vagy laktóz, így ez a legjobb alternatíva azok 
számára, akik érzékenyek a szójára vagy a tejtermékekre. Sosem 
volt egyszerűbb leveles zöldségek, fűfélék, és zöldfűszerek (pl. 
búzafű, spenót, fejes saláta, petrezselyem, stb.) levét kinyerni. 
Gondoskodjon vitamin-utánpótlásáról minden nap!
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Termék neve

Cikkszám TF-999

Motor  Egyenáramú motor

Feszültség 220 V - 240 V~

Frekvencia 50/60 Hz

Teljesítmény 150 W

Fordulatszám Normál: 54 ford./perc
(32 f./p. 20Nm-en)

Hálózati kábel hossza 120 cm

Súly 4.7 kg

Méretek 190×199×459 mm
(szél. x mély. x mag. mm)

Zajszint 65 dB(A)

Általános használati idő Rövid idejű üzemeltetés,
egyszerre max. 20 perc

A morejuicepress-t azzal a szándékkal terveztük, hogy a lehető legjobban hozzájárulhassunk az élelmiszer-hulladék csökkentéséhez. A 
friss, egészséges dzsúszok készítése során megmaradt rostokat egyszerű és ízletes receptek segítségével hasznosíthatja. nincs hulladék 
– nincs pazarlás.  

• Dúsítsa smoothie-jait a gyümölcsrostok felhasználásával • sűrűsítse és tegye táplálóbbá leveseit a zöldségrostokkal • A gyümölcsrostokkal 
házi fagylaltokat is ízesíthet • Készíthet „gyümölcsteát” • A zöldségdarálék tésztaszószokhoz is jól jöhet • Házi vegetáriánus burgerekhez • 
A rostokat muffinokba, tortába, kenyérbe, kekszekbe, ropogtatnivalókba, vagy müzli szeletekbe keverheti • A gyümölcsrostok lekvárok 
készítéséhez is jól jönnek • Háziállatai ételébe is belekeverheti • A gyümölcs- és zöldségmaradékok bőrápolásra is alkalmasak lehetnek 
bőrradír, pakolás, vagy szappan formájában.

Semmi sem vész kárba

Műszaki adatok

Gyümölcs és zöldség 
smoothie-k

Citromos – gyömbéres 
salátaöntet

Gránátalma-martini Bélszín gránátalma 
szósszal

Áfonyás palacsinta Szőlőfagylalt

Hozzon ki még többet a morejuicepress-ből!

Hasznos tipp: tárolja az egészséges dzsúszokat VacSy vákuumcsomagoló 
rendszerrel, hogy akár 5-ször hosszabb ideig elálljanak! 
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