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LEES VOOR UW VEILIGHEID HET VOLGENDE GOED DOOR:

• Lees alle instructies voordat u uw Magic Bullet gebruikt.

• Dompel het snoer, de stekker of het voetstuk niet onder in water of in

andere vloeistoffen.

• Trek niet aan het elektrische snoer, verdraai het niet en ga er op juiste

wijze mee om.

• Vermijd de elementen die in beweging zijn aan te raken.

• Om te vermijden dat u zich ernstig verwondt en dat het apparaat

beschadigd raakt, dient u uw handen en keukengerei uit de buurt te

houden van messen die in beweging zijn.

• Haal altijd de stekker aan het voetstuk uit het stopcontact als u het

apparaat erop plaatst of om het te reinigen.

• Gebruik uw Magic Bullet altijd op een schoon, vlak, hard, en droog

oppervlak.

• Monteer het mes en de beker altijd helemaal voordat u ze op het 

voetstuk plaatst.

• Zet het nooit in de magnetron als het mes er nog in zit. Verwijder het

mes en draai een van de deksels (shaker of stoomdeksel) op het 

apparaat.

• Als u de magnetron gebruikt, let dan op de stoom en gebruik een

keukenhandschoen om de warme bekers uit de magnetron te halen.

• Laat het elektrische snoer niet in aanraking komen met warme opper-

vlakken, laat het van de zijkant van de tafel of van het werkblad hangen.

• Haal de stekker van de Magic Bullet uit het stopcontact als u hem niet

gebruikt en voordat u hem schoonmaakt.

• Laat de Magic Bullet nooit zonder toezicht als hij in werking is.

• U riskeert verwondingen, brand of kortsluiting als u onderdelen, bekers of

andere elementen gebruikt die niet worden aanbevolen door Homeland

Housewares.

• Laat kleine kinderen geen gebruik maken van de Magic Bullet; oudere

kinderen kunnen er gebruik van maken onder toezicht.

• Het gebruik van bekers of elementen die niet zijn ontworpen voor de

Magic Bullet wordt niet aanbevolen en kan een ongeluk veroorzaken.

• Laat het mes niet langer dan een minuut werken.

• Zet de feestbekers niet in de magnetron.
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Gefeliciteerd met de aankoop van de Magic Bullet, de persoonlijke tovenaar

van uw werkblad de met vele talenten die tot geweldige dingen in staat is. Zoals u

zonder twijfel hebt opgemerkt, is de Magic Bullet niet zomaar een gewone 

keukenaccessoire. Het is in feite een nieuw ontwerp waarmee u tijd wint. In

tegenstelling tot de robuuste mixers en veel plaats innemende apparaten die de

meesten van u alleen uit de kast halen bij speciale gelegenheden en voor

bepaalde recepten, is de Magic Bullet zo praktisch, zo talentvol en zo gemakkelijk

in het gebruik, dat u hem ELKE dag (en ongetwijfeld meerdere malen per dag) zult

gebruiken. En nog beter, hij laat u tijd winnen omdat hij bijna alles in de keuken

doet, en dat in 10 seconden of minder! Schillen, snijden, roeren en mengen zijn de

vervelende keukenklusjes die u tijd kosten en die u het plezier in het kokkerellen

ontnemen, vooral voor degenen die haast hebben.

Maar met de Magic Bullet kunt u schillen, snijden, roeren, mengen, kloppen,

hakken en nog meer - in enkele seconden - en u krijgt gerechten die sneller klaar

zijn en lekkerder zijn dan ooit. Stelt u alleen maar eens voor, gesneden uien of

knoflook, romig kaasgebak, en dat allemaal in 10 seconden of minder!

En dat is nog maar het begin.

De Magic Bullet bekers kunnen in de magnetron, wat wil zeggen dat u ze kunt

gebruiken bij het koken. Daarna bedekt u alles met een van de hermetische 

versheiddeksels, zodat u de resten enkele dagen kunt bewaren. Denk alleen eens

aan het volgende... geen messen, snijplanken, pannen en koekenpannen om

schoon te maken; geen kunststof of aluminium bakjes. De Magic Bullet doet alles

voor u. En omdat de bekers, feestbekers, deksels en messen allemaal in de 

vaatwasser kunnen, is schoonmaken kinderspel. U wint nog meer tijd!

Omdat de Magic Bullet is ontworpen voor dagelijks gebruik, is hij compact en 

eenvoudig op het werkblad van uw keuken te plaatsen, gemakkelijk toegankelijk

daar, waar u hem nodig hebt. En welk ander apparaat dan de Magic Bullet wordt

geleverd met zulke handige accessoires die er een mixer, een perfect 

keukenapparaat van maken om u lievelingsdrankjes te kunnen serveren aan de

hele familie, en een sapcentrifuge, ideaal voor het persen van verse vruchten en

groenten zodat u heerlijke en voedzame sapjes krijgt waar de hele familie dol op

is.

We hopen van harte dat u net zo veel plezier zult beleven aan het gebruik van uw

Magic Bullet dan wij. We zijn er zeker van dat hij binnenkort uw favoriete 

keukenhulpje wordt... Een hulpje dat u elke dag gebruikt!
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Grote beker, kleine

beker, feestbeker

Draaiend voetstuk met

hoog vermogen

Gekruist mes

Vlak mes    

Magic Bullet mixer en

deksel

Extractor

Deksel

shaker/stoomdeksel

Plunger

Ringen voor comfort

randen

What You Get

Spoel alle onderdelen behalve het Voetstuk met warm

zeepwater af voordat u uw Magic Bullet voor de eerste 

keer gebruikt. Afspoelen met water en goed afdrogen.

Hermetische versheiddeksels

Om u het leven nog eenvoudiger te maken, hebben we een serie

tekeningen ontworpen om u te helpen het recept en het mes dat u

zoekt beter te kunnen vinden.

Gebruik het gekruiste mes

Gebruik het vlakke mes 

Zonder vetten 

Vegetarisch

Voor de kinderen

Bevat alcohol, let op

Kan meegenomen worden op reis

Let op

Suggesties voor bereiding

Tips

Opmerkingen
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het loslaten.

Mixer en Deksel Magic Bullet

Deze Mixer heeft een normale maat en heeft het

volledige vermogen en de capaciteiten van een

dure en gewone mixer, maar de versie van de

Magic Bullet neemt niet meer plaats in dan een

beker koffie.

Gebruik uw Magic Bullet Mixer elke keer als u

milkshakes en pannenkoeken voor het hele gezin wilt

serveren, of als u deeg wilt maken, of uw favoriete 

ijscocktails wilt serveren tijdens uw volgende feest. 

Het Deksel van de Mixer wordt geleverd met een verwijderbaar

deel waardoor u zonder risico en zonder te morsen ingrediënten kunt

toevoegen terwijl de motor werkt.

Set Sapcentrifuge van de Magic Bullet

De Afzuiger en de Zuignap zijn twee accessoires

die uw Magic Bullet in de Sapcentrifuge Magic

Bullet veranderen. Deze centrifuge werkt net

zo goed als enorme en dure apparaten... maar,

in tegenstelling tot deze apparaten is de

Sapcentrifuge van Magic Bullet schoon in

enkele seconden! Elk onderdeel kan in de vaatwasser!

Accessoires Shaker/stoomdeksel

Uw Magic Bullet wordt geleverd met twee heel 

praktische accessoires: Shaker/Stoomdeksel, die u

kunt gebruiken om voedingsmiddelen te stomen in

de magnetron, of als deksel van een Shaker.

Het Shaker/Stoomdeksel met de grote 

openingen is voor harde ingrediënten zoals

parmezaankaas, de andere is voor fijne kruiden 

zoals kaneel of nootmuskaat.

10 11

Grote en kleine beeker

Deze bekers worden gebruikt om te mengen, te

koken en om uw ingrediënten in op te bergen. Ze

kunnen in de vaatwasser (alleen bovenin) en in de

magnetron.

Vier feestbekers met ring voor comfort van de randen 

Deze Feestbekers maken van uw Magic Bullet een

ongelofelijke feestmachine. U kunt feestijsdranken

maken en serveren in dezelfde bekers.

Ze worden u geleverd met de kleurenacces-

soires Ringen voor Comfort van de Randen

om de randen te bedekken en zodat ieder

zijn beker kan herkennen.

*De feestbekers kunnen niet in de magnetron.

Het voetstuk met hoog draaiend vermogen

Het Voetstuk is het hart zelf van de Magic Bullet.

Plaats eenvoudigweg een van de 'Bulletbekers' of

een van de Feestbekers op het Voetstuk en druk.

Het kan niet gemakkelijker.

Let op: dompel het Voetstuk niet onder in

water en trek altijd de stekker van het

Voetstuk uit voordat u het schoonmaakt.

Gekruist mes en Vlak mes

De Magic Bullet wordt u geleverd met twee

messen: een Gekruist mes om te snijden,

raspen en mengen van voedingsmiddelen zoals uien, kaas, vlees en

ijsdranken, en een Vlak mes voor slagroom en voor het hakken van

harde voedingsmiddelen zoals koffiebonen en kruiden. De twee

messen kunnen in de vaatwasser. Aan de basis van de messen bevindt

zich een kunststof deel dat ze verbindt met de bekers van de Magic

Bullet zonder dat er lucht door kan. Nadat u een van de messen hebt

gewassen, dient u te controleren of het kunststof deel zich er nog

steeds in bevindt, want door de warmte van sommige vaatwassers kan

Montage van de Magic Bullet Montage van de Magic BulletMontage van de Magic Bullet Montage van de Magic Bullet



De Magic Bullet gebruiken
De Magic Bullet gebruiken is kinderspel…

1. Doe de ingrediënten in een Kleine beker,

een Grote beker of een Feestbeker.

2. Draai het Gekruiste mes of het

Vlakke mes vast totdat het mes en

de beker goed zijn bevestigd.

3. Zet de merken in één lijn, plaats het

apparaat op zijn Voetstuk en druk op de

beker om te starten.

Hoe het werkt: Zolang u erop drukt, is de Magic Bullet in

werking. Als u wilt dat de messen stoppen, laat u de Magic

Bullet gewoon los.

De wijze "Vergrendeld": Als u wilt dat het

apparaat helemaal alleen werkt, drukt u en

draait u de beker zachtjes in de richting van

de wijzers van een klok, totdat de inkepingen 

vergrendeld zijn op het Voetstuk. Als u eenmaal

volgens de wijze "Vergrendeld" werkt, draait de motor 

continu. Om hem te stoppen, draait u de beker gewoon

terug, tegen de richting van de wijzers van de klok in,

waarna u de beker loslaat.

Plaats nooit uw handen of uw ke u ke n g e rei dicht bij de

messen die in beweging zijn en gebruik nooit uw handen of

uw ke u ke n g e rei om op de knop te drukken die het Vo e t s t u k

in werking zet terwijl de stekker van het apparaat is ingestoke n .

Als het mes stopt terwijl het apparaat in de wijze "ver-

grendeld" werkt, trek dan onmiddellijk de stekker van de

Magic Bullet uit. Soms, vooral wanneer de motor snelheid

maakt, kunnen hardere ingrediënten zoals stukjes wortel, vast

komen te zitten in het mes en het daardoor verhinderen te draaien.

Hermetisch Versheiddeksel

Met de Magic Bullet - de persoonlijke tovenaar

van uw werkblad met de vele talenten - kunt u

uw voedsel voorbereiden, bereiden en bewaren

in dezelfde bak. Geen plastic folie voor om de 

voedingsmiddelen en geen bakjes om uw resten te bewaren in de

koelkast. Uw Magic Bullet wordt geleverd met twee Hermetische

Versheiddeksels die perfect passen op de Kleine en de Grote beker

en op de Feestbekers. Zo kunt u uw resten meerdere dagen

bewaren.

*gebruik alleen de bovenkanten Shaker/stoomdeksel om voedingsmiddelen op te      

warmen in de magnetron.

Opmerkingen:

Het grote glas bevat         600 ml 

Het kleine glas bevat        350 ml 

De mixer bevat                 1,6 l

Het partyglas bevat          470 ml
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IJs en gekoelde vruchten — Om lekkernijen als ijshoorntjes of

vruchtensorbets te maken.

Hakken van Vlees — Voor kip- of hamsalades of heerlijke paté hakt

u het vlees in enkele seconden.

Vlak mes

Het eenvoudige Vlakke mes wordt gebruikt voor...

Snijden en hakken van natuurlijke en harde voedingsmiddelen zoals:

Koffiebonen

Noten

Kaneelstokjes

Droge vruchten

Of voor het kloppen van voedingsmiddelen zoals:

Zelfgemaakte slagroom

Roomkaas

Boter

Magic Bullet Technieken

Techniek d.m.v. pulsen

Omdat de motor van de Magic Bullet erg krachtig

is, kunt u, als u er niet op let, uw voedsel al snel te

lang in het apparaat laten en er puree van maken.

Daarom is de techniek d.m.v. pulsen de geschikte

manier als u voedingsmiddelen wilt behandelen

voor het bereiden van een saus met stukjes of grof

gesneden uien. U hebt even tijd nodig om eraan te

wennen, maar als u deze techniek eenmaal hebt

begrepen, wordt u een prof in heel weinig tijd! 

Druk gewoon heel snel op de beker en laat het

onmiddellijk weer los. Voor de voedingsmiddelen

die u in grove schijven wilt snijden, hoeft u alleen maar licht op de

beker te kloppen. Laat de messen helemaal stoppen en klop een

tweede keer totdat u het gewenste resultaat hebt.

Als het mes stopt, TREK DE STEKKER VAN DE MAGIC BULLET DAN

ONMIDDELLIJK UIT. Verwijder de beker en het mes en schudt de

ingrediënten goed om het mes weer vrij te maken. Als het mes nog

vastzit, schroef het dan los en draai het handmatig met de grootste

voorzichtigheid (het is scherp). Als het mes eenmaal draait, steek

dan de stekker van de Magic Bullet weer in en probeer opnieuw.

Alles zou nu in orde moeten zijn.

Gebruik de Magic Bullet nooit langer dan een minuut

zonder te pauzeren, want dat kan blijvende schade aan de

motor veroorzaken. Als de motor niet meer functioneert, trek

dan de stekker van het Voetstuk uit en laat het enkele uren afkoelen

voordat u het een tweede keer probeert te gebruiken. Uw Magic

Bullet heeft een interne regulateur voor de temperatuur die het

apparaat automatisch uitschakelt als het oververhit raakt. Als u de

temperatuurregulateur laat afkoelen, komt hij weer op nul te staan.

Keuze van het goede mes

De Magic Bullet wordt geleverd met twee

messen:

Gekruist mes

Het Gekruiste mes van de Magic Bullet kan

worden gebruikt voor...

Snijden — van voedingsmiddelen zoals uien, knoflook en worteltjes

en voor het bereiden van sauzen zoals Mexicaanse salsa, zwarte

bonensaus of gazpacho.

Mengen — Het Gekruiste mes  verpulvert ijs om er fruitige drankjes,

ijscocktails en milkshakes van te maken. 

Kneden — Deeg maken voor pannenkoeken, muffins of brood in

enkele seconden.

Raspen — Voedingsmiddelen zoals harde of zachte kazen en 

chocolade kunnen binnen enkele seconden worden geraspt.

Puree maken — Gerechten zoals hummus, natuurlijke soepen en

babyvoedsel worden romig in enkele seconden.
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in stukken wilt snijden, zoals voor sauzen of

vleessalades, te schudden, zal het nodig zijn om de

techniek "pulsen-schudden" te gebruiken.

Op de eerste plaats … Verzeker u ervan dat de 

hand die de beker vasthoudt een druk uitoefent in

tegengestelde richting van de wijzers van de klok 

om te vermijden dat het apparaat zich vergrendelt. 

Vervolgens … Schudt het apparaat krachtig naar bene-

den toe om de ingrediënten naar het mes te verplaatsen en

geef een puls naar beneden.

Herhalen … totdat u het gewenste resultaat bereikt.

Techniek d.m.v. kloppen

Te gebruiken als u problemen hebt met ingrediënten

die plakken en zich vastzetten op de zijkanten van de

beker i.p.v. terug te komen naar het snijgedeelte… 

Op de eerste plaats … Haal de beker van het

Voetstuk en klop de montage van beker en mes op

het werkblad om de ingrediënten naar beneden, in

de richting van de messen te dwingen.

Vervolgens … Verplaats de montage van beker en

mes op het Voetstuk en beëindig het proces.

HET GEHEIM: Om het pulsen goed te laten slagen,

dient u zich ervan te verzekeren dat het apparaat

niet per ongeluk in de wijze "vergrendeld" komt.

Om dat te vermijden, gebruikt u uw tweede hand

om tegelijkertijd in de tegengestelde richting van

de wijzers van de klok druk uit te oefenen op de

beker.

Om te starten … houdt de beker vast aan de basis en oefen druk

uit in tegengestelde richting van de wijzers van de klok om de 

vergrendeling te vermijden.

Vervolgens … met de andere hand klopt u licht bovenop de beker

en u laat het onmiddellijk weer los. Ga door met de beweging totdat

u het gewenste resultaat hebt.

Techniek d.m.v. schudden

Soms, wanneer u met stevigere ingrediënten, bijv. kipsalade (pag.

63) of een marinarasaus (pag. 67) werkt, kunnen de ingrediënten

bovenin de beker het mes misschien niet allemaal bereiken 

vanwege de dichtheid van het mengsel. Als som-

mige ingrediënten het mes niet kunnen bereiken,

gebruik dan gewoon de techniek d.m.v. schudden.

De geschudde "Cocktail": Als u fruitige drankjes,

sauzen of andere recepten maakt waarvoor u het

apparaat op de wijze "Vergrendeld"

gebruikt…  Tilt u gewoon de beker en het

Voetstuk op en schudt u het als een shaker

voor cocktails terwijl u de wijze

"Vergrendeld" hebt ingesteld. 

Herhalen … zo nodig, totdat u het gewenste resultaat

hebt.

Het "pulsen-schudden": Als het nodig is om de ingrediënten die u
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Fruitige drankjes

De Magic Bullet is perfect voor het maken van heerlijke, koele en

aangename fruitige drankjes, evenals drankjes met eiwit. Het beste

van dat alles is, dat u uw ingrediënten mengt in hetzelfde beker als

waaruit u uw fruitige drankje drinkt. Daarna kan de beker in de 

vaatwasser. Alles blijft schoon! Bovendien pulveriseert de kracht van

de Magic Bullet het ijs zodanig dat weinig mixers het hem na kunnen

doen.

Allereerst … Doe uw favoriete ingrediënten voor uw fruitige

drankjes en het ijs in een Grote beker of in een Feestbeker en draai

de Gekruiste mes vast (Zie de recepten op pag. 82).

Vervolgens … Plaats de beker op het Voetstuk, druk naar de

onderkant van de beker en draai in de richting van de wijzers van de

klok, totdat de merken op de beker goed staan onder de rand van

het Voetstuk en totdat de motor continu werkt (wijze "vergrendeld").

Ga door met mengen … totdat u een romig mengsel verkrijgt. 

De dikte van het drankje hangt af van de ingrediënten die u gebruikt.

Over het algemeen kunt u het horen als het drankje klaar is. Als het

ijs is verbrijzeld, houdt het geluid op en zult u een 

constant gebrom horen.

Als uw drankje zo dik is dat het ijs of het fruit het mes niet kan

bereiken, voeg dan vloeistof toe en ga door met mengen.

Experimenteer met verschillende ingrediënten.

Maak drankjes met alles wat u binnen handbereik hebt:

vruchten, sap, yoghurt, doe alles in de beker en meng.

Voel u vrij om te experimenteren met verschillende ingrediënten

en deel uw meesterwerken met ons door ze op de website van 

Magic Bullet te vermelden.
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Knoflook en uien in dunne plakjes snijden

Met de Magic Bullet is het geen moeite om uien en knoflook in

dunne plakjes te snijden. Geen tranen meer, geen plakkerige handen

meer, geen mes of snijplank... In enkele seconden hebt u uien en

knoflook in dunne plakjes of zelfs fijngemaakt tot puree.

Eerst … bereidt u de uien of het knoflook voor door de schil te 

verwijderen en u ervan te verzekeren dat de stukken allemaal in

de beker van de Magic Bullet kunnen.

Vervolgens … Plaatst u de hele uien de stukken ui of het knoflook

in de Kleine beker en draait u de Gekruiste mes vast.

Ten slotte … Geeft u enkele kleine bekers. Weet u nog dat u druk

moet uitoefenen op de beker, in tegengestelde richting van de 

wijzers van de klok, om vergrendeling te vermijden (zie techniek

d.m.v. pulsen op pag. 15)? Met de andere hand geeft u een kleine

beker en u laat meteen los als u hoort dat de motor start. Voor

dikkere stukken ui of stukjes knoflook gebruikt u de techniek d.m.v.

pulsen slechts enkele malen. Voor meer vastheid gebruikt u de 

techniek d.m.v. pulsen vijf of zes keer. En voor puree gaat u door met

de techniek d.m.v. pulsen of de wijze "vergrendeld" (zie pag. 13) 

totdat u een goede, romige en fijne puree hebt.

Als u uien of knoflook snijdt, kunt u de techniek d.m.v. kloppen

(pag. 17) handig vinden.
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beker niet hoeft over te schenken om koffie te verkrijgen, zoals het

geval is met de meeste molens. Bovendien, gezien alle losse delen

van de Magic Bullet afwasbaar zijn, kunt u gemakkelijk de smaak

van koffie met een smaakje verwijderen. Uw koffie zal nooit de

smaak van vanille hebben!

Eerst … Doe koffiebonen in de Kleine beker en installeer het

Vlakke mes.

Vervolgens … Plaats de beker op het Voetstuk.

Nu … Geef enkele klopjes, of gebruik de wijze "vergrendeld" totdat

de bonen zijn gemalen in de dikte die u wenst.

Denk eraan … hoe fijner u maalt, hoe sterker de koffie is. Als u

koffie wilt die niet te sterk is, stop dat met de klopjes als de bonen

lijken op grof zand. Indien u koffie voor espresso wilt, ga dan door

met malen totdat de bonen vermalen zijn tot fijn poeder.

Zie pag. 77 voor onze favoriete koffierecepten.

Kneden van deeg en brood

Eindelijk, een manier om deeg te bakken zonder te moeten kloppen,

roeren, snijden! De Magic Bullet maakt van de bereiding en de

reiniging van brood en deeg kinderspel. Pannenkoeken, muffins,

brood en dergelijke zijn nog nooit zo snel te bereiden geweest - en

nog nooit zo luchtig! Wat wij graag doen, dat is starten met

kant-en-klaar deeg en het nog lekkerder maken met heerlijke

ingrediënten zoals noten, kaneel of appel. Omdat het zo snel is,

kan iedereen toevoegen wat hij wil.

Allereerst … Doe de ingrediënten in de Grote beker van de Magic

Bullet, of in de Mixer, afhankelijk van uw bereiding.

Vervolgens … Meng de ingrediënten totdat het mengsel romig is.

Wanneer u toevoegingen gebruikt … De kracht van de Magic

Bullet zal ze in dunne plakjes snijden en er kleine stukjes van maken

- dat is beter voor de smaak, maar u wilt misschien grovere en

IJsdranken

Wanneer u ijsdranken wilt maken, is de Magic Bullet ongetwijfeld de

beste feestmachine die u kunt vinden! De drankjes zijn zo gemakke-

lijk en snel te bereiden dat iedereen zijn of haar favoriete cocktail

kan hebben. Bovendien kunt u ze bereiden in de Feestbekers

waarop u vervolgens de Ring voor Comfort van de Randen in uw

lievelingskleur draait, zodat ieder zijn of haar eigen drankje kan

herkennen. Feesten is nog nooit zo gemakkelijk en zo fijn geweest!

Allereerst … Doe ijs in de Feestbeker (of in de Grote beker).

Vervolgens … Doe uw favoriete ingrediënten (zie pag. 43 om uw

favoriete ingrediënten te weten te komen) erin en installeer de

Gekruiste mes.

Vervolgens … Plaats de beker op de Voetstuk, druk op de beker,

naar beneden toe, draai om het in de wijze Vergrendeld te zetten en

meng tot het romig is.

Wees verantwoordelijk ... Iedereen bij Homeland Housewares

moedigt het aan dat u zich amuseert, maar amuseer u wel op een

verantwoordelijke manier. Ga niet rijden als u gedronken hebt en let

op wanneer u alcohol nuttigt.

Als uw drankje zo dik is dat het ijs of het fruit het mes niet

goed kan bereiken, voeg dan meer vloeistof toe en ga door

met mengen.

Koffie malen

Er is niets beters dan een lekker beker Javakoffie van vers gemalen

koffiebonen. Helaas zijn de meeste koffiemolens niet praktisch en

zorgen ze noodzakelijkerwijs voor veel afval op uw werkblad. Nu is

eindelijk, dankzij de Magic Bullet, koffie malen kinderspel geworden,

want u kunt het mes losdraaien van het bovenste deel van het 

apparaat en uw koffie zit al in een kop. Dat wil zeggen dat u de
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Kruiden hakken

Het is van nu af aan gemakkelijk om kruiden een plaats in uw leven

te geven... Gebruik gewoon uw Magic Bullet. Geen enkel kant-en-

klaar kruid kan een vers gehakt kruid vervangen; u weet niet wat u

hebt gemist. Binnen enkele seconden kunt u pannenkoeken, fijn

bestrooid met verse kaneel, hebben, of eiercrème met een mespunt-

je nootmuskaat... Er zijn oneindig veel mogelijkheden en ze vragen

geen enkele moeite. Ze zorgen ervoor dat het water u in de mond

komt. En met de handige deksels van de Shaker kunt u alles direct

serveren. Smakelijk eten!

Allereerst … Doe uw favoriete kruid in de Kleine beker.

Vervolgens … Installeer het Vlakke mes en hak totdat u een licht

korrelig poeder hebt.

Vervolgens … Installeer het Shaker/stoomdeksel met de twee

sets van kleine gaatjes en bestrooi zoveel u wilt. 

Boter met een smaakje. Met slechts weinig moeite geeft u de

indruk een leerling van een culinaire opleiding te zijn... door

enkele soorten boter met een smaakje te maken. Voeg gewoon

bieslook, knoflook, honing, mosterdzaadjes of wat u maar wilt toe

aan boter die een beetje zacht is geworden en klop alles in uw

Kleine beker met het Vlakke mes. U krijgt een mengsel dat van uw

dagelijks brood met boter een ervaring uit een vijfsterrenrestaurant

maakt. Doe een bolletje op uw vis, kip of in uw soepen... Geweldig!

Kaas raspen 

Kaas raspen kost veel tijd en al geraspte kaas is meestal erg duur.

Van nu af aan kunt u met uw Magic Bullet zonder moeite kaas

raspen, nog sneller dan de tijd die u nodig hebt om de rasp te 

vinden. U kunt zelfs het zeer praktische Shaker/stoomdeksel op uw

beker van de Magic Bullet draaien en er een kaasshaker van maken!

Eerst … Doe uw favoriete kaas in uw Kleine beker.

dikkere stukken hebben. In het geval van muffins met blauwe 

bosbessen bijvoorbeeld, raden we u aan om ongeveer de helft van

de blauwe bosbessen die u in het deeg wilt gebruiken toe te voegen

om ze te mengen en om vervolgens de andere helft toe te voegen

nadat u hebt gemengd. Draai gewoon het mes los, voeg de blauwe

bosbessen toe, draai het mes weer vast en Schudt zoals wanneer u

een cocktail maakt. Op deze wijze verkrijgt u een fantastische

blauwe bosbessensmaak in het deeg zelf en bovendien hebt u de

vruchten erbovenop. U kunt deze techniek gebruiken voor noten,

rozijnen, chocoladestukjes en wat u maar wilt.

Fijne kruiden hakken

Eindelijk een manier om zonder moeite de volle smaak van vers

gehakte fijne kruiden te krijgen, zonder eerst een uur boven de 

snijplank door te brengen. In het vervolg kunt u in maar een paar

seconden zoveel smaak aan uw maaltijden toevoegen als waren ze

bereid door een chef-kok.

E e r s t …Doe een paar takjes van uw favoriete kruid in de Kleine beker.

Vervolgens … Installeer het Gekruiste mes en geef enkele snelle

Pulsen. Denk eraan om druk op de beker uit te oefenen in

tegengestelde richting van de wijzers van de klok om te vermijden

dat het apparaat de wijze "vergrendeld" start. (zie de techniek d.m.v.

pulsen pag. 15).

Een mespunt dille, peterselie, bieslook of basilicum toevoegen

aan soepen, aardappelpuree of salades - aan eigenlijk welk

gerecht dan ook - voegt zoveel smaak en verfijning aan het

gerecht toe dat uw gezin en uw genodigden de indruk hebben dat

u zich werkelijk helemaal hebt gegeven.
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Koken in de bekers van de Magic Bullet
In tegenstelling tot de gewone mixers en keukenmachines, is het

werk van de Magic Bullet niet klaar als de ingrediënten zijn

gemengd. Als u uw voedsel eenmaal hebt voorbereid, is uw Magic

Bullet klaar om het te koken! Verwijder gewoon het mes, draai het

Shaker/stoomdeksel erop en zet de beker in de magnetron. 

Enkele seconden later hebt u warme soepen, sauzen voor uw rijke

en voedzame pasta's of heerlijke gesmolten kazen, perfect voor het

bedekken van uw tortilla's en uw groenten. En dat allemaal zonder

een schotel vuil te make n , zonder een pan of ko e kenpan te moeten afwa s s e n !

Eerst … Meng uw ingrediënten allemaal samen.

Vervolgens … Verwijder het mes, draai het Shaker/Stoomdeksel

vast (doe de messen niet in de magnetron) en zet de b e ker in de magnetron.

Kook het totdat het klaar is en vervolgens … Haal het eruit met

een keukenhandschoen en serveren maar.

De belangrijkste regel om aan te denken als men de bekers in

de magnetron gebruikt is: verwijder het mes! De messen zijn

van metaal en we weten allemaal dat metaal en de magnetron

niet goed samengaan. Doe nooit voedsel in de magnetron terwijl u

de hermetische deksels gebruikt, gebruik altijd het

Shaker/stoomdeksel. Denk er ook aan dat de inhoud en de beker

heel heet zijn, gebruik dus altijd een keukenhandschoen.

Bewaar de resten in de bekers van de Magic Bullet 
Bij Homeland Housewares begrijpen we dat uw tijd 

kostbaar is; daarom hebben we de Hermetische

Versheiddeksels gemaakt. Ze zijn rechtstreeks op de

bekers van Magic Bullet te draaien. U kunt nu alles

bereiden, koken en bewaren in hetzelfde bakje! Geen extra

schotels om schoon te maken, geen kunststof verpakkingen, bakjes

van aluminium of van kunststof... Draai gewoon een versheiddeksel

vast en zet uw resten in de koelkast. U kunt ze zelfs meenemen naar

het werk of naar school, u hoeft alleen maar de beker in uw tas te

stoppen en u bent klaar! Eenmaal op het werk kunt u de resten

opwarmen in de magnetron - en dat allemaal in hetzelfde beker!

Vervolgens … Draai het Gekruiste mes vast en rasp tot u de

gewenste textuur hebt.

Ve r vo l g e n s …D raai het S h a ke r / s t o o m d e k s e l met de grote gaten va s t .

Vlees hakken

Tot nu toe had u een speciaal apparaat nodig om vlees te hakken en

het kostte u veel moeite. Van nu af aan kunt u met de Magic Bullet

vlees hakken om verse burg e r s , vleessauzen en feestpatés te maken,

en dat allemaal dankzij uw Magic Bullet... in 10 seconden of minder.

Eerst … Doe uw vlees in uw Grote beker en draai het Gekruiste

mes vast.

Vervolgens … Geef enkele pulsen (zie pag. 15) totdat u het 

gewenste resultaat verkrijgt. Omdat het vlees erg dicht van structuur

is, moet u misschien de techniek d.m.v. kloppen (pag. 17) gebruiken

om u ervan te verzekeren dat alle stukken goed zijn gehakt.

Duivelsham. Kijk eens naar het recept voor Duivelsham op

pag. 66, een recept van heerlijk gehakt vlees.

Slagroom

Luchtig, romig en lekker, slagroom vroeg tot nu toe een kom, een

klopper en veel inspanning. Het is nog nooit zo gemakkelijk en snel

geweest dan nu, met de Magic Bullet, om bergen wolkachtige 

slagroom te maken.

Eerst … Doe de crème fraîche in de Kleine beker.

Vervolgens ... Draai het Vlakke mes vast en klop totdat de crème

romig is. U hoort het wanneer u moet stoppen, het geluid van de

motor verandert en wordt een gezoem.

Zie de koffierecepten van Magic Bullet op pag. 77, waar u 

talrijke en heerlijke koffierecepten met slagroom vindt; 

kijk ook eens naar het deel over nagerechten op pag. 72.
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Het voetstuk van de Magic Bullet schoonmaken

Het grootste deel van het Voetstuk wordt niet echt vies, maar als

u het mes niet goed vastdraait, kan er vloeistof naar het voetstuk en

de knoppen lekken. Hier leest u hoe u dat kunt schoonmaken.

Voordat u begint … het belangrijkste is om DE STEKKER van het

Voetstuk UIT TE TREKKEN!

Vervolgens … Gebruik een natte doek om de binnenkant en de

buitenkant van het Voetstuk schoon te maken.

Soms is het voetstuk zo vies … dat de kleine witte lipjes die de

Magic Bullet activeren plakkerig worden.

Het gevolg daarvan kan zijn dat de motor doorgaat met draaien,

zelfs nadat u de beker hebt losgelaten. Als dat zich voordoet, begin

dan met HET UITTREKKEN VAN DE STEKKER van het Voetstuk.

Vervolgens … Controleer of u de STEKKER van het Voetstuk

HEBT UITGETROKKEN, en gebruik een natte doek om het vuil dat 

zich rondom de activatoren van het apparaat bevinden los te weken 

wanneer u de knoppen schoonmaakt. Probeer ze, totdat ze weer 

normaal bewegen.

DOMPEL HET VOETSTUK NOOIT ONDER IN WATER EN DOE

HET NIET IN DE VAATWASSER

Houd uw handen of uw keukengerei nooit dicht bij het

mes en gebruik ze nooit om op de knoppen te drukken

terwijl het Voetstuk in werking is.

Uw Magic Bullet schoonmaken

Ledereen heeft een hekel aan schoonmaken en dat is een reden te

meer om de Magic Bullet te waarderen. U kunt zelfgemaakte verse

spaghetti met vleessaus bereiden en koken (zie recept pag. 67)

vanuit het niets, met alleen maar een grote kop van Magic Bullet!

Stel u eens voor: heerlijke sauzen voor hete pasta's, pikante sauzen,

verse soepen en nog veel meer, en dat allemaal zonder snijplank,

zonder pannen of koekenpannen, alleen een beker en een mes om in

de vaatwasser te zetten. Kan het nog eenvoudiger?

Trek altijd de stekker van de Magic Bullet uit als u hem 

monteert of schoonmaakt.

Het accessoires van de Magic Bullet schoonmaken

Het is zo eenvoudig... Plaats gewoon welk onderdeel dan ook

(behalve het Voetstuk) bovenin de vaatwasser, of was het met de

hand af in warm zeepwater, waarna u het afspoelt.

Verzeker u ervan dat de kunststof delen altijd aan de 

binnenkant zitten na het wassen. Door de warmte van de 

vaatwasser kunnen ze loslaten en eruit glippen.

Hardnekkig vuil. Wanneer u ingrediënten laat drogen in de

Magic Bullet, of wanneer u kaas laat smelten in de bekers,

kunt u zich het leven gemakkelijker maken door de beker te

vullen met zeepwater en het een minuut in de magnetron te zetten.

De vastgeplakte ingrediënten weken dan, en door licht te wrijven, zal

alles verdwijnen.
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Uw Magic Bullet heeft een interne thermostaat die het apparaat

automatisch uitschakelt wanneer het oververhit raakt. Als u de ther-

mostaat laat afkoelen, zou deze weer op nul moeten springen.

U kunt nu alle dagen van de week vers vruchtensap maken en alle

toegevoegde suikers vermijden die men in de meeste vruchtensap-

pen die in de winkel verkocht worden vindt, en u vermijdt

eveneens de chaos en de afval die vruchtensap over het

algemeen met zich meebrengt. Met de Magic Bullet

Sapcentrifuge kunt u in een handomdraai heerlijk vers en

voedzaam sinaasappelsap of ananassap en energiecocktails

die direct klaar zijn maken.

Montage van de Magic Bullet
Sapcentrifuge 

Eerst … Draai het Gekruiste mes op de onderkant van de

Mixer.

Vervolgens … Plaats de Afzuiger in het midden van 

de Mixer terwijl u zich ervan verzekert dat de drie 

inkepingen juist op één lijn staan met de drie 

markeringen aan de binnenkant van de Mixer.

Vervolgens … Plaats het deksel op de Mixer en zet de 

filtreertuit of de schenktuit op één lijn met het hulpstuk. 

Verzeker u ervan dat het deksel vergrendeld is, want het houdt 

de Afzuiger op zijn plaats.

Vervolgens … Plaats de Mixer op het voetstuk van de Magic

Bullet.

Gebruik van de Magic Bullet Sapcentrifuge

Voordat u begint … Selecteer de ingrediënten voor uw sap,

verzeker u ervan dat ze de juiste grootte hebben om in de 

Afzuiger geplaatst te kunnen worden en leg ze naast uw 

Magic Bullet Sapcentrifuge.

Wanneer u grote hoeveelheden van een bereiding zoals beslag voor

pannenkoeken of milkshakes, of ijsdranken moet maken, heeft de

mixer van Magic Bullet de volledige kracht en hetzelfde vermogen

dan de grote dure mixers, zonder alle plaats op het werkblad in uw

keuken in te nemen. Het Deksel van de Mixer heeft twee 

schenktuiten, een om te filteren en een om te schenken, evenals een 

verwijderbare bovenkant, zodat u de ingrediënten kunt toevoegen

naarmate u ze mengt. Bovendien kan alles in de vaatwasser (alleen

bovenin), het schoonmaken is dus eenvoudig en snel.

Montage van de mixer van Magic Bullet

Gewoonweg … Draai het Gekruiste mes op de

onderkant van de kruik van de mixer.

Vervolgens … Plaats de mixer op het voetstuk van

de Magic Bullet.

Gebruik van de mixer van Magic Bullet

De mixer van Magic Bullet functioneert zoals

andere mixers, zonder de verwarring tussen alle 

knoppen.

Gewoonweg … Als hij gemonteerd is, plaatst u de

Mixer op het Voetstuk.

Vervolgens … Druk naar de onderkant van de Mixer en draai in de

richting van de wijzers van de klok totdat de inkepingen in 

overeenstemming met met de rand van het Voetstuk zijn 

(wijze "vergrendeld).

En … Bedek met het Deksel van de Mixer en meng.

Gebruik de Magic Bullet nooit langer dan een minuut 

zonder te pauzeren, want dat kan blijvende schade aan de

motor veroorzaken. Als de motor stopt met functioneren, trek

dan de stekker van het Voetstuk uit en laat hem verschillende uren

afkoelen voordat u probeert om uw apparaat opnieuw te gebruiken.
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Ons team van Homeland Housewares heeft het genoegen gehad om

persoonlijk alle receptsuggesties uit dit kookboek uit te proberen. 

Uit al het lekkers dat u kunt bereiden met de Magic Bullet hebben

we onze lievelingsrecepten "klaar in 10 seconden" gekozen. 

We hebben onze eigen opmerkingen, serveersuggesties en tips

toegevoegd zodat u maximaal kunt profiteren van elk recept.

Het belang van de Magic Bullet is het creëren van heerlijke

gerechten, drankjes en tussendoortjes in 10 seconden of minder

waarbij u praktisch niets hoeft schoon te maken. Bij het maken en

het selecteren van de recepten hebben we bepaalde ingrediënten

ontdekt die de Recepten klaar in 10 seconden nog gemakkelijker,

sneller en schoner maken.

Hier komen ze:

Uitjes om te marineren

Uitjes om te marineren zijn kleine uitjes vol smaak met een

doorsnede van ongeveer 2,5 cm. U vindt ze in de meeste winkels. 

Ze zijn perfect voor de Magic Bullet, want u kunt ze helemaal

gebruiken, geen snijplank of mes nodig... Doe ze in de beker van de

Magic Bullet en u kunt beginnen. Een uitje om te marineren

(ze variëren in grootte) komt overeen met ongeveer 1/4 beker ui.

Vooraf gepelde knoflook uit potten

Een klein genie is op het idee gekomen om knoflook vooraf te pellen

en in potten te doen. U kunt deze vinden op de groenteafdeling van

de meeste grote winkels. Als u één of twee teentjes knoflook nodig

hebt, hoeft u dus alleen maar een pot open te maken en het knoflook

in de beker te gieten. De volledige smaak zonder moeite... Kan het

nog eenvoudiger?

Kerstomaatjes

Kerstomaatjes hebben niet alleen de perfecte maat voor de bekers

van de Magic Bullet, ze smaken ook uitstekend. Onze recepten zijn

gebaseerd op kerstomaatjes met een doorsnede van ongeveer

Als u klaar bent om te beginnen met het maken van uw sap …

Haal het verwijderbare deksel van de Mixer, plaats alles op het

Voetstuk, druk naar beneden en draai de Mixer in de richting van 

de wijzers van de klok, totdat hij zich in de automatische wijze 

"vergrendeld" plaatst. Om te vermijden dat de messen zich

vastzetten, wat veel schade aan de motor kan veroorzaken, dient u

zich ervan te verzekeren dat de motor werkt VOORDAT u 

ingrediënten in de Sapcentrifuge doet.

Vervolgens … doe de ingrediënten erin via het verwijderbare deel

van het deksel, door het midden van de Afzuiger.

Druk de ingrediënten … naar beneden in de richting van het mes

met behulp van de Zuignap. Het sap verzamelt zich in de kruik ron-

dom de Afzuiger.

Vervolgens … schenk het sap in een glas waarbij u de

Sapcentrifuge gemonteerd laat zoals hij is, zonder de Afzuiger te

verwijderen of aan te raken. Merkt u dat het sap zich buiten de

Afzuiger bevindt en het pulp erin? U dient erop te letten dat het sap

gescheiden is van de pulp. Schenk het sap in terwijl u oplet.

Als het mes stopt terwijl het in de wijze "vergrendeld" is,

trek de stekker van de Magic Bullet dan onmiddellijk uit.

Soms, vooral wanneer de motor op volle snelheid werkt, kan

een hard ingrediënt, zoals een stukje wortel, vast komen te zitten in

het mes. Als het mes stopt, TREK DE STEKKER VAN DE MAGIC BUL-

LET METEEN UIT en maak het mes schoon voordat u verdergaat. Het

gebruik van de machine terwijl de messen 'verstopt' zitten, kan de

motor defect maken.

Gebruik de Magic Bullet nooit langer dan een minuut; dat kan

permanente schade aan de motor veroorzaken. Als u na 

60 seconden nog meer sap wilt, stop dan gewoonweg enkele

seconden, en ga vervolgens weer gedurende een minuut verder.

Als de motor oververhit raakt en stopt, trek dan de stekker van het

Voetstuk uit en laat hem enkele uren rusten voordat u opnieuw

probeert om het apparaat te gebruiken.

30 31

Recepten klaar in 10 secondenDe Magic Bullet Sapcentrifuge Recepten klaar in 10 secondenDe Magic Bullet Sapcentrifuge



Waarom een fortuin besteden aan matige sauzen die u in de winkel

koopt, als u ook uw eigen smakelijke feestsauzen kunt maken in

minder dan 10 seconden en voor veel minder geld. Elk van deze

sauzen is geselecteerd vanwege zijn smaak, zijn populariteit en het

gemak waarmee hij wordt bereid. U kunt uw vrienden bellen, het is

tijd voor een Magic Bullet feest!

Salsa in ze ven seconden

Geen feest zonder een pikante saus! Dit heerlijke en krachtige

mengsel is de smaak van elk feest. Uw genodigden zullen er nog

wekenlang over na praten!

1-2 uitjes om te marineren of 1/4 ui van normale grootte       

(ongeveer 1/4 beker)

1/6 à 1/4 Jalapeno peper

8-10 kerstomaatjes of 1 tomaat van normale grootte 

(ongeveer 1/2 beker)

1-2 teentjes knoflook

Enkele takjes verse koriander (naar keuze). Zout en peper naar 

smaak.

Eerst … Doe de ingrediënten in de volgorde waarin ze hierboven

staan vermeld in de Grote beker. (Het is misschien nodig om de

tomaten enigszins te snijden, afhankelijk van de gekozen maat) 

Vervolgens … Draai het Gekruiste mes vast en zet

de kopje op het Voetstuk.

Vervolgens … Geef enkele snelle pulsen.

De saus moet stukjes bevatten, let dus op

dat u hem niet te lang behandelt. Weet u

nog dat u lichte druk moet uitoefenen op

de beker in tegengestelde richting van

de wijzers van de klok om het 

vergrendelen van de beker tegen

te gaan? (Zie de techniek d.m.v.

pulsen op pag. 15).
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2,5 cm. U hebt ongeveer 4-6 kerstomaatjes nodig voor 1/4 beker

tomaten.

Kleine worteltjes

Worteltjes snijden en schoonmaken is veel werk. We raden u sterk

aan kleine worteltjes te gebruiken die al zijn schoongemaakt en die

u vindt op de groenteafdeling van de meeste grote winkels. 

Deze kleine worteltjes zijn zacht, hebben smaak en hebben de 

perfecte maat voor de bekers van de Magic Bullet.

En weet u nog dat we, om de dingen nog eenvoudiger te maken,

een serie pictogrammen hebben ontworpen zodat u, bij de eerste

blik, meteen iets weet over het recept. De betekenis van de 

pictogrammen vindt u op pag. 8 van dit boek.

Voor uw gemak hebben we ook een index gemaakt die de

categorieën recepten weergeeft: zonder vetten, voeding voor

kinderen en nog meer. U vindt de index op pag. 91.

We willen dat u de recepten in dit boek uitprobeert, want elk van de

recepten hebben we zelf met veel smaak gegeten, we weten dus

hoe lekker dat ze zijn! We willen ons er ook van verzekeren dat u

begrijpt dat de mogelijkheden met de Magic Bullet oneindig zijn. 

En alles is zo snel en gemakkelijk te doen dat het het ideale 

apparaat voor al uw experimenten is.

Aarzel niet wanneer u ingrediënten wilt toevoegen of weglaten en

wanneer u een recept wilt wijzigen of compleet wilt veranderen... 

Ga uw gang. We moedigen u aan om dit soort "Magic Bullet-moed"

te tonen. Ga uw gang, maak uw eigen meesterwerken met Magic

Bullet.

Recepten klaar in 10 seconden
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Eerst … Doe alle ingrediënten in de Grote beker.

Vervolgens … Draai het Gekruiste mes vast en meng tot alles

smeuïg is.

Vervolgens … Voeg zout en peper naar smaak toe.

Het wordt aanbevolen de hummus koud te serveren, met

lauwwarme driehoekjes pitabrood. De traditionele manier om

het te serveren is om de hummus in een kom te doen, er een

beetje olijfolie over te schenken en te bestrooien met paprikapoeder.

Hummus zonder vetten

U kunt zonder beperkingen genieten van deze hummus, want u hoeft

zich geen zorgen te maken over uw lijn!

Een beetje kippenbouillon of groentebouillon zonder vetten

1 blik van 400 gr grauwe erwten (uitgelekt)

2 teentjes knoflook

2 eetlepels citroensap

Een beetje paprikapoeder, zout peper naar smaak.

Eerst … Doe alle ingrediënten behalve het paprikapoeder in de

Grote beker.

Vervolgens … Draai het Gekruiste mes vast en meng tot alles

smeuïg is. 

Vervolgens … Voeg zout en peper naar smaak toe

en bestrooi met paprikapoeder.

Het wordt aanbevolen de hummus

koud te serveren, met lauwwarme

driehoekjes pitabrood.

Herhaal deze techniek ... Totdat u een egale textuur krijgt, maar

met stukjes.

Wanneer u uw verse saus in een kom schenkt, zult u merken

dat de kracht van de Magic Bullet een beetje schuim op de

oppervlakte heeft geproduceerd. Geen paniek - dit schuim is 

in feite samengesteld uit heel kleine belletjes die binnen enkele

minuten verdwijnen. Als het u hindert, leg dan een stukje 

keukenpapier plat op de saus en verwijder het rustig... Geen schuim

meer. Bovendien, als u saus maakt met een mes, moet u eerst de

pitjes uit de tomaten halen. Aangezien u hele tomaten gebruikt, krijgt

u misschien meer sap dan u gewend bent. Als dat het geval is, draai

dan gewoonweg het Shaker/stoomdeksel vast en filter de 

overtollige vloeistof.

Serveer uw saus met Mexicaanse chips, sneetjes Italiaans

brood of als aanvulling bij quesadilla-driehoekjes

(zie het recept op pag. 41).

Meer stukjes. Indien u meer stukjes wilt als u klaar bent met

pulsen, voeg dan zwarte bonen uit blik toe (uitgelekt) en een

beetje maïs uit blik - een feest voor uw smaakpapillen!

Alleluja Hummus

Wij zijn dol op hummus, het gerecht is rijk en romig! 

Deze traditionele Griekse lekkernij kan worden geserveerd als 

een saus of als een bijgerecht.

1/4 beker kippenbouillon of groentebouillon.

1 blik van 400 gr grauwe erwten (uitgelekt)

3 teentjes knoflook

2 eetlepels citroensap

3 eetlepels tahini (sesampasta)
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vervolgens meteen. Warm geserveerd past deze saus uitstekend bij

nacho’s of bij knapperige Italiaanse sneetjes brood.

Gebruik uw favoriete bonen. U kunt de zwarte bonen 

vervangen door pintobonen of witte bonen, of welke u maar

wilt.

Zwarte bonen als bijgerecht. Voeg een beker bouillon toe en zet

vervolgens in de magnetron. Zo krijgt u een perfecte saus voor bij

kip of vis.

Soep. Voeg een beker bouillon toe en zet vervolgens in de 

magnetron. U krijgt zo een smakelijke, geurige soep - een goede

manier om restjes te gebruiken. Voeg enkele garnalen toe om er 

een echte lekkernij van te maken..

Snelle guacamole

Een beetje informatie over guacamole: tijdens de Super Bowl in 2002

hebben de voetbalfans 13,2 miljoen pond guacamole geconsumeerd.

Ontzeg het uw genodigden niet! Met dit eenvoudige en lekkere

recept, is het gemakkelijk om uw gasten guacamole cadeau te doen.

2 avocado's

2-3 teentjes knoflook

een beetje citroensap of limoensap (naar keuze)

1 uitje om te marineren of 1/4 ui van normale       

grootte (ongeveer 1/4 beker)

4-6 kerstomaatjes of 1/2 tomaat van 

normale grootte (ongeveer 1/4   

beker)

1-2 takjes verse koriander

1/6 Jalapenopeper (naar keuze) 

Voeg zout en peper naar 

smaak toe

Zwarte bonensaus
"klaar in een zucht"

Niet nodig om die vreselijke blikken met zwarte bonensaus te kopen.

In enkele seconden kunt u uw eigen lekkere, natuurlijke, krachtige

saus maken.

1 blik van 450 gr zwarte bonen (uitgelekt)

1/4 ui van gemiddelde grootte

(ongeveer 1/4 beker)

1-2 teentjes knoflook

1/4 beker gebakken rode paprika (uit een pot)

Een beetje kippenbouillon of groentebouillon zonder vetten

2 eetlepels balsamico-azijn, zure room (naar keuze)

Cayennepeper naar smaak (naar keuze) 

Eerst … Laat de meeste vloeistof van de bonen uitlekken. 

Vervolgens … Doe de ingrediënten in de volgorde waarin ze 

hierboven staan vermeld in de Grote beker.

En … Draai het Gekruiste mes vast en geef enkele snelle pulsen

(zie pag. 15) totdat u de gewenste stevigheid verkrijgt.

Het is een fantastische saus, met of zonder stukjes. Als u 

stukjes wilt, geef dan niet te veel pulsen. Na een snel klopje,

laat u de ingrediënten rusten. Gebruik de techniek d.m.v.

kloppen (pag. 17) om het rustproces te versnellen. Geef nog enkele

pulsen en herhaal totdat u de saus van uw dromen hebt!

Deze saus is zowel warm als koud lekker. Als u de saus warm

wilt, voeg dan 1/4 beker cheddarkaas aan de ingrediënten toe

voordat u ze mengt. Als u geen plaats hebt, meng dan een deel

van de ingrediënten en voeg vervolgens de kaas toe. Verwijder het

mes, plaats het Shaker/stoomdeksel op de beker en zet het

ongeveer 2-3 minuten in de magnetron (totdat de warmte 

gelijkmatig is verdeeld). Geef nog enkele pulsen en serveer 

36

Sauzen voor feestenSauzen voor feesten

37

Sauzen voor feestenSauzen voor feesten



Wie heeft een traiteur nodig, als hij zelf de gerechten ook kan

maken, in 10 seconden of minder? Gevulde champignons die u de

adem benemen met kip, citroenschil en quesadilla. Uw genodigden

zullen denken dat u een uitblinker bent in de keuken als u hen om

het even welk van deze snelle en gemakkelijk te bereiden meester-

werken presenteert.

Snelle gevulde champignons

Waardoor zijn gevulde champignons zo uniek? We zijn er niet zeker

van, maar we weten dat ze in een handomdraai van het bord

verdwijnen. Doe uw genodigden een gunst - bedien ze twee keer.

Heerlijk!

10-12 grote champignons

1/4 beker ricottakaas

1/2 beker verse spinazie

30 gr parmezaankaas

1 teentje knoflook

1 uitje om te marineren of 1/4 ui van normale grootte 

(ongeveer 1/4 beker)

Een beetje kippenbouillon of groentebouillon

Voordat u begint … Verwarm de oven voor op 350 graden. 

Begin met … het verwijderen van de steeltjes van de champignons

en maak plaats voor de vulling in de hoed van de

champignon.

Vervolgens … Doe alle ingrediënten behalve

de champignons in de Kleine beker en

draai het Gekruist mes vast.

Pulse until … totdat het resultaat licht

korrelig is en niet helemaal romig.

En ten slotte … Doe met behulp 

van een lepel de ingrediënten in 

de champignons en bak ze op een

Eerst … Haal het vruchtvlees uit de avocado's door de pit te 

verwijderen en doe alles in de Kleine beker.

Vervolgens … Doe de overige ingrediënten in de volgorde waarin ze

hierboven staan vermeld erbij. (Het is misschien nodig de tomaten

enigszins te snijden, afhankelijk van de gekozen grootte).

Vervolgens … Draai het Gekruiste mes vast en zet de beker op het

Voetstuk.

En … Geef 3 of 4 snelle pulsen totdat alle ingrediënten zijn gesne-

den en gemengd. Vergeet niet om een lichte druk uit te 

oefenen op de beker in tegengestelde richting van de wijzers van 

de klok om te verhinderen dat het zich in de wijze "vergrendeld" zet.

(Zie de techniek d.m.v. pulsen op pag. 15.) Guacamole is dik en u

moet dus misschien de techniek d.m.v. kloppen (pag. 17) gebruiken

om er verzekerd van te zijn dat alles goed is gesneden.

Guacamole smaakt beter als het gerecht koud wordt

geserveerd. Serveren met nacho’s, bedek een taco of een 

fajita met guacamole of doe een bolletje op uw sappige 

burger voordat u erin bijt.

Niet iedereen houdt van tomaten en uien in de 

guacamole — U kunt ze weglaten uit het recept als u wilt. 

Of als u van tomaten houdt en u hebt geen verse in huis,

dan kunt u ook tomaten uit een pot gebruiken.
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Knoflookbrood BOEM

Zelfgemaakt knoflookbrood is nog nooit zo gemakkelijk geweest om

te maken en is nog nooit zo lekker geweest. Het perfecte mengsel

van boter, kaas en knoflook bij elke hap... Een echte lekkernij voor de

smaakpapillen!

1/2 beker boter of margarine

2-3 teentjes knoflook

30 gr parmezaankaas

1 Frans of Italiaans brood

Eerst … Doe de boter of de margarine in uw Kleine beker en draai

het Shaker/stoomdeksel vast.

Vervolgens … Zet in de magnetron om de boter te laten smelten,

voeg het knoflook en de kaas toe en draai dan het Gekruiste mes va s t .

Meng totdat … het brood zacht is, zelfs in het midden. Snijd het

door het midden, in de lengte, door.

En ten slotte … Rooster het totdat het goed warm is, snijd het in

sneetjes en serveer het!

Snelle quesadilla met kip 

Een voedzaam ontbijt of diner waar uw kinderen dol

op zijn, interesseert dat u? Waarom niet een

gerecht waarvan de bereiding slechts enkele

seconden kost en dat niets vies maakt? 

Dit warme Mexicaanse gerecht "vol kaas"

is perfect voor kinderen, sportavonden,

tussendoortjes... om het even waar,

het is heerlijk!

licht ingevet vel bakpapier gedurende 15-20 minuten.

Dit recept vult ongeveer 10-12 champignons. Als u er meer

wilt maken, gebruik dan de dubbele hoeveelheid ingrediënten.

Dit recept is het standaardrecept voor gevulde champignons.

Beperk u niet, voeg vlees van de krab toe, stukjes bacon,

kreeft, wat u maar wilt, en u krijgt heerlijke gevulde

champignons waar uw gasten dol op zullen zijn!

Nacho in nanoseconden

De "Nacho" is een typisch voorgerecht, iedereen houdt ervan!

Het is het eerste perfecte gerecht voor bij een feest: snel,

gemakkelijk, niet duur en heerlijk. Wat wilt u nog meer?

1 beker kaas, bij voorkeur cheddar

1/4-1/2 jalapeñopeper

Eerst … Doe de ingrediënten in de Kleine beker en geef slechts

enkele pulsen met het apparaat (de pepers moeten hun textuur

behouden).

Vervolgens … Draai het mes los en draai het Shaker/stoomdeksel

op zijn plaats.

Zet in de magnetron … op hoog vermogen ongeveer 1 1/2 minuut,

totdat de kaas helemaal is gesmolten.

Schenk … over uw tortillachips. Direct serveren.

U kunt wat u maar wilt toevoegen aan uw nacho’s.

Guacamole, room, zwarte bonen, tomaten, zelfs restjes kip

zijn altijd een waar succes.

Nog gemakkelijker schoonmaken van de beker! Als het tijd

is om uw Grote beker schoon te maken, vul het dan voor 3/4

met warm water en zet het dan 45 seconden in de 

magnetron. De kaas smelt daardoor opnieuw, waardoor 

schoonmaken gemakkelijker wordt.
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Met uw Magic Bullet bent u verzekerd van elegante brunches en 

studentenfeestjes aan de rand van het zwembad. Het volgende deel

bevat alle recepten die u nodig hebt om indruk te maken op

iedereen, van de grootste snob tot het volleerde fuifnummer.

Uw Feestbekers van de Magic Bullet zijn de geschikte voorwerpen

voor het feest: U kunt niet alleen de drankjes mengen en serveren in

hetzelfde beker, maar door er een van de Ringen voor Comfort van

de Randen op te draaien, kan ieder zijn drankje herkennen, dankzij

de verschillende kleuren. Geen rommel, niets schoon te maken, geen

problemen. Als u grote hoeveelheden van cocktails wilt bereiden,

gebruik dan gewoon de Mixer van Magic Bullet en u kunt in enkele

seconden meerdere porties van uw favoriete bereiding serveren.

En denk eraan dat uw vrienden van Homeland Housewares ervan

houden om zich goed te amuseren, maar wel in alle veiligheid. 

Drink als een verantwoordelijke volwassene. Vraag aan de 

chauffeur om niet te drinken en maak plezier maar let op!

Eenvoudige gekoelde Margarita

Het is geen geheim: de gekoelde margarita is het meest populaire

drankje van ons land. Deze gekoelde cocktail die de dorst lest, heeft

net genoeg pit om het beeld van de perfecte cocktail te

zijn. Zonder aarzelen!

IJs

120 gr margaritamengsel

60 cl tequila

Stap 1: Vul een Feestbeker

of een Grote beker met ijs.  

Stap 2: Doe alle ingrediënten erin. 

Stap 3: Meng tot het smeuïg is.

2/3 beker kaas, bij voorkeur cheddar

1/2 beker gekookte kip

4-6 kerstomaatjes of 1/2 tomaat van normale grootte 

(ongeveer 1/4 beker)

2 bloem- of maïstortilla's

Begin met … Doe alle ingrediënten behalve de tortilla's in de 

Grote beker en draai het Gekruiste mes vast.

Vervolgens ... Doe uw ingrediënten in het apparaat (zie de techniek

d.m.v. pulsen op pag. 15), terwijl u erop let dat het niet in de wijze

"vergrendeld" komt. De ingrediënten zijn dik, het is dus misschien

nodig om de techniek d.m.v. kloppen die wordt beschreven op pag.

17 te gebruiken.

Herhaal de beweging … over de tortilla's en verwarm ze in de

magnetron op vol vermogen gedurende 1 1/2 minuut, totdat alles

goed verwarmd is.

Gebruik uw restjes. U kunt al uw restjes kip gebruiken,

gegrild, gekookt of van de barbecue, gebraden, alles smaakt

goed. U kunt de kip ook vervangen door gehakt vlees,

vleeswaren of elk ander restje vlees.

U kunt de kip vervangen door groenten. Quesadilla's met 

groenten zijn net zo lekker. Voeg gewoon uw favoriete groenten toe,

bijvoorbeeld courgettes, uien en paprika's, en bijt er smakelijk in.
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Het enige verschil tussen margarita's en daiguiri's is het

gebruik van tequila of rum. Vervang de tequila door rum in 

om het even welk recept voor margarita en u krijgt een 

vruchtendaiquiri.

Klassieke gekoelde margarita

We weten dat u een open oor hebt, u, die steeds de best mogelijke

margarita wilt maken. Hierbij een goed uitgangspunt, waarmee u

vervolgens andere bereidingen kunt verkennen, want de 

mogelijkheden zijn oneindig.

IJs

45 cl tequila

30 cl vers limoensap

15 cl Triple Sec (of Cointreau)

1 theelepeltje suiker (naar keuze)

Stap 1: Vul een Feestbeker of een Grote beker voor 1/3 met ijs.

Stap 2: Voeg alle andere ingrediënten toe.

Stap 3: Meng tot alles gesmolten en romig is.

Eenvoudige gekoelde daiquiri

Breng een beetje van Las Vegas en zijn

hotel Flamingo in uw tuin - niets doet

méér aan Las Vegas denken dan een

aardbeiendaiquiri in de "Vegasstijl

met naaldhakken".

IJs

120 gr daiquirimengsel

60 gr matig sterke rum

Eenvoudige gekoelde 
aardbeienmargarita

Met een sterke maar zoete smaak is deze bereiding verfrissend en

lekker. Het drankje is zo hemels dat u graag een tweede lust.

IJs

120 gr margaritamengsel

60 cl tequila

3-4 aardbeien, vers of uit de diepvries

Stap 1: Vul een Feestbeker of een Grote beker met ijs.

Stap 2: Doe alle ingrediënten erin.

Stap 3: Meng tot het smeuïg is.

Eenvoudige gekoelde margarita 
met watermeloen

Een smakelijke en verfrissende variant op de klassieke gekoelde

margarita. Dit mengsel is perfect voor brunches of feesten aan de

rand van het zwembad.

IJs

120 gr margaritamengsel

60 cl tequila

1 beker watermeloen zonder pitjes

Stap 1: Vul een Feestbeker of een Grote beker met watermeloen.

Stap 2: Vul de rest van de Feestbeker of een Grote beker met ijs.

Stap 3: Doe alle ingrediënten erin.

Stap 4: Meng tot het smeuïg is.

U kunt ook een margarita met perzik maken door de 

watermeloen te vervangen door een beker perziken.

Voor supergekoelde margarita's met watermeloen snijdt en

bevriest u blokjes watermeloen die u gebruikt in de plaats 

van ijs... Mmm.
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Een kogel door het hoofd

Zijn naam geeft het al aan. Let op met dit drankje en verzeker u

ervan dat u een chauffeur hebt die niet heeft gedronken!

IJs

30 cl wodka

30 cl lichte rum

30 cl tequila

30 cl gin

45 zacht bittermengsel

90 cl cola

Stap 1: Vul een Feestbeker of een Grote beker met ijs.

Stap 2: Doe alle ingrediënten erin.

Stap 3: Meng tot het smeuïg is en serveer.

Boulevard Bellini

Een gekoelde en unieke versie van de elegante en onwijs gave 

cocktail Bellini. Een heerlijk mengsel vol vruchtensmaken, dat lekker

is zonder te zoet te zijn. Een perfecte cocktail voor brunches en

lunches, feesten aan de rand van het zwembad, ontbijten,

perfect voor alle gelegenheden!

IJs

Bevroren perziken

2 kleine glaasjes champagne

2 kleine glaasjes Schnaps met 

perziksmaak

30 cl citroen-limoenlimonade

1 theelepeltje suiker

Stap 1: Vul een Feestbeker of een Groot Kopje met ijs.

Stap 2: Doe alle ingrediënten erin.

Stap 3: Meng tot het smeuïg is.

Om een aardbeiendaiquiri te maken, voegt u een handvol verse of

bevroren aardbeien toe voordat u gaat mengen.

Om een Sterrendaiquiri te maken, voegt u 30 cl kokosnootrum toe

voordat u gaat mengen.

Om een Purple Haze te maken, voegt u 15 cl blauwe Curaçao toe

voordat u gaat mengen.

Om een Daiquiri Derby te maken, voegt u 2 eetlepels 

sinaasappelsap toe voordat u gaat mengen.

Gekoelde Pinacolada

Elke dag is een vakantiedag op een onbewoond eiland als u 

pinacolada drinkt. Dit heerlijke mengsel van kokosnoot en ananas,

bedacht in Puerto Rico, is beroemd geworden in de jaren '70 toen

het lied "Pina Colada song" de hitlijsten besteeg.

IJs

60 cl rum

Een beetje kokosnootboter

Een beetje ananassap

Stap 1: Vul een Feestbeker of een Grote beker met ijs.

Stap 2: Doe alle ingrediënten erin.

Stap 3: Meng tot het smeuïg is.

Om een eenvoudige Pinacolada te maken, gebruikt u

Pinacoladamengsel dat u vermengt met rum en ijs.
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De meeste mensen slaan het ontbijt over, niet omdat ze er geen zin

in hebben, maar omdat ze geen tijd hebben. Eindelijk, met de Magic

Bullet, kunt u een stevig en bevredigend ontbijt maken zonder dat u

bang hoeft te zijn dat u te laat op uw werk komt, en zonder thuis te

komen om vieze schalen in de keuken te vinden. In enkele seconden

kunt u lichte gerechten mengen die bestaan uit eieren, warme

muffins, brood, pannenkoeken, wat u maar wilt. Bovendien is het

schoonmaken eenvoudig, u hoeft alleen maar de vaatwasser open te

doen en enkele bakjes erin te zetten. Een goede manier om de dag

te beginnen.

Pannenkoeken (dikke flensjes)
in een handomdraai

Met de Magic Bullet is flensjes maken zo snel en gemakkelijk dat

iedereen zijn lievelingskoek kan maken. Begin met het mengen van

het pannenkoekenbeslag en voeg vervolgens de gewenste

ingrediënten toe. U kunt heerlijke pannenkoeken met blauwe 

bosbessen, lichte met appel-kaneel of stevigere met banaan en

noten maken. Dat alles met hetzelfde beslag en in enkele 

seconden... Iedereen kan dus genieten van dié pannenkoek waar 

hij of zij net zin in heeft.

1 beker melk

1 ei

1 beker pannenkoekenmengsel

(Bisquick of ander)

Eerst … Voeg de melk en het ei toe (of elk

ander ingrediënt dat voor uw mengsel

nodig is) in de Grote beker, voeg vervol-

gens het pannenkoekenmengsel toe.

Vervolgens … Geef enkele pulsen aan

deze ingrediënten totdat het beslag

goed bewerkt is. Meng het beslag

niet te lang, want dan zullen de 

pannenkoeken te hard worden.
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Stap 1: Vul een halve Feestbeker of een half Grote beker met ijs en

vul de rest met de bevroren perziken.

Stap 2: Schenk alle vloeibare ingrediënten erin.

Stap 3: Meng tot het smeuïg is.

Martini mystique

Kenners van Martini zullen versteld staan door de ijssplinters in dit

meesterwerk. Meer nog, het mengsel van ingrediënten creëert een

spectaculair en mystiek effect.

60 cl gin of wodka

qEen beetje droge Vermout

1 ijsblokje

Stap 1: Doe de ingrediënten in de Grote beker en stel het apparaat

in werking tot er bijna geen ijs meer is (of nog net een paar 

splinters).

Stap 2: Schenk het in een Martiniglas.

Stap 3: Garneer het met een olijf of een cocktailuitje.

IJsdranken voor volwassenen
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Magic Bullet snijdt u de groenten, raspt u de kaas en klopt u de

eieren tegelijkertijd, en dat in minder dan 10 seconden! Dit recept

begint met het basisrecept voor een omelet, en biedt vervolgens

varianten op de omelet die u kunt kiezen. Beperk u niet tot deze

recepten, experimenteer en amuseer u. Meng de ingrediënten die u

bevallen. Volg vervolgens de instructies, volg ofwel "eenvoudige

omelet" ofwel "traditionele omelet". Smakelijk eten!

Basisingrediënten voor de omelet

3 eieren

Een beetje melk (of room of water). Voeg zout en peper naar

smaak toe

Soorten populaire omeletten

Ham en kaas

60 gr ham

30 gr cheddarkaas of Colby Jack kaas

Hawaïaans

60 gr ham

Ananas

2 champignons

1/4 beker verse tomaten

30 gr Monterey Jack kaas

Vegetarisch

champignons 

paprika's 

uien 

tomaat

Omelet uit het westen 

ham in dobbelsteentjes

paprika

uien

Monterey Jack kaas

Vervolgens … Giet 1/4 van de beker in een koekenpan met wat olie

en laat op matig vuur bakken totdat de randen droog zijn, draai 

vervolgens om en bak de andere kant tot deze goudkleurig is.

Als u voor veel mensen wilt bakken, vermenigvuldig het recept

dan twee, drie of vier maal en gebruik het accessoire Mixer

om alles te mengen - u kunt het beslag rechtstreeks in de

koekenpan schenken!

Voeg een banaan, een beetje appelmoes of een handvol

rode vruchten aan het mengsel toe voor u het beslag

mengt... hemels! Maak uw eigen spectaculaire vruchtensiroop

door een handvol bevroren of verse vruchten toe te voegen aan de

Kleine beker en door te mengen met de Gekruiste mes totdat het

smeuïg is. Als u een lauw mengsel wilt, zet het dan 30 seconden in

de magnetron. Wilt u dat het zoet is, voeg dan een theelepeltje 

suiker toe.

Pannenkoeken met blauwe bosbessen 

Eerst … Doe een handvol bevroren of verse blauwe bosbessen bij het
basisrecept voor pannenkoeken (zie hierboven) en geef enkele pulsen met
het apparaat om het beslag en de blauwe bosbessen te mengen.
Vervolgens … draai het bovenste los en voeg nog een handvol blauwe
bosbessen toe, draai het deksel weer vast en schudt alles. (Hierna niet
meer mengen. Het idee is het mengen van de blauwe bosbessen met het
beslag dat al de smaak van blauwe bosbessen heeft).

Vervolgens … Giet 1/4 van de beker in een koekenpan met wat olie en

laat op matig vuur bakken totdat de randen droog zijn, draai vervolgens om

en bak de andere kant tot deze goudkleurig is.

Omelet zonder moeite

Herinnert u zich de tijd nog dat u messen, snijplanken, talrijke

kommen en veel dingen om te snijden nodig had om een omelet te

maken? Dat is verleden tijd. Van nu af aan kunt u aan het ontbijt, bij

de lunch of bij het diner genieten van dit voedzame gerecht. Met de
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en behoudt een korrelige textuur.

En ten slotte … Als uw omelet klaar lijkt, voeg dan het garnituur toe

aan één kant van de omelet en bedek met de andere helft.

Laat de omelet nog enkele minuten bakken, tot het garnituur warm

is en serveer onmiddellijk.

Voor een nog gemakkelijkere omelet bestaan er speciale 

kookplaten voor omeletten die in de magnetron kunnen. 

Men vindt ze in de meeste winkels.

U hoeft alleen maar het mengsel erin te schenken en wanneer u

"bieb" hoort, kunt u een verse, smakelijke en hete omelet uit uw

magnetron halen. Het is zo gemakkelijk!

Voor een versie met weinig vet gebruikt u gewoon een 

keukenspray zonder vet om de koekenpan in te vetten. 

Voor een versie met nog minder ve t t e n gebruikt u alleen de e i w i t t e n.

Roerei, klaar in 6 seconden

Dit zeer eenvoudige recept is het lichtste en smakelijkste recept op

basis van eieren. U hebt de indruk dat u rechtstreeks in het paradijs

terecht bent gekomen. Geen kommen, niets te snijden, geen rommel!

2 eieren

Een beetje melk, room of water

Zout en peper (naar keuze)

Populaire toevoegingen

15 gr van uw favoriete kaas en een kwart    

tomaat

een schijfje ui

30 gr ham

2 blaadjes basilicum

Alles wat u maar wenst! 

Eerst … meng de ingrediënten in de

Kleine beker en schenk alles in een

koekenpan.

Eenvoudige omelet
In tegenstelling tot de klassieke gevulde omelet integreert deze

gemakkelijk te maken versie dankzij het vermogen van de Magic

Bullet de ingrediënten volledig in de omelet. Elke hap is daardoor vol

smaak. In welk soort omelet u ook zin hebt, u maakt een koninklijk

feestmaal in een mum van tijd, met bijna niets om schoon te maken.

Voordat u begint … meng uw ingrediënten in de Magic Bullet, doe

een beetje olie of boter in een koekenpan en laat deze warm worden

op matig vuur. Dit kost maar ongeveer twee minuten, begin dus niet

te vroeg.

Nu ... Doe uw basisomelet en alle ingrediënten in de Kleine beker

en geef enkele pulsen (zie de techniek d.m.v. pulsen op pag. 15) 

totdat alle ingrediënten zijn gesneden.

Vervolgens … Giet het omeletmengsel in de koekenpan met boter

of olie die al heet is.

Vervolgens … Zet het vuur lager, bedek de pan en laat bakken tot-

dat de omelet precies goed is.

U wilt misschien ... een bakspatel te gebruiken om de hoek van de

omelet op te tillen of om stukjes ei die ontsnappen te verzamelen. 

Traditionele omelet
Als u iemand bent die de ingrediënten graag midden in de omelet

heeft, dan is deze bereiding voor u. U gaat de lichtste omelet eten

die u ooit hebt geproefd! Beginnen maar!

Voordat u begint … meng uw ingrediënten in de Magic Bullet, doe

een beetje olie of boter in een koekenpan en laat warm worden op

matig vuur. Dit kost maar ongeveer twee minuten, begin dus niet te

vroeg.

Vervolgens … Doe alle basisingrediënten in de Kleine beker en

klop tot alles goed is gemengd.

Vervolgens … Giet het basismengsel in de koekenpan met boter of

olie die al heet is. Laat dit op zacht vuur bakken en doe een deksel

op de pan. 

Nu ... Geef enkele pulsen (zie de techniek d.m.v. pulsen op pag. 15)
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Basismengsel Muffins 

1 ei

1/2 beker melk

Een eetlepel plantaardige olie

1 1/4 beker Bisquick (of een ander mengsel voor beslag)

1/4 beker suiker

Voordat u begint … verwarm de oven voor op 350 graden en vet

een muffinplaat of een vel aluminiumfolie in.

Vervolgens … Doe de ingrediënten volgens de hierboven

aangegeven volgorde in de Grote beker.

En … Mix until smooth.
Als de ingrediënten … een beetje koppig zijn en zich slecht laten men-
gen, aarzel dan niet om de Grote beker van het voetstuk te halen en het
te schudden. Zet het vervolgens terug op het voetstuk en start opnieuw
met mengen. —Nu kunt u overgaan naar het recept dat u hebt gekozen uit
de hieronder vermelde recepten—

Een goede manier om te weten te komen of uw brood of uw muffins

klaar zijn, is om met een tandenstoker midden in de muffin of in het

brood te steken; als het deeg plakt, is het niet klaar.

Maak een grote lading muffins. Om nog meer muffins te maken,

verdubbelt of verdrievoudigt u de ingrediënten en gebruikt u het

accessoire voor de Mixer om het mengsel te maken.

Muffins met blauwe bosbessen

Deze warme en lichte muffins bevatten een volle

blauwe bosbessensmaak. Zoals die van uw

moeder, met een uur minder bereidingstijd!

1/2 van de Grote beker met het 

basismengsel voor muffins (zie 

pag. 54)

Een handvol blauwe bosbessen

2 eetlepels suiker (naar keuze)

Een beetje melk

Vervolgens … Meng totdat het baksel precies goed is en serveer

onmiddellijk.

Dit recept komt overeen met een portie roereieren.

Vermenigvuldig gewoonweg de ingrediënten met het aantal

mensen dat u wilt serveren. Gebruik de Kleine beker als u

meerdere porties wilt serveren en als u een heel leger moet voeden,

gebruik dan het accessoire van de mixer om alles te mengen.

Supereenvoudig roerei. Om de eenvoudigste roereieren van

de wereld te maken, volgt u de instructies hierboven en 

vervolgens zet u het mengsel gedurende 2 of 3 minuten in de

magnetron. Giet het mengsel in een kom of laat de eieren direct in

de beker van Magic Bullet bakken! Voor een perfecte vastheid, roert

u meteen als u ziet dat de eieren stevig worden ongeveer 

20 seconden, eenvoudigweg hemels en zonder rommel. 

Een stevig ontbijt zonder moeite waar uw kinderen dol op zullen zijn.

De versie zonder vetten. Gebruik voor een versie zonder vetten de

keukenspray zonder vet en alleen de eiwitten.

Muffins, klaar in milliseconden 

Dit basismengsel voor muffins geeft ongeveer 6 muffins van normale

grootte of 12 minimuffins. Met de Magic Bullet kunt u 3 of 4 

verschillende soorten muffins maken in minder tijd dan u nodig hebt

om de oven te verwarmen... Iedereen krijgt zijn favoriete muffin!

De basis van elke muffin is het recept voor het muffinmengsel, de

rest bestaat alleen uit de ingrediënten die worden toegevoegd. 

We hebben de gemakkelijkste manier gevonden om vele varianten

muffins te maken met maar één baksel: dat is het maken van het

basismengsel in de Grote beker, en vervolgens 1/3 of 1/2 van het

mengsel overbrengen in de Kleine beker, de ingrediënten 

toevoegen, enkele pulsen geven met het apparaat en vervolgens

alles in de muffinvormen schenken.
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bovenkant goudkleurig is.

Bananen-notenbrood. Om brood met banaan en noten te

maken, verdubbelt of verdrievoudigt u de ingrediënten en

gebruikt u het accessoire voor de Mixer om te mengen.

Doe de ingrediënten in een ingevet broodblik en laat 15-20 minuten

bakken op 400 graden, totdat de bovenkant goudkleurig is.

Muffins met chocoladestukjes

Warme gesmolten chocolade, wat kunnen we nog meer zeggen?

Deze muffins smelten in uw mond, en zijn zonder moeite te maken.

Smullen maar!

1/2 van het Grote Kopje met basismengsel voor muffins

(zie pag. 54)

1/4 beker chocoladestukjes, een beetje melk

Eerst … Schenk 1/2 van het basismengsel voor muffins in de Kleine

beker.

Vervolgens … Voeg het grootste deel van de chocoladestukjes en

een beetje melk toe en geef enkele pulsen met het apparaat totdat

alles is gemengd terwijl het zijn vastheid behoudt.

Vervolgens … Giet in muffinvormen en leg enkele stukjes 

chocolade bovenop.

En tenslotte … Laat 15 minuten bakken op 400 graden, totdat de

bovenkant goudkleurig is.

Brood met stukjes chocolade.

Om brood met chocoladestukjes te

maken, verdubbelt of verdrievoudigt 

u de ingrediënten en gebruikt u het 

accessoire voor de Mixer om te mengen.

Doe de ingrediënten in een ingevet

broodblik en laat 15-20 minuten

bakken op 400 graden, totdat de

bovenkant goudkleurig is.

Eerst … schenk de helft van het mengsel in het Kleine beker.

Vervolgens … Voeg het grootste deel van de blauwe bosbessen en

een beetje melk toe en geef enkele pulsen totdat u de goede 

vastheid krijgt.

Vervolgens … Schenk het in de vormen en voeg bovenop nog een

paar blauwe bosbessen toe.

Ve r volgens … Bestrooi elke muffin met een beetje suiker (naar ke u z e ) .

En … Laat 15 minuten of totdat de bovenkant goudkleurig is bakken

op 400 graden.

Brood met blauwe bosbessen. Om brood met blauwe 

bosbessen te maken, verdubbelt of verdrievoudigt u de

ingrediënten en gebruikt u het accessoire voor de Mixer om te

mengen. Doe de ingrediënten in een ingevet broodblik en laat 15-20

minuten, totdat de bovenkant goudkleurig is, bakken op 400 graden.

Muffins met banaan en noten

Stelt u zich alleen eens voor: één van de krachtigste gerechten van

Amerika, heet, vers uit de oven, dat alleen een bolletje boter bovenop

vraagt. Gewoonweg hemels zonder dat het tijd kost. Smullen maar!

1/2 van het Grote Kopje met basismengsel voor muffins 

(zie pag. 54)

1 banaan (hoe rijper, hoe beter)

1/4 beker noten zonder hun schaal, een mespuntje suiker 

(naar keuze)

een beetje melk

Eerst … Schenk 1/2 van het basismengsel voor muffins in de Kleine

beker.

Vervolgens … Voeg de banaan, het grootste deel van de noten en

een beetje melk toe en geef enkele pulsen met het apparaat totdat

alles is gemengd terwijl het zijn vastheid behoudt.

Vervolgens … Giet in muffinvormen en leg enkele grove stukken

noot bovenop.

En tenslotte … Laat 15 minuten bakken op 400 graden, totdat de
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Soepen

Deze heerlijke, natuurlijke en zelfgemaakte soepen zijn eigenlijk veel

eenvoudiger te maken dan soepen uit blik! Het kost minder tijd en

het geeft u minder rommel. Met de Magic Bullet kunt u mengen,

koken en uw soep eten uit hetzelfde beker! U kunt zelfs een van de

Hermetische Versheiddeksels op de beker draaien en uw romige

en voedzame soep meenemen naar kantoor of naar school. 

Smullen maar!

Snelle broccolisoep

Bij ons afgeleverd door de broccoligoden... dit recept geeft u zonder

enige moeite een hete, romige en smakelijke broccolisoep. Het is

opmerkelijk!

1 beker broccoliroosjes

1 teentje knoflook

1/2 beker kippenbouillon

1/3 beker room (melk of yoghurt zonder vet) Voeg zout en peper 

naar smaak toe.

Eerst … Doe de broccoli, het knoflook en de kippenbouillon in de

Grote beker.

Vervolgens … Draai het Shaker/stoomdeksel vast en 

zet de beker in de magnetron gedurende 

2-3 minuten, tot de broccoli zacht is.

Ve r vo l g e n s …Open de beker, voeg de room

toe en draai het Gekruiste mes vast. 

En ten slotte … Meng totdat u de

stevigheid van een soep verkrijgt.

Dit recept geeft u 1 kom 

of 2 bekers soep. Om meer

te maken, vermenigvuldigt 

u de ingrediënten met het 

aantal porties.

Snelle roomkaas

Oh... roomkaas, één van de beste dingen in het leven. 

Een fabelachtig, gemakkelijk, heerlijk ontbijt voor de brunch of

de lunch. Neem bagels mee!

1 beker roomkaas, een beetje melk

Populaire toevoegingen

Bieslook 

Gedroogde tomaten 

Dille

Rode uien 

Sjalotjes 

Basilicum

Gerookte zalm

Gewoonweg … Doe de roomkaas en uw ingrediënten in de Grote

beker en meng tot alles smeuïg is.

Serveer met bagels. U kunt de roomkaas ook serveren met

selderie, vul gewoon het midden van het takjes selderie met

de kaas en snijdt alles in kleine stukjes. U kunt dit recept ook

gebruiken als saus voor bij groenten.
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Versie zonder vetten. Gebruik yoghurt zonder vet of halfvolle melk

in de plaats van room.

Vegetarische versie. Gebruik groentebouillon in de plaats van 

kippenbouillon om een vegetarische soep te maken.

Turbotomatensoep

Hebt u uw kinderen ooit horen smeken om meer groenten te kunnen

eten? Deze smakelijke zelfgemaakte soep wordt zonder twijfel de

lievelingssoep van het hele gezin.

10-12 kerstomaatjes of 1 tomaat van normale grootte (ongeveer 

een beker)

1 teentje knoflook

1/2 beker kippenbouillon

1/3 beker room (of melk of yoghurt zonder vet) 

E e r s t …Doe de tomaten, het knoflook en de bouillon in de Grote beker.

Vervolgens … Draai het Shaker/stoomdeksel vast en zet de beker

2-3 minuten in de magnetron, totdat de tomaten zacht zijn. 

Vervolgens … Open de beker, voeg de room toe en draai het

Gekruiste mes vast.

En ten slotte … Meng totdat u de vastheid van een soep verkrijgt.

Dit recept geeft u 1 kom of 2 bekers soep. Om meer te

maken, vermenigvuldigt u de ingrediënten met

het aantal porties. Als u meer dan 

2 kommen wilt maken, gebruik dan het

accessoire voor de Mixer om te mengen.

Versie zonder vet. Gebruik

yoghurt zonder vet of halfvolle

melk in de plaats van room.  

Vegetarische versie. Gebruik

groentebouillon in de plaats 

van kippenbouillon om een 

vegetarische soep te maken.

Als u meer dan 2 kommen wilt maken, gebruik dan het 

accessoire voor de Mixer om te mengen.

Versie zonder vetten. Gebruik yoghurt zonder vet of halfvolle

melk in de plaats van room.

Vegetarische versie. Gebruik groentebouillon in de plaats van 

kippenbouillon om een vegetarische soep te maken.

Kinderen zullen er dol op zijn. Als u 1/4 beker kaas laten smelten

bij de broccoli, hebt u grote kans dat uw kinderen het heerlijk 

vinden. U hebt misschien zin om te gokken op de kaas, meer 

dan op de broccoli.

Aspergesoep, bijna direct klaar

U houdt geen restjes over met deze fantastische en voedzame soep.

Om u de adem te benemen.

1 beker asperge-uiteinden (ongeveer 7 of 10)

1 teentje knoflook

1/2 beker kippenbouillon

1/3 beker room (of melk yoghurt zonder vet) 

Eerst …Doe de asperg e s , het knoflook en de bouillon in de Grote beker.

Vervolgens … Draai het Shaker/stoomdeksel vast en zet de beker

2-3 minuten in de magnetron, totdat de asperges zacht zijn. 

Vervolgens … Open de beker, voeg de room toe en draai het

Gekruiste mes vast.

En ten slotte … Meng totdat u de stevigheid van een soep verkrijgt.

Dit recept geeft u 1 kom of 2 bekers soep. Om meer te maken,

vermenigvuldigt u de ingrediënten met het aantal porties. 

Als u meer dan 2 kommen wilt maken, gebruik dan het 

accessoire voor de Mixer om te mengen.

Profiteer volledig van uw asperges. Om volledig van uw

asperges te profiteren, dient u geen mes te gebruiken om het

uiteinde af te snijden: Maak ze los met uw handen, zo breken

ze precies daar waar u wilt.
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Sandwiches

Bent u het moe om tussen de middag altijd hetzelfde te eten? Bent u

het moe om een groot deel van uw salaris uit te geven aan veel te

dure lunches omdat u geen tijd hebt om uw eigen maaltijden mee te

nemen? Met de Magic Bullet kunt u van nu af aan in enkele secon-

den lekkere en gemakkelijk mee te nemen smulsandwiches maken

en zelfs light sandwiches. En het kost u veel minder dan eten in een

restaurant tussen de middag.

Kipsalade in zes seconden

We waren eerlijk gezegd vergeten hoe hemels lekker een klassieke

kipsalade kan zijn. Noten en appel geven een onweerstaanbare saus

voor op de sandwich.

1/4 appel zonder pitjes (ongeveer 1/4 beker)

Een schijfje ui (ongeveer 1/8 beker)

1 beker gekookte kip (of resten, zie koude vleeswaren)

2 eetlepels noten

1-2 eetlepels mayonaise

Eerst … Doe alle ingrediënten in de hierboven vermelde volgorde in

het Kleine beker en draai het Gekruiste Mes vast.

Vervolgens gebruik … de techniek van snelle

pulsen (pag. 15) om de ingrediënten te 

snijden en te mengen. Oefen een druk

naar beneden uit op de beker en laat 

de druk onmiddellijk los, maak een

pauze en laat de ingrediënten 

rusten (of gebruik de techniek

d.m.v. kloppen, zie pag. 17),

geef vervolgens nog enkele 

snelle pulsen totdat u de 

gewenste stevigheid verkrijgt.

Gazpacho zonder moeite

Deze elegante en smake l i j ke traditionele Italiaanse soep valt bij

i e d e reen in de smaak. Absoluut perfect als voorg e re cht of als lunch .

Als u indruk wilt maken op uw genodigden, maak dan een gazpach o

en de streek is geleverd .

1/2 rode paprika

1-2 teentjes knoflook

1 beker k i p p e n b o u i l l o n

een beetje rodewijnazijn

1/4 Engelse ko m ko m m e r

Een beetje vers gesneden peterselie

Eerst … Doe alle ingrediënten in de hierboven vermelde volgorde in

de Grote beker en draai het Gekruiste mes vast.

Vervolgens … Geef enkele pulsen (zie deze techniek op 

Pag. 15) totdat de stevigheid licht maar dik is. Dit recept 

geeft u 2 grote kommen of 4 bekers soep.

Het verdient de voorkeur de gazpacho koud te serveren. 

Voor een fabelachtig elegant voorgerecht doet u gekookte

garnalen die zijn afgekoeld in cocktailcoupes. Hier schenkt 

u gazpacho over.

Vegetarische versie. Gebruik groentebouillon om een 

vegetarische versie van dit gerecht te maken.

Serveren als saus. U kunt het gerecht ook serveren als 

saus met chips.
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Expresse eiersalade

Een heerlijke eiersalade vol smaak, zonder iets in schijfjes of in

dobbelsteentjes te moeten snijden - dat is geweldig! Een snelle

lunch met smaak voor ouders en kinderen.

2 hardgekookte eieren

1 takje selderie

Een schijfje ui (ongeveer 1/8 beker)

1-2 eetlepels mayonaise

Een mespuntje mosterdpoeder (naar keuze)

Voordat u begint… Breek het takje selderie in tweeën en trek 

om zoveel mogelijk draden te verwijderen.

Vervolgens … Doe alle ingrediënten in de hierboven vermelde 

volgorde in de Kleine beker en draai het Gekruiste mes vast.

Gebruik de techniek d.m.v. snelle pulsen ... druk naar de

onderkant van de beker en laat de druk onmiddellijk weer los, las

een pauze in en laat de voedingsmiddelen rusten, geef vervolgens

weer enkele snelle pulsen totdat u een goede stevigheid hebt

bereikt. Serveren.

Doe een beetje Spaanse peper of wat zoete specerijen, of een

beetje mosterd uit Dijon bij de ingrediënten voordat u

gaat mengen. Bestrooi de bovenkant met

een beetje paprikapoeder en pak snel een

servet, want deze sandwich blijft niet 

lang op uw bord liggen!

Versie zonder vetten.

Gebruik mosterd en een

beetje kippenbouillon of

groentebouillon om de 

mayonaise te vervangen en 

een versie zonder vet van 

dit recept te krijgen.

Weet u nog … Oefen een lichte druk uit op de beker i n

tegengestelde richting van de wijzers van de klok om te verhindere n

dat het zich vergrendelt (zie de tech n i e ken op pag. 15).

Ve r volgens … Ve r s p reid alles tussen twee sneetjes brood en

smullen maar. Zelfs de Magic Bullet kan de wetten van de fysica niet

t r o t s e re n , dus als u de beker te vol doet of als uw ingrediënten te

vast zijn, zodat de bovenste het mes onderaan niet kunnen bere i ke n ,

raden we u aan om de techniek die bestaat uit schudden en klopjes

geven op het apparaat (zie pag. 16 en 17) te proberen. Als het echt 

te dik is, verwijder dan de salade die al goed is gemengd, doe deze 

in een kom en ga verder met deze tech n i e ken voor de andere 

i n grediënten. Als eenmaal alles is gesneden, kunt u alles weer

samenvoegen en een korte snelle puls geven om alles goed te 

v e rm e n g e n .

Kipsalade is een flexibel gere cht. Aarzel niet om andere

i n grediënten toe te voegen. Probeer eens om er een beetje

nootmuskaat of kaneel over te strooien. Serveer de salade 

op toast, of doe hem op een salade van sla. Hebt u ooit zo'n goede

manier gezien om uw restjes te gebruiken? Smakelijk eten!

Versie zonder ve t t e n . Voor een lichte maaltijd kunt u ook 

kippenbouillon zonder vet en een slasaus zonder vet of nature l

yoghurt zonder vet gebruiken in de plaats van mayonaise.

Gevulde paprika's en tomaten. Verwijder het binnenste van de

tomaat of de paprika en vul met kipsalade. Een aantre k ke l i j ke en

l e k ke re lunch zonder brood.

Om de kipsalade met kerrie van Mick te verkrijgen, doet u geen

appel en noten in de salade, maar voegt u in de plaats daarva n

kerriepoeder toe.
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Pastasauzen

Elk van deze sauzen is zo eenvoudig en zo snel dat ieder zijn of haar

eigen saus kan hebben. In minder tijd dan nodig zou zijn om een

sauskom te verwarmen op het fornuis, kunt u een Alfredosaus, een

Pestosaus bereiden die het water in de mond doet lopen en een

rijke, stevige vleessaus. En alsof dat nog niet genoeg is, is het

schoonmaken kinderspel. U bereidt en kookt alles in dezelfde bak.

Die zet u in de vaatwasser en dat is alles. Geen snijplanken, pannen

of koekenpannen! Hoera!

Spaghetti marinarasaus

Of u nu begint met niets of een saus wilt maken van uw restjes, deze

vleessaus is het recept dat u nodig hebt. Elk stukje heeft een

eersteklas smaak.

1/4 beker kippenbouillon

10-12 kerstomaatjes of 1 tomaat van normale grootte, in vieren

gesneden (ongeveer een beker)

1 uitje om te marineren of 1/4 ui van normale grootte (ongeveer

1/4 beker)

2 eetlepels rode wijn (naar keuze)

2 eetlepels tomatenpasta

2 teentjes knoflook

2 takjes basilicum

1/4 beker gehakt rauw vlees, steak of kalkoenvlees (zie het deel

Opmerkingen voor het gebruik van gekookt vlees)

Een mespuntje Italiaanse kruiden (naar keuze)

Zout peper naar smaak 

Eerst ... Doe alle ingrediënten in de

hierboven vermelde volgorde in de

Grote beker en draai het Gekruiste

mes vast. Gebruik de techniek d.m.v.

snelle pulsen om de ingrediënten te

snijden en te mengen. Druk naar de

onderkant van de beker en laat de druk
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Gevulde paprika's en tomaten. Verwijder het binnenste van de

tomaat of de paprika en vul met eiersalade. Een aantrekkelijke en

lekkere lunch zonder brood.

Duivelsham

Deze specerij voor op een sandwich is verbazend lekker en zal 

zowel volwassenen als kinderen bevallen. Het zou niet sneller of 

gemakkelijker om te maken kunnen zijn. De gerookte smaak en 

de mosterdsmaak zijn ongelofelijk lekker, perfect voor een schaal 

sandwiches.

1 1/2 beker gekookte gerookte ham (of gerookte kalkoen 

zonder vet)

1/3 beker kippenbouillon

1 eetlepel mosterd uit Dijon, een schijfje ui (ongeveer 1/8 beker)

Eerst … Doe alle ingrediënten in de hierboven vermelde volgorde in

de Kleine beker en draai het Gekruiste mes vast.

Vervolgens… Gebruik de techniek d.m.v. snelle pulsen (zie pag. 15)

voor het snijden en het mengen van de ingrediënten. Druk naar de

onderkant van de beker en laat de druk onmiddellijk weer los, las

een pauze in en laat de voedingsmiddelen rusten (of gebruik de

techniek d.m.v. kloppen, zie pag. 17), geef vervolgens weer enkele

snelle pulsen totdat u een goede stevigheid hebt bereikt. 

Serveren!

Serveer op brood zoals een sandwich, of maak een nog

smeuïgere versie en serveer als paté met zoute biscuitjes,

knapperige Italiaanse of Franse sneetjes brood.

Sandwichrol. De duivelsham is perfect voor een sandwichrol,

smeer gewoon de ham op gelijke wijze en doe ook zo voor de

roomkaas op Indisch brood (lavash) of tortilla's en rol het

geheel op. Snijdt in sneetjes van ongeveer 1,5 cm en u krijgt een

fabelachtige lunch. U hebt misschien tandenstokers nodig om de

porties bij elkaar te houden.

67

Soepen en Sandwiches D i n e r sD i n e r s



Alfredosaus "'t is al klaar"

Wie deze Alfredo ook mag zijn, we hebben deze saus aan hem te

danken. Deze rijke, romige traditionele Italiaanse saus bestaat al

sinds honderden jaren vanwege de goede en eenvoudige reden dat

de smaak buitengewoon is.

1/4 beker dikke room

2 eetlepels boter

1-2 teentjes knoflook

1/2 beker parmezaankaas

3 takjes verse peterselie

Zout en peper naar smaak

Eerst … Doe alle ingrediënten in de hierboven vermelde volgorde in

de Grote beker en draai het Gekruiste mes vast.

Vervolgens … Meng totdat alles romig is. 

Vervolgens … Draai het Gekruiste mes vast en draai het

Shaker/Stoomdeksel vast.

Laat dan koken ... in de magnetron gedurende 1-2 minuten, totdat

de saus door en door warm is.

Vervolgens … Draai het Vlakke mes vast en geef 3-4 maal pulsen

op de saus.

Roeren … en serveren over gloeiende pasta.

Dit recept geeft u twee grote porties saus. Als u meer wilt

maken, verdubbel of verdrievoudig dan de

ingrediënten en gebruik de Grote beker.

Voeg een beetje verse par

mezaankaas toe op uw gloeiende

pastagerecht! Het is voldoende

om een stukje kaas in de Kleine

beker te doen en het Gekruiste mes

vast te draaien. Snijden totdat u 

poeder hebt. Bestrooi uw pasta 

en smullen maar!

onmiddellijk weer los, las een pauze in en laat de 

voedingsmiddelen rusten (of gebruik de techniek d.m.v. kloppen,

zie pag. 17), geef vervolgens weer enkele snelle pulsen totdat u 

een goede stevigheid hebt bereikt.

Vervolgens … verwijder het Gekruiste mes en draai het

Shaker/stoomdeksel op de beker.

En ten slotte … Zet de beker in de magnetron en laat op hoge 

temperatuur gedurende 8 tot 10 minuten koken, totdat het vlees gaar

is. Alle magnetrons zijn anders, begin dus op te letten na 7 minuten;

kijk of de vloeistof niet begint te drogen, gebruik een 

keukenhandschoen om de saus uit de magnetron te halen en te

roeren, kook hem daarna nogmaals 30 seconden. (U kunt een 

beetje water of wijn toevoegen).

Roeren … en serveren over warme pasta.

Het vlees in de saus koken geeft een unieke stevigheid en de

smaak is ongelofelijk want alle smaken worden vermengd. 

Als de stevigheid u stoort, zet het vlees dan eerst, in de beker

van de Magic Bullet, in de magnetron en ga vervolgens verder met

het recept. Dit recept geeft u twee grote porties saus. Als u meer

wilt maken, verdubbelt u de ingrediënten en gebruikt u het 

accessoire voor de mixer.

Voeg een beetje verse parmezaankaas toe op uw gloeiende

pastagerecht! Het is voldoende om een stukje kaas in de

Kleine beker te doen en het Gekruiste mes vast te draaien.

Snijden totdat u poeder hebt. Draai vervolgens het

Shaker/stoomdeksel vast, bestrooi uw pasta en smullen maar!

Gebruiken van vleesrestjes. Als u gekookte vleesrestjes
hebt... volg dezelfde instructies, maar vervang het gehakte
rauwe vlees door uw restjes kip, steak, burger, worst ,

varkensvlees of wat dan ook. U hoeft uw saus alleen maar 
6 minuten in de magnetron te zetten.

Bolognaisesaus maken. Als u Bolognaisesaus wilt, voeg dan
gewoonweg 1/2 beker dikke room en een beetje rode wijn toe 
aan de saus en geef vervolgens enkele pulsen.
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Supergemakkelijke macaroni 
en kaas

Mmm, gesmolten kaas... moeten we nog meer zeggen? Macaroni en

kaas zijn niet zonder reden het snelle lievelingsgerecht van velen.

Het is een sensationeel gerecht. En met uw Magic Bullet kost het

geen moeite. Uw kinderen zullen ervan smullen!

1/4 beker cheddarkaas (of Velveeta)

Een beetje dikke room (of melk)

Eerst… Doe de kaas en de room in de Kleine beker.

Laat dan koken... in de magnetron gedurende 1-2 minuten, totdat

de kaas goed gesmolten is.

Haal de beker uit de magnetron …  gebruik een keukenhand-

schoen, draai het Vlakke mes vast en geef drie of vier pulsen.

Schenk... over uw macaroni en serveer.

Dit recept geeft u twee grote porties saus.

Als u meer wilt, verdubbel of verdrievoudig dan de 

ingrediënten en gebruik de Grote beker.

Voeg groenten toe. Kinderen zullen zo van dit

recept houden dat het de moeite loont om er

groenten aan toe te voegen nadat u de

bereiding in de magnetron hebt gezet, maar

voordat u alles gaat mengen. Voeg een

tomaat of gestoomde broccoli toe.

U zult verrast zijn van wat u ze 

kunt laten eten met dit recept.

Presto, dat is pesto

Dit eenvoudige recept met pesto is rijk, smakelijk en stevig en bevalt

zelfs de allerfijnste fijnproevers.

10-12 blaadjes verse basilicum

2 eetlepels pijnappelzaadjes

2 eetlepels extra fijne olijfolie

1 1/2 theelepeltje grof zout (naar keuze)

1-2 teentjes knoflook

1 klein stukje parmezaankaas

Eerst … Doe alle ingrediënten in de hierboven vermelde volgorde in

de Grote beker en draai het Gekruiste mes vast. Geef een puls op

het apparaat totdat de pesto de stevigheid van een licht korrelige

pasta heeft.

Vervolgens … verwijder het Gekruiste mes en draai het

Shaker/stoomdeksel op de beker.

Laat dan koken ... in de magnetron gedurende 2-3 minuten,

totdat de saus door en door warm is.

Roeren … en serveren over gloeiende pasta.

Dit recept geeft u twee grote porties saus.

Als u meer wilt maken, verdubbel of verdrievoudig dan de

ingrediënten en gebruik de Grote beker. Als u een minder

dikke saus wilt, aarzel dan niet om meer olie toe te voegen, tot u de

gewenste stevigheid hebt.

Voeg een beetje verse parmezaankaas toe op uw gloeiende

pastagerecht! Het is voldoende om een stukje kaas in de

Kleine beker te doen en het Gekruiste mes vast te draaien.

Snijden totdat u poeder hebt. Draai vervolgens het

Shaker/Stoomdeksel vast, bestrooi uw pesto en smullen maar!

Pestosaus om te smeren. Pesto laat zich ook goed smeren. U

dient het dan warm of op kamertemperatuur te serveren op

een sneetje Frans of Italiaans brood.
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Chocolademousse

Het lijkt of u in het paradijs bent... na eenvoudigweg 4 seconden.

Iedereen die ervan proeft, zal onder de indruk zijn van dit

fabelachtige decadente en rijke nagerecht.

1/4 beker dikke room

2 eetlepels chocoladesiroop

Eerst … Doe de ingrediënten in het Kleine Kopje en meng tot alles

smeuïg is.

Vervolgens … Serveren.

Dit geeft u een portie. Om er meer van te maken, verdubbelt 

of verdrievoudigt u het recept.

Door het Vlakke mes te gebruiken, raspt u enkele stukjes

chocolade in de Kleine beker. Draai vervolgens het

Shaker/stoomdeksel vast en strooi enkele stukjes over uw

mousse. U kunt ook slagroom maken (pag. 24) en een wolkje 

slagroom op uw chocolademousse doen.

Ten slotte een manier om nagerechten te maken zonder een heleboel

rommel in uw keuken te creëren! Van rijk en romig cheesecake tot

vruchtensorbets zonder vetten zullen deze recepten uw gehemelte,

uw smaak van zoet, v e r r u k ken en u zult in no-time uit uw ke u ken zijn.

Cheesecake

Heerlijke cheesecake maken is nog nooit zo gemakkelijk geweest. 

In enkele seconden kunt u de lichtste en romige cheesecake

bereiden dat uw vork ooit heeft aangeraakt!

1 pakje van 250 gr roomkaas

2 eieren

1/2 beker suiker

1 theelepeltje vanille

1 biscuitbodem

Voordat u begint … Verwarm de oven voor op 350 graden.

Eerst … Doe de ingrediënten (behalve de biscuitbodem) in de Grote

beker en meng alles tot het smeuïg is.

Vervolgens … Verspreid de ingrediënten over de biscuitbodem.

En ... Laat 20-25 minuten bakken in de oven op 350 graden.

Het is altijd heerlijk om uw cheesecake te bedekken met

vruchten. Om cheesecake met aardbeien, of cheesecake met

blauwe bosbessen te maken, vult u de Kleine beker voor 3/4

met uw verse aardbeien of blauwe bosbessen, voeg 1-2 eetle-

pels suiker toe en meng tot u een dikke siroop hebt. Schenk deze

siroop over het afgekoelde gebak (minstens een uur in de koelkast),

en voeg vervolgens een laag verse gesneden aardbeien of blauwe

bosbessen toe. Laat het enkele uren afkoelen in de koelkast en

serveer het gebak.

Kersencrème is zo gemakkelijk. Laat uw gebak gewoon

minstens een uur afkoelen in de koelkast en voeg vervolgens

een blik kersencrème toe. Heerlijk en zonder moeite, het 

cheesecake met kersen!
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Als u uw milkshake graag met een rietje drinkt, voeg dan meer

melk toe om een beetje meer te verdunnen en te mengen. 

Als u een grote hoeveelheid milkshakes wilt maken, verdubbel

of verdrievoudig de ingrediënten dan en gebruik de Mixer van 

de Magic Bullet.

Voor een Milkshake met Blauwe bosbessen neemt u geen 

chocolade maar voegt u een handvol bevroren of verse blauwe 

bosbessen toe.

Voor een Aardbeienmilkshake voegt u een handvol bevroren of

verse aardbeien toe.

Voor een Superchocolademilkshake gebruikt u chocolade-ijs en

voegt u een minireep van uw favoriete chocolade toe.

Voor de milkshake van Mimi chocolade en chocolade met 

pepermuntsmaak voegt u 1/4 reep chocolade en snoepjes met

pepermuntsmaak toe.

Voor een Blizzard Bullet voegt u heel kleine snoepjes van 

gekleurde chocolade toe aan het standaardrecept voor milkshake.

Voor een Noordpool voegt u pepermuntpasta aan het 

standaardrecept voor milkshake toe.

Fabelachtig snelle 
vruchtensorbet

In enkele seconden een verfrissend nagerecht dat goed is voor de

gezondheid! Uw kinderen denken dat het ijs is en vragen dag na dag

of u deze natuurlijke lekkernij zonder suiker weer maakt.

1 beker van uw bevroren lievelingsfruit (wij houden erg van 

rode vruchten)

2-3 eetlepels water (of vruchtensap of uw lievelingslikeur)

Eerst … Doe de ingrediënten in de Kleine beker en meng tot alles

smeuïg is.

Vervolgens … Serveren.

Om de ideale stevigheid te bereiken, moet u misschien meer

water of vruchtensap bij de bevroren vruchten doen.

Voor een elegante brunch of een feestelijk nagerecht maakt 

u smakenvarianten (blauwe bosbessen, aardbeien, mango) 

en schenkt u de sorbet in cocktailglazen. Voor een 

indrukwekkend aanzien mengt u meerdere smaken terwijl 

u in dezelfde coupe contrasteert met kleuren.

Milkshake in zes seconden

Een beetje melk

1 1/2 beker vanille-ijs

chocoladesiroop

Eerst … Doe de ingrediënten in de hierboven vermelde volgorde in

de Grote beker (of in een F e e s t b e ke r en meng alles tot het smeuïg

i s .

Vervolgens … Direct serveren.
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U kunt van nu af aan thuis koffie voor lekkerbekken maken voor veel

minder geld dan wanneer u het in de winkel zou moeten betalen.

Waarom in de rij gaan staan en uw geld uitgeven, als u uw Magic

Bullet kunt gebruiken om thuis warme smakelijke koffiesoorten kunt

bereiden, evenals ijskoffie?

Mocha Koffie

Al het comfort van wa rme chocolade met een beetje espre s s o, en dat

alles samengevoegd in een gloeiende kop ko f f i e, helemaal voor u.

Melk

Vers gezette warme koffie

3-4 eetlepels chocoladesiroop (of cacaopoeder)

1-2 theelepeltjes suiker (naar keuze)

Begin ... met het malen van uw eigen koffiebonen. Gebruik daarvoor

het Vlakke mes (Zie koffie malen op pag. 20). Hoe fijner u ze maalt,

hoe sterker de koffie zal zijn. Probeer dus om een grover resultaat te

krijgen als u matig sterke koffie wilt en een heel fijn poeder voor het

tegengestelde.

Vervolgens … Zet een pot koffie.

Nu … Vul de Grote beker voor 1/4 met melk en meng dit met het

Gekruiste mes voor het verkrijgen van schuim.

Vervolgens … Zet de melk in de magnetron, verwarm op

hoge temperatuur gedurende 35-45 seconden 

(let op dat het schuim niet over de rand van 

de beker loopt... stop wanneer u ziet dat 

het gaat overlopen).

Vervolgens … Open de beker en voeg

de chocoladesiroop toe, vul vervolgens

de Grote beker tot bovenaan met de

koffie en geef 3 of 4 pulsen.

En ten slotte … Schenk de koffie 

in bekers en serveer.

Maak thuis babyvoedsel, 100 % puur en natuurlijk, in slechts enkele

seconden met de Magic Bullet. Voor een veel lagere prijs dan 

wanneer u het in de winkel koopt, kunt u precies weten welke

ingrediënten uw baby eet. Bedenk uw mengsels, gebruik biologisch

fruit of groenten - doe wat u wilt. Uw allerkleinste zal uw 

bereidingen met een grote glimlach opeten.

Babyvoedsel worteltjes

1 beker kleine worteltjes en een beetje water

Eerst … Doe de kleine worteltjes en het water in de Kleine beker,

draai het Shaker/stoomdeksel vast en stoom de worteltjes tot ze

zacht zijn. 

Vervolgens … Filter het grote deel van het overtollige water.

Hoe meer water u bewaart, hoe minder stevig het eten is. 

Bewaar voor de allerkleinsten een theelepeltje water. Verwijder voor

de grotere kinderen bijna alles. U kunt altijd nog water toevoegen om

een beetje te verdunnen. 

Vervolgens … Draai het Gekruiste mes vast en meng tot u een

romige puree hebt verkregen.

En ten slotte ... Laat afkoelen en serveer.

Babyvoedsel met kip en rijst

1/2 beker gekookte kip

1/2 beker gekookte rijst

Een beetje water of kippenbouillon

Eerst … Doe de ingrediënten in de Kleine beker en draai het

Gekruiste mes vast.

Dan ... Meng tot alles smeuïg is.

En ten slotte ... Laat een beetje warm worden en serveer.

Special met resten
Doe al uw resten in de Kleine beker en meng tot alles smeuïg is. 

Uw baby zal ervan smullen!
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Dit recept geeft u twee porties. Wanneer u er maar één wilt,

verminder elk ingrediënt dan met de helft. Voor vier porties

verdubbelt u de ingrediënten.

Voeg een beetje suiker toe. Aarzel niet om een beetje suiker

aan uw cappuccino toe te voegen, als u hem zo liever hebt.

Iglo Espresso

Hou het lekker koel met deze koude en verfrissende drank. 

Dit drankje geeft u energie en doet u glimlachen... Smullen maar!

Gebruik vers gezette espressokoffie of restjes koffie.

IJs

Slagroom

Eerst ... Vul de Grote beker met het ijs en voeg net zoveel espresso

toe als u wilt.

Vervolgens … Meng met het Gekruiste mes tot alles smeuïg is en

serveer in glazen.

Als u wilt  …Voeg een beetje slagroom toe in de Kleine beker en

meng met het Vlakke mes gedurende ongeveer 5 seconden

(u hoort het wanneer het klaar is).

Vervolgens … Schenk de slagroom over de espresso en serveer.

Dit recept geeft u twee porties.

Wanneer u er maar één wilt, verminder elk

ingrediënt dan met de helft. Voor vier

porties verdubbelt u de ingrediënten. 

Voeg een beetje suiker toe.

Aarzel niet om een beetje 

suiker toe te voegen aan uw 

Iglo Espresso als u het daarmee 

lekkerder vindt.

Dit recept geeft u twee porties. Wanneer u er maar één wilt,

verminder elk ingrediënt dan met de helft. Voor vier porties

verdubbelt u de ingrediënten.

Slagroom. Voeg bovenop een beetje slagroom toe. U hoeft

alleen maar dikke room in het Kleine Kopje te doen en te 

kloppen met het Vlakke mes (Zie Slagroom op pag. 24).

Cappuccino

Dit klassieke recept bevat een perfecte verhouding van koffie en

melk. Het is de allerfijnste espresso, en wat een heerlijk schuim!

2 koffiebekers gevuld met gloeiende espressokoffie (u kunt deze 

vervangen door gewone koffie)

Melk

2 mespuntjes cacao- of kaneelpoeder (naar keuze) 

Begin … met het malen van uw eigen koffiebonen. Gebruik 

daarvoor het Vlakke mes (Zie koffie malen op pag. 20). Hoe fijner u

ze maalt, hoe sterker de koffie zal zijn. Probeer dus om een grover

resultaat te krijgen als u matig sterke koffie wilt en een heel fijn

poeder voor het tegengestelde.

Vervolgens … Zet een pot koffie.

Nu … Vul de Kleine beker met melk en meng met het Gekruiste

mes gedurende 5-10 seconden.

Vervolgens … Zet de melk in de magnetron, verwarm op hoge 

temperatuur gedurende 35-45 seconden (let op dat het schuim niet

over de rand van de beker loopt... stop wanneer u ziet dat het gaat

overlopen.

Vervolgens … Schenk de koffie in twee bekers en laat de melk

even rusten.

Vervolgens … Schenk de gestoomde melk in de koffie en voeg

bovenop een paar wolkjes schuim toe.

Als u wilt ... kunt u het bestrooien met cacao- of kaneelpoeder.

Vervolgens, serveren.

78

Drankjes met cafeïne

79

Drankjes met cafeïne Drankjes met cafeïneDrankjes met cafeïne



Irish Coffee

Gemaakt om de lange regenachtige dagen in Ierland vol te houden.

Dit warme drankje is het perfecte mengsel van javakoffie en vrucht-

ensap, een weldaad voor uw smaakpapillen.

2 eetlepels sinaasappelsap

2 theelepels citroensap

Sterke warme koffie

1/2 beker slagroom

2 kleine glaasjes Ierse whisky (naar keuze)

Begin ... met het malen van uw eigen koffiebonen. Gebruik daarvoor

het Vlakke mes (Zie koffie malen op pag. 20). Hoe fijner u ze maalt,

hoe sterker de koffie zal zijn. Probeer dus om een grover resultaat te

krijgen als u matig sterke koffie wilt en een heel fijn poeder voor het

tegengestelde.

Vervolgens … Voeg het sinaasappelsap en het citroensap toe in de

Grote beker, vul vervolgens de rest van de beker met koffie.

Als u wilt ... Voeg een beetje slagroom toe in de Kleine beker 

en meng met het Vlakke mes gedurende ongeveer 5 seconden 

(u hoort het wanneer het klaar is).

Vervolgens … Schenk uw koffiebereiding in twee koffiebekers,

voeg de whisky met de slagroom toe.

Dit recept geeft u twee porties. Wanneer u 

er maar één wilt, verminder elk 

ingrediënt dan met de helft.

Voor vier porties verdubbelt u de

ingrediënten.

Mocha ijskoffie

Een ijskoude versie van de warme Mocha koffie. Perfect voor mooie

zomerdagen.

2 bekers koffie

2-3 eetlepels chocoladesiroop (of chocoladepoeder)

2 bekers melk

1-2 theelepeltjes suiker (naar keuze)

1 1/2-2 bekers ijs

Eerst ... Zet koffie (of gebruik restjes).

Vervolgens … Vul de Grote beker met ijs. Voeg de 

chocoladesiroop, de melk, de suiker toe en vul de beker vervolgens

met de koffie en meng met het Gekruiste mes tot alles smeuïg is.

En ten slotte … Schenk uw bereiding in twee koffiebekers.

Als u wilt ... Voeg een beetje slagroom toe in de Kleine beker en

meng met het Vlakke mes gedurende ongeveer 5 seconden (u hoort

het wanneer het klaar is). Schenk de slagroom over uw bereiding en

serveer de koffie.

Dit recept geeft u twee porties. Wanneer u er maar één wilt,

verminder elk ingrediënt dan met de helft. Voor vier porties

verdubbelt u de ingrediënten.
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Eerst … Doe de ingrediënten in de Grote beker of in een

Feestbeker.

Vervolgens … Vergrendel en meng tot alles smeuïg is.

Ten slotte … Serveren.

Chocolade-bessen eiwitdrankje 

Deze smaakvolle combinatie van chocolade en blauwe bosbessen is

een echt feest; hoe kan een drankje zo gezond zijn en tegelijkertijd

zo lekker?

1/2 beker melk (zonder vet voor de gezondste personen 

onder ons)

1 handvol blauwe bosbessen

2 ijsbolletjes chocolade-eiwitpoeder

1/2 banaan van gemiddelde grootte

Eerst … Vul de Grote beker of een Feestbeker met ijs.

Ve r volgens … Doe de overige ingrediënten in de G rote beker of in

de F e e s t b e ke r.

Vervolgens … Vergrendel en meng tot alles smeuïg is.

Ten slotte … Serveren.

Dit recept geeft u één portie. Als u meer wilt, vermenigvuldig

elk ingrediënt dan met het aantal gewenste porties en gebruik

het accessoire voor de Mixer om te mengen. 

Dit drankje vervangt een maaltijd. Aarzel niet om de

ingrediënten aan te passen aan uw 

specifieke dieet.

Er zijn talrijke diëten van 5-6 

maaltijden per dag die maaltijden

en tussendoortjes met magere

eiwitten of complexe langzame 

suikers bevatten. Deze maaltijdver-

vangers zijn een heerlijk middel om

gewicht te verliezen!

De Magic Bullet is perfect voor het creëren van koele, heerlijke,

bevredigende fruitige drankjes die een maaltijd vervangen. Het

sterke punt is dat u uw ingrediënten kunt mengen en uw fruitige

drankje kunt drinken uit hetzelfde beker, dat u in de vaatwasser kunt

zetten... Geen rommel! Bovendien verdeelt het vermogen van uw

Magic Bullet de smaak over elke molecuul van uw fruitige drankje

waardoor het nog smakelijker wordt.

Aardbeien-bananendrankje 

Een koel, heerlijk, bevredigend fruitig drankje dat perfect is voor elk

moment van de dag.

1 handvol bevroren of verse aardbeien

1 banaan

1 beker ijs

Een beetje sinaasappelsap

Eerst ... Doe de ingrediënten in de Grote beker of in een

Feestbeker en draai het Gekruiste mes vast.

Vervolgens … Vergrendel en meng tot alles smeuïg is.

Ten slotte ... Drink het op!

U kunt het bovenste van de aardbeien bewaren, daar bevinden

zich de voedingsstoffen.

Gemengd bessendrankje

Dit heerlijke drankje zit vol smaak van gemengde bessen. Uw

kinderen zullen er dol op zijn.

Een handvol gemengde bevroren of verse bessen.

1 banaan

1 beker ijs

Een beetje sinaasappelsap
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Vers ananassap

Vers en stevig ananassap, 100 % natuurlijk. Het leven is mooi, niet?

1/3 verse ananas (u kunt de schil bewaren)

Voordat u begint … Zet uw Sapcentrifuge in elkaar (pag. 29) en

verzeker u ervan dat de ingrediënten binnen handbereik zijn en dat

ze in de juiste grootte zijn gesneden zodat ze door het Deksel van

de Mixer passen.

Vervolgens … Zet de Magic Bullet in de wijze Vergrendeld.

En … Doe de ananas in de Afzuiger en druk de stukjes naar 

beneden in de zuignap.

Vervolgens … Schenk het sap in een glas (laat het deksel op de

mixer terwijl u inschenkt).

Als het mes stopt terwijl het apparaat op de wijze "vergrendeld"

werkt, trek dan onmiddellijk de stekker van de Magic Bullet uit.

Soms, vooral wanneer de motor snelheid maakt, kunnen hardere

ingrediënten zoals stukjes wortel, vast komen te zitten in het mes en

het daardoor verhinderen te draaien. Als het mes stopt, TREK DE

STEKKER VAN DE MAGIC BULLET DAN ONMIDDELLIJK UIT. Schudt het

apparaat zodat de ingrediënten bewegen en start het apparaat opnieuw.

Als het nog steeds niet mengt, trek de stekker dan uit, verwijder de

beker met het mes en schudt de ingrediënten goed om het mes weer

vrij te maken. Als het mes nog steeds vastzit, draai het dan los en draai

het handmatig en met de grootste zorg (het is scherp). 

Als het mes eenmaal draait, steek de stekker van de

Magic Bullet dan weer in en probeer opnieuw.

Alles zou nu in orde moeten zijn.

Gebruik de Magic Bullet nooit

langer dan een minuut, dat kan de

motor beschadigen. Als de motor

oververhit raakt en stopt, trek dan de 

stekker van het Voetstuk uit en laat het

apparaat enkele uren rusten voordat 

u weer gebruikt.

Er zit iets in vruchten - en groentesappen dat maakt dat ze goed zijn

voor ons gemoed. Met de Magic Bullet is het gemakkelijk om elke

dag te genieten van vers sap.

U kunt genieten van onze lievelingssapjes en zelf experimenteren als

u wilt. Het perfecte mengsel van fruit en groenten bestaat ook voor

u! U moet het gewoon vinden.

Vers sinaasappelsap

Het komt recht uit het paradijs, dit 100 % puur sinaasappelsap, het is

absoluut hemels en zo gemakkelijk te maken dat u elke ochtend een

glas kunt drinken.

3 kwart van een erg rijpe sinaasappel (geschild)

Voordat u begint … Zet uw Sapcentrifuge in elkaar (pag. 29) en

verzeker u ervan dat de ingrediënten binnen handbereik zijn en dat

ze in de juiste grootte zijn gesneden zodat ze door het Deksel van

de Mixer passen.

Vervolgens … Zet de Magic Bullet in de wijze Vergrendeld.

En … Doe de sinaasappels in de Afzuiger en druk ze naar beneden

in de zuignap.

Vervolgens … Schenk het sap in een glas (laat het deksel op de

mixer terwijl u inschenkt).

Gebruik de Magic Bullet nooit langer dan een minuut, dat kan

de motor beschadigen. Als de motor oververhit raakt en stopt,

trek dan de stekker van het Voetstuk uit en laat het apparaat

enkele uren rusten voordat u het weer gebruikt.
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Wilt u feest vieren met de Magic Bullet? Volg de volgende stappen

en u zult er klaar voor zijn om uw gasten een geweldige avond te

bezorgen in de stijl van Magic Bullet.

Cocktailavond in 7 minuten
En waarom geen kleine verfijnde cocktailavond onder oude 

vrienden? Hier vindt u een menu dat perfect is voor een intieme

avond met zes personen.

Voor de ontvangst van uw genodigden:

Zwarte bonensaus "klaar in een zucht" met warme driehoekjes

pitabrood

Alleluja Hummus met warme driehoekjes pitabrood

Cocktails: 

Martini’s Mystiques 

Boulevard Bellini’s

Voorgerechten: 

Snelle gevulde champignons

Knoflookbrood met pestosaus

Koffie:

Irish coffee

BOODSCHAPPEN DOEN

Groenteafdeling

1 ui van gemiddelde grootte

10 teentjes knoflook

18-24 grote champignons, verse spinazie

1 pakje verse basilicumblaadjes

Energiecocktail

Deze stevige energierijke drank zit vol antioxidanten en smaak.

Het is het perfecte mengsel om de dag te beginnen.

2-3 stukjes watermeloen (van ongeveer 15 cm)

2 stukjes ananas (van ongeveer 15 cm)

1 biet

Een handvol verse spinazie

3-4 broccoliroosjes

Voordat u begint … Verzeker u ervan dat de ingrediënten in de

juiste grootte zijn gesneden zodat ze door het Deksel van de Mixer

passen.

Vervolgens … Zet de Magic Bullet in de wijze Vergrendeld.

En … Doe de ingrediënten in de Afzuiger in de hierboven vermelde

volgorde en druk ze naar beneden, in de richting van het mes.

Wanneer het klaar is … Schenk het sap in een glas (laat het dek-

sel op de mixer terwijl u inschenkt).

En … Serveren met ijs.

Gebruik de Magic Bullet nooit langer dan een minuut, dat kan

de motor beschadigen. Als de motor oververhit raakt en stopt,

trek dan de stekker van het Voetstuk uit en laat het apparaat

enkele uren rusten voordat u het weer gebruikt.
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parmezaankaas 

ricottakaas 

Zure room

boter of margarine

Andere ingrediënten (geen voeding)

20-30 papieren cocktailservetten

20-30 bordjes voor voorgerechten

6 martiniglazen

6 koffiebekers

tandenstokers (voor de martini-olijven)

2 vellen bakpapier

1 schaal voor het serveren van de sauzen en het pitabrood

1 schaal voor de champignons

1 schaal voor het serveren van het brood en de pestosaus

EEN UUR VOOR HET FEEST
Stap 1: Maak uw Zwarte bonensaus. Volg het recept op pag. 35 

en zet de saus vervolgens in de koelkast.

Stap 2: Maak uw hummus. Volg het recept op pag. 34 en zet de

saus vervolgens in de koelkast.

Stap 3: Maak twee gangen van gevulde champignons. Volg het

recept op pag. 39, zet de champignons op een vel bakpapier en 

vervolgens in de koelkast.

Stap 4: Snijd een stokbrood in sneetjes van 80 mm, smeer de

knoflookbereiding (pag. 41) erop en zet ze op een vel bakpapier.

Stap 5: Maak een pestosaus (verdrievoudig het recept op pag. 70),

maar verwarm deze nog niet, zet de saus in de koelkast. 

Stap 6: Verzeker u ervan dat de schalen om te serveren schoon 

zijn en klaar staan, snijd het pitabrood in driehoekjes.

Stap 7: Leg de papieren servetten en borden dicht bij de plek 

waar u gaat serveren.

Stap 8: Ga u verfrissen.

Afdeling diepvriesproducten

Bevroren perziken

Afdeling kruiden/Koken/Vruchten en groenten uit blik

grof zout

cayennepeper (naar keuze) 

Balsamico-azijn

Gebakken rode paprika's uit een pot  

paprikapoeder

tahini (sesampasta)

olijfolie

kippenbouillon of groentebouillon pijnappelzaadjes

suiker

cocktailolijven cocktailuitjes

1 blik van 400 gr zwarte bonen

1 blik van 400 gr grauwe erwten (garbanzo)

Afdeling drank

125 gr zwarte koffie 

sinaasappelsap

citroensap (of het sap van een citroen) 

whisky

wodka of gin 

droge vermout 

champagne 

schnaps met perziksmaak

Citroen-limoenlimonade

1 kg ijs

Afdeling brood

3 pakjes pitabrood

2 grote stokbroden

Afdeling zuivel

1/2 beker slagroom
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Niet Vette Gerechten

Saus

Zeven-seconden-sauzen ........................................................33

Light Hummus........................................................................35

Zwarte bonensaus "klaar in een zucht" ................................36

Ontbijt

Omelet van eiwit zonder moeite ............................................50

Roerei van eiwit in zes seconden ..........................................54

De gemakkelijkste roereieren van de wereld ........................54

Soepen en Sandwiches

Snelle broccolisoep................................................................59

Aspergesoep, bijna direct klaar .............................................60

Turbotomatensoep..................................................................61 

Gazpacho zonder moeite........................................................36

Kipsalade in zes seconden.....................................................63

Kipsalade met kerrie van Mick ..............................................64

Expresse eiersalade ...............................................................65

Duivelsham.............................................................................66

Nagerechten 

Fabelachtig snelle vruchtensorbet .........................................74

Fruitige drankjes

Bananen-aardbeiendrankje....................................................82

Gemengd bessendrankje........................................................82

Chocolade-bessen eiwitdrankje.............................................83

Sap

Vers sinaasappelsap ..............................................................84

Vers ananassap......................................................................85

Energiecocktail.......................................................................86

10 MINUTEN VOOR HET FEEST
Stap 1: Zet de wodka of de gin, de vermout, de olijven, de 

champagne, de schnaps met perziksmaak, de bevroren perziken, de

citroen-limoenlimonade en een kom met ijs naast uw Magic Bullet.

Stap 2: Schenk de hummus en de zwarte bonensaus op de schalen

om te serveren, leg de driehoekjes pitabrood op een schaal en zet de

schaal dichtbij de plaats waar u gaat serveren, in de buurt van de

servetten en de borden. 

Stap 3: Rust uit en wacht op uw gasten.

HET FEEST BEGINT
Stap 1: Bied uw gasten, als ze arriveren, een martini (pag. 48) of 

een Bellini (pag. 47) aan en laat hen zien waar de sauzen staan.

Stap 2: Laat uw Magic Bullet zien. Laat uw vrienden de Magic Bullet

uitproberen.

Stap 3: Maak plezier.

30 MINUTEN NA HET BEGIN
Stap 1: Verwarm de oven voor op 350 graden.

45 MINUTEN NA HET BEGIN
Stap 1: Plaats de gevulde champignons en de sneetjes brood in 

de oven. Wanneer ze klaar zijn, verwarmt u de pestosaus. 

Serveer vervolgens uw gevulde champignons en uw brood 

met de pestosaus.

ANDERHALF TOT TWEE UUR NA HET BEGIN 
Stap 1: Zet koffie en vraag aan uw gasten of ze Irish coffee willen

(de whisky is naar keuze).

Stap 2: Volg het recept op pag. 81 en serveer.
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Top 5 van redenen 
om uw Magic Bullet
dagelijks te gebruiken:

Decadente ijsko ffie thuis maken... 
een dagelijkse traktatie!

Fruitige drankjes en proteïne shakes

Een eenvoudiger leven in de ke u ke n

Tussendoortjes, specerijen voor 
sandwiches, zelfs complete 
maaltijden in enkele seconden!

De beste feestmachine

1.

2.

3.

5.

1.

2.

3.

5.

4.4.

Lievelingsrecepten:

Waarom 5 minuten wachten en bijna 5 euro betalen voor
een beker koffie als u thuis zelf kunt genieten van die 
heerlijke gekoelde drankjes! Die u zelf maakt voor 
ongeveer 5 cent... en in ongeveer 5 seconden!

U hoeft alleen maar vers fruit, ijs en een beetje sap of
melk te nemen en u hebt een heerlijk en voedzaam 
ontbijt in zeven seconden. Voeg wat proteïne toe 
voor een snelle maaltijdvervanger waarmee u gewicht
verliest - uw diëten zijn nog nooit zo lekker geweest!

Van omeletten in 6 seconden tot snelle zelfgemaakte
soepen, van vlugge quesdilla's voor kinderen tot sauzen
voor verfijnde en gevarieerde pasta's voor het hele gezin,
niets kost meer dan 10 seconden om te bereiden.
Van nu af aan kan iedereen hebben wat hij wil...
in enkele seconden! 

Heerlijke sauzen, pikante sauzen vol smaak,
aanlokkelijke guacamole, verfijnde voorgerechten,
alles in enkele seconden. En met de Feestbekers
kunt u individuele gekoelde cocktails mengen en
serveren in dezelfde beker. Met de Magic Bullet
kunt u het perfecte feest organiseren in enkele
minuten... Om het even op welke dag van de week!

Uien snijden, knoflook in dunne plakjes snijden, kaas
raspen (hard of zacht) en alles doen in uw keuken in 
10 seconden of minder - geen rommel en alles is 
eenvoudig. En daar bovenop, omdat u al uw ingrediën-
ten kunt bereiden en dan kunt KOKEN en zelfs de 
restjes kunt bewaren in hetzelfde beker van Magic
Bullet, kost zelfs het schoonmaken maar 10 seconden!
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