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Att komma igång med ChufaMix® 
 

Med ChufaMix® gör du snabbt och enkelt egna drycker av nötter, frön, spannmål eller 

andra vegetabilier. Ett perfekt kökstillbehör som tillsammans med en stavmixer ger dig 

möjlighet att fritt komponera hälsosamma vegetabiliska drycker! 

 

Så här använder du ChufaMix: 

 

I ChufaMix® yttre behållare, plastbehållaren, häller du ½ eller 1 liter varmt eller kallt vatten. I 

den inre behållaren, filterbehållaren, häller du de ingredienser du vill använda. Med din 

stavmixer kör du 1-2 minuter varefter du lyfter upp filterbehållaren, pressar ut vätskan med 

morteln och så är drycken klar! I filterbehållaren finns en resterande fibermassa som kan 

användas t ex till gröt, energikakor eller vegetabiliska biffar. Att göra en dryck tar 5-10 

minuter. ChufaMix® spolas av och kan sedan köras i diskmaskin. 

Drycken förvarar du i kylskåp 3-4 dagar. 

 

Med ChufaMix® kan du upptäcka och skapa naturliga vegetariska drycker; 

snabbt, enkelt och med bibehållande av alla naturliga näringsämnen och smaker: 

· Nötter: mandel, hasselnötter, valnötter, jordnötter, 

  kastanjer, cashewnötter, pistagenötter, paranötter, mm. 

· Spannmål: havre, ris, dinkel, hirs mm. 

· Fröer: quinoa, sesam, hampa, pumpa, solrosfrön, 

  melonkärnor mm. 

· Sojadryck. 

· Andra kulinariska kreationer. 
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Några enkla recept att börja med 

 

 

Nötter – mandeldryck 

1 liter vatten 

200 gr skållad mandel eller blötlagd över natten och skalad 

40 ml agavesirap (kan bytas mot 70 gr honung eller rörsocker) om så önskas 

 

1. Fyll plastbehållaren med ½ liter kallt vatten 

2. Lägg mandeln och ev sötning eller annan smaksättare* i filterbehållaren 

3. Låt mandeln dra i vattnet i 5-10 minuter 

4. Kör med mixerstaven i 2 minuter 

5. Låt drycken marinera i 5 minuter 

6. Lyft upp filterbehållaren (rör ev med en träsked så att lite av vätskan rinner ut) och 

pressa sedan ut vätskan med morteln. 

 

Frön – hampadryck 

½ liter vatten 

60 gr (en dryg dl) hela hampafrön 

1 krm växtstevia 

 

1. Lägg hampafröna i kallt vatten att dra över natten 

2. Häll av vattnet och skölj fröna väl 

3. Fyll plastbehållaren med ½ liter varmt vatten 

4. Lägg fröna och stevian i filterbehållaren 

5. Kör med mixerstaven i 1-1½ minut 

6. Lyft upp filterbehållaren och pressa ut vätskan med morteln 

 

 

Spannmål – havredryck 

1 liter vatten 

60 gr (1,5 dl) havregryn 

1 nypa havssalt och 2 msk kokossocker 

1 krm vaniljpulver 

Några bitar krossad kanelstång eller en bit färsk ingefära 

Ev 1 tsk rapsolja 

 

1. Värm ½ liter vatten och häll i plastbehållaren, fyll på med ½ liter kallt vatten 

2. Lägg havregryn, salt, socker och smaksättare i filterbehållaren 

3. Kör med mixerstaven i 1 minut 

4. Lyft upp filterbehållaren och pressa ur vätskan med morteln 

 

 

Läs mer om ChufaMix® på www.goexp.se och www.chufamix.se och på  

 Chufamix – tips o trix 


