
Choko-Pineapple
Ensure Plus Čokoláda 10 cl
kokosový sirup 2 cl 
ananásový džús/ananasový džus 10 cl

Do mixéra vložíme drvený ľad, Ensure Plus Čokoláda, kokosový sirup a ananásový džús. 
Všetko dôkladne zmixujeme, prelejeme do vopred pripraveného skla (Pina), ozdobíme 
čokoládovými tyčinkami a kokosovými lupienkami.

Do mixéru vložíme drcený led, Ensure Plus Čokoláda, kokosový sirup a ananasový 
džus. Vše důkladně mixujeme, přelijeme do předem připraveného skla (Pina), ozdobíme 
čokoládovými tyčinkami a kokosovými lupínky.

Bitter Orange
Ensure Plus Juice Orange 15 cl
Orange syrup by R.U 2 cl
Monin Bitter 2 cl
hnedý cukor/hnědý cukr 7 gr

Do šejkra nakrájame čerstvý pomaranč a rozdrvíme. Pridáme Ensure Plus Juice Orange, Orange 
syrup by RU, Monin Bitter, hnedý cukor, zasypeme drveným ľadom a dôkladne premiešame 
v šejkri. Prelejeme do vopred pripraveného skla (Collins), ozdobíme pomarančom, čerešňou 
a mätou.

Do šejkru nakrájíme čerstvý pomeranč a rozdrtíme. Přidáme Ensure Plus Juice Orange, Orange 
syrup by R.U., Monin Bitter, hnědý cukr, zasypeme drceným ledem a důkladně promícháme 
v šejkru. Přelijeme do předem připraveného skla (Collins), ozdobíme pomerančem, třešní a mátou.

Vanilla Squezze
Ensure Plus Vanilka 15 cl
mandľový/mandlový sirup 1 cl
vanilka 
muškátový oriešok/oříšek

Do mixéra vložíme drvený ľad, Ensure Plus Vanilka, mandľový sirup a dôkladne mixujeme. 
Prelejeme do vopred pripraveného skla (V-shape), ozdobíme vanilkou a muškátovým 
orieškom.

Do mixéru vložíme drcený led, Ensure Plus Vanilka, mandlový sirup a důkladně mixujeme. 
Přelijeme do předem připraveného skla (V-shape), ozdobíme vanilkou a muškátovým 
oříškem.

Fruit Punch
Ensure Plus Juice Fruit Punch 10 cl
čerstvé mango 1 ks
limetková šťava/šťáva 2 cl
mäta/máta

Do mixéra vložíme drvený ľad, Ensure Plus Juice Fruit Punch, čerstvé mango, limetkovú 
šťavu a dôkladne zmixujeme. Prelejeme do vopred pripraveného skla (Pina), ozdobíme 
plátkom manga a mätou.

Do mixéru vložíme drcený led, Ensure Plus Juice Fruit Punch, čerstvé mango, limetkovou 
šťávu a důkladně mixujeme. Přelijeme do předem připraveného skla (Pina), ozdobíme 
plátkem manga a mátou.

Black Currant Tree
Ensure Plus Čierne ríbezle/Černý rybíz 10 cl
čerstvé černice/ostružiny 5 ks
čerešňový/třešňový sirup 2 cl
brusnicový džús/brusinkový džus 5 cl
mäta/máta

Do šejkra vložíme čerstvé černice a rozdrvíme. Pridáme Ensure Plus Čierne ríbezle, čerstvé 
černice, čerešňový sirup, brusnicový džús, zasypeme drveným ľadom a dôkladne premiešame 
v šejkri. Prelejeme do vopred pripraveného skla (Špeciál), ozdobíme ostružinami a mätou.

Do šejkru vložíme čerstvé ostružiny a rozdrtíme. Přidáme Ensure Plus Černý rybíz, čerstvé 
ostružiny, třešňový sirup, brusinkový džus, zasypeme drceným ledem a důkladně promícháme. 
Přelijeme do předem připraveného skla (Speciál), ozdobíme ostružinami a mátou.

Strawberry Nutri
Ensure Plus Juice Strawberry 15 cl
čerstvé jahody 5 ks
jahodový sirup 1 cl
limetková šťava/šťáva 2 cl
mäta/máta

Do mixéra vložíme drvený ľad, Ensure Plus Juice Strawberry, čerstvé jahody, jahodový sirup, 
limetkovú šťavu a všetko dôkladne zmixujeme. Prelejeme do vopred pripraveného skla (Goblet), 
ozdobíme jahodami a mätou.

Do mixéru vložíme drcený led, Ensure Plus Juice Strawberry, čerstvé jahody, jahodový sirup, 
limetkovou šťávu a vše důkladně mixujeme. Přelijeme do předem připraveného skla (Goblet), 
ozdobíme jahodami a mátou.

Bananarama
Ensure Plus Banán 20 cl
čerstvý banán 1 ks
limetová šťava/šťáva 1 cl
banánový sirup 2 cl
limetka
mäta/máta

Do mixéra vložíme drvený ľad, Ensure Plus Banán, čerstvý banán, limetovú šťavu, banánový 
sirup a dôkladne mixujeme. Prelejeme do vopred pripraveného skla (Zombie), ozdobíme 
banánom, plátkom limetky a mätou.

Do mixéru vložíme drcený led, Ensure Plus Banán, čerstvý banán, limetovou šťávu, banánový 
sirup a důkladně mixujeme. Přelijeme do předem připraveného skla (Zombie), ozdobíme 
banánem, plátkem limetky a mátou.

Strawberry Coco Dream
Ensure Plus Jahoda 10 cl
čerstvé jahody 3 ks
kokosový sirup 2 cl
ananásový džús/ananasový džus 10 cl
kokosové lupienky/lupínky
plátok ananásu/plátek ananasu

Do mixéra vložíme drvený ľad, Ensure Plus Jahoda, čerstvé jahody, kokosový sirup, ananásový džús 
a dôkladne zmixujeme. Prelejeme do vopred pripraveného skla (Red wine), ozdobíme jahodou, kokosovými 
lupienkami a plátkom ananásu.

Do mixéru vložíme drcený led, Ensure Plus Jahoda, čerstvé jahody, kokosový sirup, ananasový džus 
a důkladně mixujeme. Přelijeme do předem připraveného skla (Red wine), ozdobíme jahodou, kokosovými 
lupínky a plátkem ananasu.

Forest Fruit Cocktail
Ensure Plus Lesné ovocie/Lesní ovoce 5 cl
čerstvé černice, maliny, čučoriedky/čerstvé ostružiny, maliny, borůvky 3 ks každý
čučoriedkový/borůvkový sirup 2 cl
mäta/máta

Do mixéra vložíme drvený ľad, Ensure Plus Lesné ovocie, čerstvé černice, maliny, čučoriedky, 
čučoriedkový sirup a dôkladne zmixujeme. Prelejeme do vopred pripraveného skla (Ballon), 
ozdobíme čučoriedkami, černicemi, malinami a mätou.

Do mixéru vložíme drcený led, Ensure Plus Lesní ovoce, čerstvé ostružiny, maliny, borůvky, 
borůvkový sirup a důkladně mixujeme. Přelijeme do předem připraveného skla (Ballon), ozdobíme 
borůvkami, ostružinami, malinami a mátou.

Peach Time
Ensure Plus Juice Peach 7 cl
nealkoholický sekt doliať/nealkoholický sekt dolít
pomarančová kôra/pomerančová kůra

Do vychladeného pohára (Flauta) dávkujeme Ensure Plus Juice Peach a zalejeme 
nealkoholickým sektom. Ozdobíme špirálou z pomarančovej kôry.

Do vychlazené sklenky (Flétna) dávkujeme Ensure Plus Juice Peach a zalijeme 
nealkoholickým sektem. Ozdobíme spirálou z pomerančové kůry.

Raspberry Touch
Ensure Plus Fiber Malina 15 cl
čerstvé maliny 5 ks
vanilkový sirup 1cl
mäta/máta

Do mixéra vložíme drvený ľad, Ensure Plus Fiber Malina, čerstvé maliny, vanilkový sirup 
a dôkladne zmixujeme. Prelejeme do vopred pripraveného skla (Highball), ozdobíme malinami 
a mätou.

Do mixéru vložíme drcený led, Ensure Plus Fiber Malina, čerstvé maliny, vanilkový sirup 
a důkladně mixujeme. Přelijeme do předem připraveného skla (Highball), ozdobíme malinami 
a mátou.

Caramel Dream
Ensure Plus Vanilka 15 cl
karamelový sirup 2 cl
čokoláda

Do mixéra vložíme drvený ľad, Ensure Plus Vanilka, karamelový sirup a dôkladne zmixujeme. 
Prelejeme do vopred pripraveného skla (Goblet), ozdobíme kúskami čokolády.

Do mixéru vložíme drcený led, Ensure Plus Vanilka, karamelový sirup a důkladně mixujeme. Přelijeme 
do předem připraveného skla (Goblet), ozdobíme kousky čokolády.

Apple Garden
Ensure Plus Juice Apple 10
čerstvá jablková šťava/čerstvá jablečná šťáva 10
bazový sirup/bezinkový sirup 1cl
limetková šťava/šťáva 1 cl
škorica/skořice
plátok/plátek jablka

Do 2/3 pohára (Highball) vložíme kocky ľadu, pridáme Ensure Plus Juice Apple, čerstvú jablčnú šťavu, 
bazový sirup, limetkovú šťavu. Dôkladne premiešame a ozdobíme celou škoricou a plátky zeleného jablka.

Do 2/3 sklenice (Highball) vložíme kostky ledu, přidáme Ensure Plus Juice Apple, čerstvou jablečnou 
šťávu, bezinkový sirup, limetkovou šťávu. Důkladně promícháme a ozdobíme celou skořicí a plátky 
zeleného jablka.

Receptúry koktailov navrhol a pripravil Roman Uhlíř, Bar Manager CLOUD 9 sky 
bar & lounge Hilton Praha, s použitím enterálnej výživy ENSURE Plus Abbott 
Nutrition.

Receptury koktejlů navrhl a připravil Roman Uhlíř, Bar Manager CLOUD 9 sky 
bar & lounge Hilton Praha, s použitím enterální výživy ENSURE Plus Abbott 
Nutrition.

Abbott Laboratories, s.r.o.
Evropská 2591, 160 00 Praha 6
Česká republika

www.vyzivapropacienty.cz

Štátne sviatky a Dni pracovného pokoja/ 
Státní svátky a Dni pracovního klidu
C = pouze Česká republika
S = pouze Slovenská republika

Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
Slovenská republika

www.vyzivapacientov.sk
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