
 → ICEBITZZZ® taurė

Sausas ledas.
ICEBITZZZ® taurės kokteiliams.
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Tačiau būkite atsargūs! ICEBITZZZ® taurėse kokteiliai yra šaltesni nei Arkties ledynai. 
Rūko efektą  ICEBITZZZ® taurėse sukuria sauso ledo (kieto anglies dioksido) gabaliukai. 
Šių ICEBITZZZ® sauso ledo gabalėlių temperatūra yra -79°C ir gali sukelti didelius 
nušalimus, jeigu pateks ant plikos odos. Sauso ledo negalima valgyti. Į gėrimus 
dedamas tik naudojant taures su specialiu fiksuojamu dangteliu.  
 
Kad vakarėlio linksmybės neužšaltų, sauso ledo granules užrakinkite dvigubame 
ICEBITZZZ® taurės dugne. Po to pilkite jums patinkančius gėrimus. Prieš pradėdami 
naudoti ICEBITZZZ® taures, perskaitykite instrukciją 4-5 psl.  ir saugumo instruciją 7 
psl., taip pat pridėtas vartojimo instrukcijas.  
 
Kokteilių receptus rasite 6 psl.  
Siūlome daugiau ICEBITZZZ® sauso ledo sprendimų ir produktų jūsų pramogoms.

Ar ieškote originalaus efekto vakarėliams, priėmimams ar 
kitokioms progoms? Kažko neįprasto? Kažko, kas gali būti 
svaiginamai efektinga? Siūlome ICEBITZZZ® taures, skirtas nau-
doti gėrimams su sausu ledu. Nuo šiol dar labiau mėgaukitės 
kokteiliais vakarėliuose. ICEBITZZZ® taurėse jūsų gėrimai virs 
garuojančiais ir skendės rūke. Apstulbinsite ir nustebinsite savo 
svečius!

Linksminkis saugiai!  
Su ICEBITZZZ®

ICEBITZZZ® yra registruotas The Linde Group prekės ženklas.

ICEBITZZZ® taurių rinkinį 
sudaro:
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 1 vartojimo instrukcija

 8 ICEBITZZZ® taurės

 8 apsauginiai dangteliai

 1 ICEBITZZZ® žnyplės

 1 raktas
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 → Rekomenduojami gėrimai.
 → Į ICEBITZZZ® taures galima pilti  

visus negazuotus  grynus gėrimus.
 → Gazuoti gėrimai nesukels  

rūko efekto.
 → Tinka vynas, aperityvas,  

žolelių trauktinės ir likeriai.
 → Smalsu? 
 → Norėdami užsisakyti ICEBITZZZ®, 

skambinkite į UAB „AGA“. Nemokama 
linija 8 800 23222.

 → Daugiau atsakymų į klausimus rasite 
www.aga.lt, www.icebitzzz.com  
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Tai lengva. Vartojimo instrukcija.

1   Naudokite žnyples ledui ir įmeskite į taurę 1 
ar 2 sauso ledo granules. Dėmesio! Naudokite 
saugias ir maisto higienos normas (E290) 
atitinkančias ICEBITZZZ® granules. Naudoti 
žnyples būtina!

2   Įstatykite raktą į apsauginio dangtelio 
griovelius.

3   Apsauginį dangtelį su įstatytu raktu stumkite 
taure žemyn link dugno iki fiksuotos atramos. 
Kai apsauginį dangtelį įstatysite, sukite 
raktu pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite 
spragtelėjimą  (+/- 1/8 apsukimo). Apsauginis 
dangtelis dabar užsuktas saugiai. Nuimkite 
raktą nuo apsauginio dangtelio. Raktą gali 
naudoti tik suaugusieji, išmokę teisingai ir 
atitinkamai naudotis ICEBITZZZ® taurėmis. 
Nepatikėkite šių priemonių vaikams iki 18 
metų ar neapmokytiems vartotojams.

4   Dabar pilkite gėrimą. Iš karto pasirodys 
šaltas rūkas. Šis rūkas susideda iš smulkių 
ledo kristalų ir anglies dioksido (CO2) 
burbuliukų. Visišką rūko efektą išgausite 
naudodami negazuotus gėrimus. Nenaudokite 
apsauginį dangtelį ardančių gėrimų, taip pat 
gėrimų, taurės dugne kaupiančių CO2. Jeigu 
nepasirodo rūkas, iš karto nuimkite apsauginį 
dangtelį ir atsargiai bei saugiai išpilkite 
gėrimą su sausu ledu.

5   Apsauginį dangtelį nuimkite tiksliai į griovelius 
įstatytu ir užfiksuotu raktu. Sukite raktą su 
apsauginiu dangteliu prieš laikrodžio rodyklę, 
kol galėsite lengvai ištraukti iš taurės. Visas 
taurės dalis kruopščiai išplaukite ir išvalykite 
taip paruošdami taures naudoti kitą kartą. 
Laikykite taures kambario temperatūroje ir 
neužšaldykite. Niekada nelaikykite ICEBITZZZ® 
taurių ir jų dalių kartu su sausu ledu.

Prieš naudodami ICEBITZZZ® taures, prašome įsitikinti, kad taurės paviršius neįskilęs 
ir neturi kitų defektų. Nenaudokite įskilusių ar kitaip pažeistų bei sugadintų taurių. 
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Rūko efektas gali tęstis nuo 2 iki 6 minučių. 
Per tą laiką gėrimas atvėsta išskirdamas 
mažą kiekį šnypščiančio ir putojančio CO2.

• Nemeskite ICEBITZZZ® granulių tiesiai į 
gėrimą – tirpstantis sausas ledas kyla į 
paviršių, todėl lengvai galite jį praryti 
bei stipriai nušalti burną ir gerklę. 

Kad žnyplės ledui paimti neapledėtų, 
o sauso ledo granulių neužkrėstumėte, 
nelaikykite žnyplių ant ledo.
• 
Pradėkime:  
Išlaisvinkite savo vaizduotę ir išbandykite 
burbuliuojančius aperityvus, kokteilius ar 
grynus, “dar” izotoninius gėrimus.
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Žalia žolė

Dėmesio - tai ne naivuoliams!  
2 cl citrinų likerio, 2 cl degtinės, stipriai 
plakite 15 sekundžių. Supilkite į ICEBITZZZ® 
taurę ir papuoškite citrinų griežinėliais ar 
šviežia mėta.

Mai Tai

Nėra geresnio mai už tai! 
Sumaišykite lygiomis dalimis (po 1 cl 
kiekvieno) baltojo romo, rudojo romo, 
amaretto ir triple sec, užpilkite 2 cl 
ananasų ir 2 cl apelsinų sulčių, suplakite. 
Gėrimą supilkite į ICEBITZZZ® taurę. Skoniui 
pagerinti įlašinkite šlakelį citrinos sulčių ir 
pateikite su kokteiline vyšnia.

Mėlyna žvaigždė

Kaip žaibas iš giedro dangaus! 
Įpilkite į kokteilinę 5 cl džino, 5 cl baltojo 
romo, 5 cl mėlynojo curaçao ir 2 cl 
citrinos sulčių. Gerai suplakite. Supilkite į 
ICEBITZZZ® taurę ir papuoškite citrinos ar 
laimo griežinėliu.

Ypatingas reginys! Kokteiliai 
ICEBITZZZ® taurėse jūsų svečius 
nuteiks paslaptingai, lyg rūke.

Saldi pergalė

Ar gi nesaldu? 
Suplakite iki 11 cl vyšnių sulčių, 1 cl 
grenadino, 3 cl ananasų sulčių ir 1 cl citrinų 
sulčių. Supilkite į ICEBITZZZ® taures ir 
papuoškite vyšnia.

Manhattan

Šalčiausias koks tik bebuvo! 
Stiklinėje sumaišykite 4 cl viskio, 2 cl 
rožinio vermuto and 1–2 lašus angosturos. 
Supilkite į ICEBITZZZ® taurę, pridėkite 1 
kokteilinę vyšnią. 

Dėmesio! Vartokite alkoholį saikingai, 
nes pavartojus per didelį kiekį, rizikuojate 
savo sveikata. Apsvaigę nuo alkoholio 
nenaudokite ICEBITZZZ® taurių ir sauso 
ledo. 
 
Svarbu! Norėdami pasiekti geriausią 
efektą, naudokite negazuotus gėrimus 
be tirščių. Atsižvelgę į tai, mėgaukitės 
daugybe linksmų ir vėsių akimirkų su 
ICEBITZZZ®!
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Sausas ledas yra kietas anglies dioksidas (CO2). Iš kietos būsenos jis tiesiogiai virsta 
dujomis be nuosėdų. Šios bespalvės dujos yra beveik bekvapės.   
Iš 1 kg sauso ledo gaunama per 500 litrų CO2 dujų. Šios dujos turi svaiginantį poveikį ir 
gali paveikti sąmonę, kai jų koncentracija ore yra didesnė nei 7 %. Jos gali būti uždusimo 
priežastis, jeigu koncentracija viršija 8 %. Tačiau CO2 dujos yra beveik  1,5 karto sunkesnės 
už orą, todėl nusėda ir kaupiasi pažemėje. 
 
Sauso ledo negalima laikyti mažai vėdinamose patalpose, rūsiuose ir panašiai. Įsitikinkite, 
kad patalpa yra pakankamai vėdinama. Sausas ledas nevalgomas ir neskirtas tiesiogiai 
vartoti per burną. Naudokite ICEBITZZZ® sauso ledo granules ir taures tik laikydamiesi 
saugumo reikalavimų. Netyčia prilietus prie odos ar patekus į akis, iš karto plaukite tą 
vietą drungnu vandeniu mažiausiai 15 minučių. Sausas ledas yra ypač šaltas ir pasižymi 
išsiskiriančiu slėgiu, todėl nuryti jį labai pavojinga.  Abejais atvejais nedelsiant būtina 
pasitarti su gydytoju.

Svarbu. Saugumo instrukcija.

Nelieskite sauso ledo 
plikomis rankomis. Galite 
nušalti.

Neduokite sauso ledo 
ir neleiskite naudotis 
ICEBITZZZ® taurėmis 
vaikams iki 18 metų. 

Nelaikykite sauso ledo 
rūsiuose ar mažose, 
nevėdinamose patalpose.

Nelaikykite sauso ledo 
sandariuose konteineriuose 
ar talpose.

Sausą ledą būtina 
tinkamai transportuoti 
nuo vairuotojo ir keleivių 
atskirtoje transporto 
priemonės dalyje. Jeigu 
sausą ledą vežėte sandariai 
uždarytą (automobilyje, 
bagažinėje, konteineryje) 
ilgiau nei 30 minučių, prieš 
išimdami jį, nors 1 minutę 
tinkamai pravėdinkite.

Sausą ledą imkite tik su 
apsauginėmis pirštinėmis 
ar įrankiais.

Visuomet laikykite sausą 
ledą kuo toliau nuo vaikų. 
Sausas ledas nepakeičia 
valgomų ledų.

Tinkamai vėdinkite 
patalpas, ypač pažemę.

Naudokite tik sausam 
ledui skirtas talpas ar 
konteinerius.

Vežkite sausą ledą nuo 
vairuotojo atskirtoje 
automobilio dalyje. 



Išsamiau apie ICEBITZZZ® - www.icebitzzz.com  
Nemokama AGA klientų linija 8 800 23222. 
www.aga.lt

UAB AGA 

  


