Robert Bosch GmbH

Cool græskar
Uhyggelig flaskekøler

Cool græskar

Med græskarflaskekøleren tilfører du
selskabslokalet en god
portion uhygge.
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Indledning

Frankenstein, Dracula og Darth Vader glæder sig alle til din uhyggelige
halloween-fest! Med græskar-flaskekøleren tilfører du selskabslokalet en god
portion uhygge. I stedet for stearinlys leverer dette græskar kølige drikkevarer
og fungerer som en praktisk party-gimmick ved din spøgelsesfest. Et rigtigt hit,
klar til køling i løbet af en time. !
Nødvendigt el-værktøj:
> Bajonetsav PSA 700 E
> Akku-bore-/skruemaskine PSR 10,8 LI-2 med hulsavsforsats (diameteren
tilpasses flaskestørrelsen; her 6 cm)
Hjælpemidler:
Detaljeret materialeliste:
Stk.

Betegnelse

1

Stort græskar (f.eks.
muskatgræskar,
kæmpegræskar)
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Skål

Længde

Bredde

Tykkelse

Isterninger
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Græskarret saves over
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Boring af huller

I det første trin saves græskarret midt over. Det går meget let med
bajonetsaven PSA 700 E fra Bosch. Derefter udhules græskarret.
Vigtigt: Af hygiejniske årsager bør græskarresterne ikke anvendes som
ingrediens i fødevarer!

Materiale

Robert Bosch GmbH

Skrækindjagende fjæs er der nok af ved halloween-festen, så derfor får
græskarret i dag et andet udseende: Bor passende huller til flaskerne i den
øverste del af græskarret – f.eks. med akku-bore-/skruemaskinen PSR 10,8
LI-2 og en passende hulsavsforsats.
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Fyldning af græskarret

5

Tip

Stil en skål med isterninger i den nederste halvdel af græskarret. Sæt så
græskarlåget på, fyld flasker i hullerne, og nyd det kolde gys af drikkevarer, der
passer til halloween-festen.
Vil du give flaskerne med drikkevarer det rigtige facelift til halloween? Det er
blot at downloade motto-etiketterne fra Bosch-hjemmesiden, udskrive dem
på selvklæbende etiketpapir og skære dem ud. Fjern de gamle etiketter fra
flaskerne ved at opløse dem med vand, og klæb de nye på. Disse drinks vil
smage både zombier og vampyrer!

Bosch hæfter ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af udleverede vejledninger. Bosch henviser
desuden til, at anvendelsen af disse vejledninger sker på eget ansvar. Træf alle nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger.

