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Απίθανη κολοκύθα
Ανατριχιαστικός ψύκτης
φιαλών

Απίθανη κολοκύθα

Με την κολοκύθα
ψύκτη φιαλών έχετε
μια πραγματική
ανατριχιαστική
ατμόσφαιρα στο δωμάτιο
του πάρτι σας.
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Εισαγωγή

Με Φρανκενστάιν, Δράκουλα και Darth Vader, όλοι χαίρονται για το
ανατριχιαστικό αποκριάτικο πάρτι σας! Με την κολοκύθα ψύκτη φιαλών
δημιουργείτε τώρα μια πραγματική ανατριχιαστική ατμόσφαιρα στο δωμάτιο
του πάρτι σας. Αντί για φως κεριών αυτή η κολοκύθα προσφέρει κρύα ποτά και
δροσίζει τους ανατριχιαστικούς καλεσμένους σας σαν μια πρακτική επινόηση
του πάρτι. Το απόλυτο χάρμα οφθαλμών, μέσα σε μια ώρα έτοιμο για ψύξη. !
Απαιτούμενα ηλεκτρικά εργαλεία:
> Σπαθόσεγα PSA 700 E
> Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας PSR 10,8 LI-2 με προσάρτημα
ποτηροπρίονου (προσαρμόστε τη διάμετρο στο μέγεθος των φιαλών, εδώ 6
cm)
Βοηθητικά μέσα:
Λεπτομερής κατάλογος υλικών:
Τεμ.

Ονομασία

1

μεγάλη κολοκύθα

1

μπολ

Μήκος

Πλάτος

Πάχος

Υλικό

Παγάκια
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Πριόνισμα της κολοκύθας

Για το πρώτο βήμα κόψτε την κολοκύθα στη μέση. Αυτό το πετυχαίνετε
ιδιαίτερα καλά με τη σπαθόσεγα PSA 700 E της Bosch. Αδειάστε μετά την
κολοκύθα.
Προσοχή: Μη χρησιμοποιήσετε πλέον τα υπολείμματα της κολοκύθας για
λόγους υγιεινής για την παρασκευή φαγητού!
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Τρύπημα των οπών
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Γέμισμα της κολοκύθας
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Συμβουλή

Τρομακτικές γκριμάτσες υπάρχουν πάρα πολλές στο αποκριάτικο πάρτι, γι’
αυτό δίνουμε στην κολοκύθα σήμερα μια άλλη εμφάνιση: Ανοίξτε στο επάνω
ήμισυ της κολοκύθας κατάλληλες τρύπες για τις φιάλες - για παράδειγμα με το
δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας PSR 10,8 LI-2 και ένα κατάλληλο προσάρτημα
ποτηροπρίονου.
Τοποθετήστε στο κάτω ήμισυ της κολοκύθας ένα μπολ με παγάκια.
Τοποθετήστε μετά πάνω το επάνω μέρος της κολοκύθας σαν καπάκι,
προσθέστε στις τρύπες τις φιάλες και απολαύστε τα ταιριαστά στο αποκριάτικο
πάρτι ανατριχιαστικά ποτά.
Θέλετε να δώσετε στις φιάλες ποτών την κατάλληλη αποκριάτικη εμφάνιση;
Κατεβάστε απλά τις αντίστοιχες ετικέτες από την ιστοσελίδα της Bosch,
τυπώστε τις πάνω σε αυτοκόλλητο χαρτί ετικετών και κόψτε τις. Αφαιρέστε τις
παλιές ετικέτες με νερό από τις φιάλες και κολλήστε πάνω τις νέες. Αυτά τα
ποτά αρέσουν ακόμη και στα ζόμπι και στους βρυκόλακες!

Η Bosch δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την πληρότητα και ορθότητα των αναφερόμενων οδηγιών. Η
Bosch επιπλέον υποδεικνύει, ότι η χρήση αυτών των οδηγιών λαμβάνει χώρα με δική σας ευθύνη. Λάβετε
παρακαλώ για την ασφάλειά σας όλα τα απαραίτητα μέτρα.

