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Abóbora com estilo
Balde de gelo para
garrafas assustador

Abóbora com estilo
Com o balde de gelo
para garrafas em forma
de abóbora crie uma
atmosfera arrepiante ao
seu espaço para festas.
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Introdução

Frankenstein, o Drácula e o Darth Vader, todos se alegram com uma festa
assustadora de Halloween! Com o balde de gelo para garrafas em forma de
abóbora confere agora uma atmosfera verdadeiramente arrepiante ao seu
espaço para festas. Em vez de luz de velas, esta abóbora oferece bebidas
frescas e refresca os seus convidados fantasmagóricos sob a forma de um
truque festivo muito prático. Uma verdadeira atração, pronta a refrigerar
durante uma hora. !
Ferramentas elétricas necessárias:
> Serra sabre PSA 700 E
> Aparafusadora sem fio PSR 10,8 LI-2 com complemento de serra craneana
(adapte o diâmetro ao tamanho das garrafas; aqui 6 cm)
Auxiliares:
Lista de materiais detalhada:
Unid.

Designação

1

Abóbora grande (p.
ex. abóbora moranga,
abóbora gigante)
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Tigela

Comprimento
Largura

Espessura Material

Cubos de gelo
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Serrar a abóbora

No primeiro passo, serre a abóbora ao meio. A serra sabre PSA 700 E da
Bosch é ideal para o efeito. A seguir, retire o interior da abóbora.
Atenção: Por motivos de higiene, não utilize os restos da abóbora para a
preparação de alimentos!
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Fazer os furos
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Encher a abóbora
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Dica

As caretas assustadoras são abundantes nas festas de Halloween, razão
pela qual a abóbora ficará hoje com uma outra aparência: Faça furos para as
garrafas na metade superior da abóbora – por exemplo com a aparafusadora
sem fio PSR 10,8 LI-2 e um complemento de serra craneana adequado.
Coloque uma tigela com cubos de gelo na metade inferior da abóbora. Cubra
depois com a tampa da abóbora, coloque garrafas nos furos e desfrute das
bebidas assustadoras típicas das festas de Halloween.
Deseja ainda fazer o facelift certo às garrafas para o Halloween? Descarregue
simplesmente os rótulos com motes da página inicial da Bosch, imprima-os
em papel para etiqueta autocolante e recorte-os. Solte os rótulos antigos das
garrafas com água e cole os rótulos novos. Estas bebidas vão saber bem
mesmo a zombies e a vampiros!

A Bosch não assume qualquer responsabilidade pela completude e correção das instruções utilizadas.
A Bosch também avisa que estas instruções são utilizadas por sua própria conta e risco. Tome todas as
medidas de segurança necessárias.

