Robert Bosch GmbH

Chladivá tekvica
Hrozivý chladič fliaš

Chladivá tekvica

S tekvicovým chladičom
fliaš príde na vašu párty
strašidelná atmosféra.
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Úvod

Frankenstein, Dracula a Darth Vader, všetci sa tešia na vašu hrôzostrašnú
halloweenskú párty! S tekvicovým chladičom fliaš vyčaríte na vašej párty pravú
strašidelnú atmosféru. Namiesto svetla sviečok ponúkne táto tekvica chladené
nápoje a osvieži vašich strašidelných hostí. Praktický trik! Naozajstná pastva
pre oči, za hodinu sú nápoje schladené. !
Potrebné elektrické náradie:
> Chvostová píla PSA 700 E
> Akumulátorový vŕtací skrutkovač PSR 10,8 LI-2 s dierovým pílovým
nadstavcom (prispôsobte priemer veľkosti fliaš; tu 6 cm)
Pomôcky:
Podrobný zoznam materiálu:
Ks

Označenie
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Veľká tekvica (napr.
tekvica muškátová alebo
veľkoplodá)
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Miska

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

Kocky ľadu
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Prepílenie tekvice
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Vŕtanie otvorov

V prvom kroku prepíľte tekvicu cez stred. Zvlášť dobre sa vám to vydarí
s chvostovou pílou PSA 700 E od firmy Bosch. Potom tekvicu vydlabte.
Upozornenie: Zvyšky tekvice z hygienických dôvodov už nepoužívajte na
prípravu jedla!

Robert Bosch GmbH

Strašidelných tvárí je na halloweenskej párty dosť, preto dnes tekvica dostane
iný výzor: Do hornej polovice tekvice vyvŕtajte vhodné otvory na fľaše –
napríklad akumulátorovým vŕtacím skrutkovačom PSR 10,8 LI-2 a vhodným
dierovým pílovým nadstavcom.
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Naplnenie tekvice
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Tip

Do dolnej polovice tekvice vložte misku s kockami ľadu. Potom na ňu položte
tekvicovú pokrievku, do otvorov povkladajte fľaše a vychutnávajte si na
halloweenskej párty strašidelné nápoje.
Chcete uštedriť fľašiam s nápojmi ešte aj ten pravý halloweenský facelift?
Stiahnite si jednoducho zo stránky Bosch etikety v štýle Helloweenu, vytlačte
ich na samolepiaci papier a vystrihnite. Staré etikety uvoľnite z fliaš pomocou
vody a nalepte nové. Tieto drinky budú chutiť dokonca aj zombiom a upírom!

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch
okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky
opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.

