
ChufaMix® lager drikker av nøtter, korn, frø, frukt og grønnsaker. 

Du kan utvikle dine egne oppskrifter på veggisdrikker fulle av næringsstoffer og smak. 
Det er både raskt, lettvint og morsomt! 

• Med chufa, den nye, supersunne råvaren!
• Med nøtter: mandler, hasselnøtter, valnøtter,  

peanøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, pinjekjerner,  
makadamianøtter eller kokos. 

• Med korn: havre, ris, spelt, hirse osv. 
• Med frø: quinoa, sesamfrø, hamp, gresskarfrø,  

solsikkefrø eller melonfrø. 
• Soyamelk. 
• Og mange andre muligheter. 

Alt du trenger er en vanlig stavmikser, en ChufaMix®, fem minutter, og et ønske 
om å fremstille en frisk, sunn og nærende drikk - unik, trendy og annerledes enn de 
ferdiglagde melkealternativene som er på markedet.  

Hvorfor kjøpe industrivarer fra butikken når du har et bedre alternativ hjemme? 
 

ChufaMix …rett fra naturen til glasset!

Bra for helsen: Nylagde drikker inneholder alle næringsstoffene i råvarene du 
bruker. 
Du sparer penger: Kostnaden pr liter drikk blir lavere enn om du kjøper ferdige 
drikker. 
Du skåner miljøet: Redusert behov for emballasje og frakt sparer CO2-utslipp. 
Kjøper du ferdige melkealternativer, er mesteparten av innholdet vann.  
Du blir en bevisst konsument: Med ChufaMix® har du full kontroll over forbruket ditt. 
Du kan velge 
• kortreist
• økologisk
• etisk

NB! Les den følgende informasjonen! *

1. Rengjøring av ChufaMix® 
a) Når væsken er presset ut gjennom silen (Del B), vil det bli liggende en restmasse fra ingrediensene du har brukt, 
i bunnen av silen. Restmassen må fjernes forsiktig fra silen ved hjelp av en skje av plast eller tre, eller en slikkepott. 
Ikke bruk et redskap av metall, da det kan skade silen. Ikke kast restmassen i vasken, da den kan tette avløpsrøret. I 
oppskriftsheftet kan du lese om hvordan restmassen kan brukes på ulike måter. 
b) Silen (Del B) må rengjøres under rennende vann øyeblikkelig etter bruk, før restmassen tørker. Den bør helst 
rengjøres i varmt vann, men kan også rengjøres i kaldt vann dersom den rengjøres straks etter bruk. Tørk silen med 
et tørt håndkle. 
c) Hvis du ikke rengjør silen straks og restmassen har tørket inn, er det viktig å ikke bruke et redskap av metall eller 
et annet hardt redskap som kan skade silen. Bruk en myk børste, og hvis dette er vanskelig, bløtlegg silen i en eddi-
koppløsning i minst tre timer før den forsiktig rengjøres. Skyll grundig for å fjerne eddiksmaken.  
d) Ikke bruk vaskemidler med skureeffekt eller sterke kjemikalier når du rengjør ChufaMix®. Bare vann eller vann med 
vanlig oppvaskmiddel er tilstrekkelig. 
e) Alle delene av ChufaMix® kan vaskes i oppvaskmaskin hvis ønskelig. Det er uansett viktig å fjerne restmassen 
først og skylle ChufaMix® godt før den settes i oppvaskmaskinen.  
* Produsenten og importøren erkjenner ikke ansvar for feil som er oppstått som følge av at instruks om rengjøring ikke 
er blitt fulgt. 

2. Stavmikser
ChufaMix® kan brukes med alle stavmiksere beregnet på bruk i private hjem. Stavmikser er ikke inkludert i Chufa-
Mix®.

3. Egenskaper ved din veggisdrikk
a) Hvile. Du kan velge å drikke veggisdrikken med en gang du har laget den, men hvis du vil ha optimal kvalitet, 
anbefales det å la den trekke i noen timer i kjøleskapet før bruk, slik at smaken utvikler seg. 
b) Bunnfall. Hvis veggisdrikken har stått en stund i kjøleskapet, vil det noen ganger dannes et bunnfall i bunnen av 
beholderen. Dette er bare et bevis på at du har en ekte, hjemmelaget og naturlig drikk, ulik de industrifremstilte. Hold 
lokket tett lukket og rist godt før servering. 

4. Tekniske egenskaper og godkjenninger
Godkjent: ChufaMix® er fremstilt av et materiale godkjent for bruk i forbindelse med matvarer, og i fremstillingen 
av ChufaMix brukes ikke miljøskadelige komponenter som Bisphenol A (BPA), PVC, bakelitt, fluorforbindelser og 
formaldehyd.  
Patenter og registreringer: ChufaMix® er et registrert varemerke. Misbruk av varemerket er forbudt, og medfører 
risiko for rettslig forfølgelse. 
Mekanismen bak fremstilling av drikker, og dertil hørende bestanddeler og tilbehør, inkludert denne bruksanvisningen, 
er beskyttet av patent og copyright. Fremstilling, markedsføring, salg, import og ethvert misbruk eller kopiering uten 
rettighetshavers samtykke er forbudt. 

5. Garanti 
Produsenten ChufaMix® S.L. vil reparere eller erstatte dette produktet dersom feilen skyldes mangler* ved materiale-
ne eller fremstillingen, men ikke dersom feilen skyldes feil bruk, der instruksene i denne bruksanvisningen ikke er blitt 
fulgt. 
Kvittering for kjøpet må fremlegges. 
*Det anses som fabrikasjonsfeil, materialfeil eller råvarefeil hvis det er avvik eller produksjonsfeil i materialers, fremstillingsprosessers 
eller produkters spesifikasjoner.

Veggie Drinks Maker

Kjenner du chufa? Lag en chufadrikk! 
Chufadrikken smaker friskt og godt. Chufaen har en nøytral, litt søtlig smak, og kan nytes som den er eller smakssettes med mange 
ulike, naturlige ingredienser som vanilje, kanel, urter, bær eller frukt. Chufa er et tradisjonelt jordbruksprodukt i Valencia-området 
i Spania. I flere årtusen har denne næringsrike knollen blitt dyrket, og chufadrikken blitt nytt. Den er både leskende, velsmakende 
og sunn. 

Chufa’en har en gunstig fettsyrebalanse og er rik på mineralene magnesium, fosfor, potassium, jern og kalsium. Den har et høyt 
innhold av fiber og antioksidanter i form av vitamin E og C. Den inneholder enzymene amylase, lipase og catalase samt arginine. 
Naturlig glutenfri. 



Fyll beholderen med 
vann opp til 500 ml 

eller 1000 ml-merket.

Sett silen inn i  
beholderen.

Legg frø, nøtter eller
korn i silen.

Sett inn stavmikseren (ikke 
inkludert) og la den gå på 

lav hastighet i ca ett minutt. 

Rør rundt med en tresleiv eller 
slikkepott og bruk stamperen til å  

presse ut de siste dråpene.

Tilsett sukker eller annet 
søtningsmiddel, eller ingen- 
ting, helt etter egen smak.

Vask alle delene før du bruker ChufaMix® første gang.
• Illustrasjon 1: Fyll beholderen (Del A) med friskt vann opp til 500ml- eller 1000ml-merket. 
• Illustrasjon 2: Sett silen (Del B) inn i beholderen (Del A) og justér lett til den passer. 
• Illustrasjon 3: Legg frø, nøtter, korn, frukt eller grønnsaker i silen (Del B). 
• Illustrasjon 4: Sett inn stavmikseren, start den på laveste hastighet og la den gå i ca ett minutt. Før stavmikseren sakte opp og ned flere 

ganger, helt ned til bunnen og opp igjen langs innsiden av silen (Del B).
• Illustrasjon 5: Løft silen (Del B) litt opp fra av beholderen (Del A), rør rundt med en tresleiv eller slikkepott og bruk stamperen (Del C) til å 

presse væske ut av restmassen, slik at all væsken havner i beholderen. 
• Illustrasjon 6: Valgfritt. Tilsett eventuelt sukker, honning eller annet søtningsmiddel. 

KORNBASERTE DRIKKER
Havre, ris eller spelt*

• 1 liter varmt, men ikke kokende, vann 
• 50 gr korn (havre, ris, spelt), bløtlagt dersom kornene er hele
• 40 gr sukker / honning eller naturlig sirup / 20 ml agavesirup /  

1 ss stevia
• 1 ss solsikkeolje
• 1/10 skall av sitron eller 1/6 skall av appelsin
• Litt kanel
• Litt salt

Fremgangsmåte:
1. Hell vannet i beholderen.
2. Legg råvarene i silen. 
3. Sett inn stavmikseren og la den gå på lav hastighet i ca 1 min.  
4. Løft silen litt opp fra beholderen og bruk stamperen til å presse 

ut resten av væsken.
5. Oppbevares maks fem dager i kjøleskap. 

*Noen ChufaMix-bruker foretrekker bløtlagte eller kokte korn, andre velger 
rå, grovmalte korn.  

SOYADRIKK 
Ingredienser
1 liter varmt, men ikke kokende, vann.
70 gr soya” i små biter, evt forkokt, eller grovmalt. 
Anbefalte tilsetninger: søtstoff, 1/5 sitron-eller appelsinskall, litt kanel, 
vanilje eller ca 25 gr kakao.
Fremgangsmåte:

1. Hell vannet i beholderen.
2. Legg råvarene i silen. 
3. Sett inn stavmikseren og la den gå på lav hastighet i ca ett 

minutt. 
4. Løft silen litt opp fra beholderen og bruk stamperen til å presse 

ut resten av væsken.
5. Oppbevares maks fem dager i kjøleskap. 

*Hvis du bruker rå soya, bør du vurdere om du skal koke melken før bruk. 
Det er delte meninger om dette. 

TRIKS & TIPS 
    
1- Oppbevaring: Drikkene må alltid oppbevares i kjøleskap. 
2- Holdbarhet: Varierende med ingrediensene, 3-7 dager i kjøleskap. 
3- Du kan varme opp en drikk, men når den er varm, må du bruke den med en gang og ikke sette den tilbake i kjøleskapet. 
4- Søtning: Du kan lage drikken uten noen søtning, og la hver enkelt tilsette søtstoff etter ønske. Hvis alle er enige om søtningen, kan gjerne 
søtstoffene tilsettes allerede mens du lager drikken, som oppskriftene antyder. Du kan også søte drikkene med modne frukter. 
5- Vanntemperatur: Noen råvarer krever varmt vann for at smak og egenskaper skal trekkes ut. Kok opp vannet og la det avkjøles litt. 
Andre råvarer trenger kaldt vann. 
6- Noen stavmiksere, kjøkkenmaskiner og matmøller, og til og med kaffekverner, kan male tørre råvarer (uten vann). Ved å gjøre dette, 
kan du bruke hele råvarer, som ellers krever bløtlegging. 
7- Hvordan vet jeg at drikken er ferdig? Når du bruker stavmikseren, kan du se på hvordan drikken blander seg, du kan se at det danner 
seg skum på toppen, høre at knivbladene ikke lenger møter motstand, og kjenne duften fra den ferdige drikken. Med litt øvelse kan du se, 
høre og lukte når drikken er ferdig, uten å se på klokken.
8- Når det skiller seg: Noen drikker vil skille seg, og i andre vil det bli et bunnfall. Dette er naturlige prosesser. Rist beholderen kraftig, så 
drikken er glatt og jevn når den drikkes. 
9- Jeg vil bare lage en halv liter drikk: Det er lett å halvere alle ingredisenene i oppskriftene.  Vær oppmerksom på at ChufaMix ikke er 
utviklet med tanke på å lage mindre enn 1/2 liter eller mer enn 1 liter. 
10- Bedre utnyttelse av råvarene: Når du lager nøttedrikker, kan du få mer ut av råvarene på denne måten: Lag først en liter drikk på vanlig 
måte. Hell drikken over i en mugge. Fyll 0,5 liter vann i beholderen og bruk igjen stavmikseren i ett minutt med restmassen fra første gang. 
Bland de to drikkene. Denne drikken vil bli litt tynnere, men allerede neste dag er den passe fyldig og velsmakende. 
11- Vannet: Vannkvalitet er avgjørende for enhver plantebasert drikk, og hvis kranvannet er bra, er det det aller beste. Hvis ikke, kan du 
vurdere å bruke et vannfilter, eventuelt flaskevann. 
12- Hvile utvikler smaken:  Hvis du ønsker en enda mer velsmakende drikk og har tid til å vente, kan du prøve dette: Når du har brukt 
stavmikseren, kan du la drikken hvile i silen i 10-30 minutter, før du bruker stamperen. 
13- Unngå kokende vann: I noen oppskrifter står det at du skal bruke varmt vann, særlig kornbaserte drikker. Kok opp vannet og la det 
avkjøles litt, men det bør være over 85ºC.
14- Kaffe eller te (urtedrikker) & melk: Både kaffe og te kan få en herlig smak - og bli sunnere - med tilsetning av en naturlig drikk laget i 
ChufaMix. Du vil bli gledelig overrasket. 
15- Hviken drikk er best? Et viktig aspekt i et balansert kosthold er variasjon. Derfor anbefales det å velge ulike drikker og variere i hverda-
gen, slik at kroppen tilføres mange ulike råvarer som nærer og styrker. 
16- Eksakte mål? Oppskriftene i dette heftet, i det store oppskriftsheftet, i brosjyrer og på nettsider, er bare omtrentlige anbefalinger. Kombi-
nasjonsmulighetene for råvarer er nesten uendelige, og avhenger av dine egne ønsker og behov. 

RESTMASSEN KAN OGSÅ BRUKES
Utnyttelse: Prøv å bruke restmassen så ofte du kan. Behandle den eventuelt som matavfall, men kast den aldri i vasken, da den kan tette 
rørene. 
Oppbevaring: Restmassen må brukes så raskt som mulig, og oppbevares i kjøleskap i mellomtiden. Den må ikke oppbevares mer enn 72 
timer. Den vil fermentere. 
Å få restmassen ut av silen: Bruk en slikkepott, eventuelt en ren hånd eller en tresleiv, og vær forsiktig så du ikke skader silen når du 
fjerner restmassen. 
Bruksmåter: A- I matlaging: Restmassen kan inngå i velsmakende og sunne oppskrifter, både søte og salte. B- Muesli: Du kan bruke rest-
massen som du bruker müesli, i små mengder, i yoghurt eller salat, eller blande den inn i en frokostblanding. C- I hagen: Den er utmerket i 
komposten. D- Dyr: Særlig høns er glade i restmassen. E- Kosmetikk: Her kan du prøve deg frem og for eksempel bruke restmassen som 
peeling.
Se oppskrifter i oppskriftsheftet. Lastes ned gratis fra fra www.chufamix.no 
Hvis du er i tvil om bruken av ChufaMix® kan du se på videoen «ChufaMix®» på www.youtube.com/chufamix eller 
kontakte importøren på info@transforma.no.  
Eneimportør for Norge er Transforma AS, Tvetenveien 152, 0671 Oslo. Tlf. 24 10 28 46.  

TILSETT SMAK OG NÆRING

I tillegg til basisingrediensene i drikkene du lager, bør du prøve deg frem med naturlige smaksstoffer og ingredienser som gir andre egenskaper:

Søtningsstoffer: a) Dadler   b) Naturlige siruper (agave, palme, lønnetre etc)  
c) Honning d) Steviablader (med varmt vann)  e) Rørsukker.
Smaksstoffer: a) 1/10 av skallet av en lime eller sitron eller 1/6 av skallet av en appelsin eller klementin. b) Litt kanel (malt eller en liten bit av hel kanel) 
c) Litt vanilje (vaniljesukker, ekstrakt eller frø av vaniljestang) d) Litt kakaopulver (tilsett gjerne litt ekstra søtstoff). e) 2 -3 blader av frisk mynte. f) Andre 
røtter, krydder eller frø. 
Urter: Med ChufaMix beholdes alle egenskapene i ingrediensene. For eksempel brennesle, tang, moringa, ringblomst, rosmarin eller agurkurt.
Fortykningsmidler: En spiseskje sesamolje, solsikkeolje eller kokosolje.
Frukt og grønnsaker: Prøv rå gulrot eller spinat, jordbær, banan, melon, ananas, fersken, aprikos, pærer, dadler, rosiner, bjørnebær eller fikner.

NØTTEDRIKKER
• 1 liter kaldt vann 
• 100-225 gr valnøtter, peanøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 

eller hakkede/bløtlagte mandler, hasselnøtter eller chufa – eller 
en blanding 

• 80 gr sukker / 70 gr honning eller palmesirup / 40 ml agavesirup
Fremgangsmåte:

1. Hell 1 liter vann  i beholderen (8,5 dl hvis du bruker bløtlagte 
nøtter). 

2. Legg råvarene i silen. 
3. Sett inn stavmikseren og la den gå på lav hastighet i ca ett minutt. 
4. La det hvile i minst fem minutter (bare hvis du bruker bløtlagte 

nøtter). 
5. Løft silen litt opp fra beholderen og rør rundt i innholdet med en 

sleiv av tre eller en slikkepott, bruk deretter stamperen til å presse 
resten av væsken ut av nøttemassen.

6. Oppbevares maks fem dager i kjøleskap.  

Med hele hasselnøtter, mandler, chufa eller kastanjer
Mengde og fremgangsmåte som forklart over, men legg også merke til:
1. Nøttene må være uten skall, og må bløtlegges over natten. 
2. Bruk stavmikseren ikke bare 1 minutt, men to minutter, på lav hastighet. 
3. La det hvile i Chufamix minst ti minutter før du bruker stamperen. 

FRØBASERTE DRIKKER
Når man skal lage drikke av frø, er det best å bruke bare en halv liter 
vann, særlig når frøene er svært små (hampfrø, quinoa, sesamfrø.)  
Slik unngår man at de små frøene unnslipper stavmikseren. Bruk 
høyeste hastighet på stavmikseren (kun med frø, ikke nøtter eller korn). 

• !/2 liter varmt, men ikke kokende, vann 
• 60 gr frø, tilsett gjerne litt urter

CHUFADRIKK   
• 1 liter kaldt vann 
• 225 gr malte chufa eller hele chufa, bløtlagt minst 24 timer hvis 

de er hele
• 50 gr sukker / 50 gr honning eller palmesirup / 25 ml agavesirup

Samme fremgangsmåte som for nøtter.


