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 Toote kirjeldus  
 
 
 
 

 
 

 ET 

1 korpuse ülaosa 

2 mootoriosa süvend 

3 lukustusklambrid 

4 täitmisava koos kattega 

5 mootoriosa koos toitejuhtmega 

6 juhtpaneel LCD ekraaniga 

7 segaja ava 

8 korpuse alus sügavkülmiku kausi 
sisestamiseks 

9 sügavkülmiku kauss 

10 segaja 

11 jäätisekulp 

12 sügavkülmiku kausi kaas 
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 Sissejuhatus  

Meil on hea meel, et otsustasite osta selle jäätisemasina ning täname teid usalduse eest. 
Seadme lihtne kasutamine ja lai valik rakendusi lisavad teile kindlasti entusiasmi. Selle 
seadme pikaajalise kasutamise tagamiseks lugege palun hoolikalt läbi 

järgmised märkused ja järgige neid. Hoidke seda kasutusjuhendit turvalises kohas. Seadme 
üleandmisel andke kõik dokumendid üle kolmandatele isikutele. Suur tänu. 

 
Seadme kasutamine 
Seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks jäätise, sorbeti, külmutatud jogurti jms 
valmistamiseks. Seadme muu kasutamine või muutmine ei ole ette nähtud ja sellega kaasnevad 
märkimisväärsed ohud. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud mittesihipärasest 
kasutamisest. Seade ei ole mõeldud kommertskasutuseks. 

 
Tehnilised andmed 
Ühendage seade ainult vastavalt eeskirjadele paigaldatud isoleeritud pistikupesaga. Nimipinge 
peab vastama andmesildil toodud andmetele. Ühendage ainult vahelduvvooluvõrguga! 

 
Nimipinge: 220-240 V~ 50/60 Hz 
Nominaalvõimsus: 12 W 
Kaitseklass: II 
Energiatarve ooterežiimil: < 0,72 W 
Maksimaalne tööaeg: 2 40 minuti pikkust tsüklit 
Maksimaalne kogus: 500 ml 

 
Pakendi sisu 
Vahetult pärast pakendi lahti pakkimist kontrollige toote komplektsust ning toote ja kõikide 
komponentide vastavust ning kõlblikkust (vt toote kirjeldus, lk 2). 

 
Pakkematerjal 
Ärge visake pakkematerjali lihtsalt ära, vaid suunake see taaskasutusse. 
Viige paberist, papist ja lainepapist pakendid kogumiskonteinerisse. Samuti 
viige plastist pakkematerjal ja kile selleks ette nähtud kogumiskonteinerisse. 

 
Plastiku märgistuste näited: PE tähistab 
polüetüleeni, koodnumber 02 - PE-HD, 04 - PE-LD, 
PP - polüpropüleeni, PS - polüstüreeni. 

 
 

Utiliseerimine/ringlussevõtmine 
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi kohaselt ei tohi seda toodet eluea 
lõppemisel tavaliste olmejäätmetega hulka visata. Seetõttu viige see tasuta 
nõuetekohaselt litsentseeritud kohalikku kogumiskohta (nt jäätmejaama), mis tegeleb 
elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuga. Toote utiliseerimise kohta saate 
infot kohalikust omavalitsusest. 

ET 
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 Ohutus  

HOIATUS: Lugege kõiki ohutusnõuandeid ja juhiseid! 
Ohutusnõuannete ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, 
tulekahju ja/või raskeid vigastusi! 

 
Üldised ohutusalased märkused 
• Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja toitejuhtmest eemal. 
• Seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsilise, 

sensoorse või vaimse puudega inimesed, kellel puuduvad teadmised või 
kogemused seadme käsitsemisel juhul, kui neid juhendatakse seadme 
ohutuks kasutamiseks, nii et nad on täiesti teadlikud kõikidest sellest 
tulenevatest ohtudest. 

• Seadme puhastamisel või hooldamisel tuleb jälgida lapsi, kes 
on vanemad kui 8 aastat. 

• Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. 
• Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega. 
• Pakkematerjali nagu nt fooliumkotte tuleb hoida lastest kaugemal. 
• Enne iga kasutamist kontrollige seadme ja lisaseadmete korrasolekut. 

Seadet ei tohi kasutada, kui see on maha kukkunud või sellel on 
nähtavaid kahjustusi. Sellistel juhtudel tuleb toiteallikas lahti ühendada 
ja spetsialist peab seadet kontrollima. 

• Toitejuhtme paigaldamisel veenduge, et keegi ei saaks sellesse 
takerduda ega komistada, et vältida seadme maha kukkumist. 

• Hoidke toitejuhet kaugemal kuumadest pindadest, teravatest 
servadest ja mehaanilistest mõjutustest. Kontrollige toitejuhet 
regulaarselt riknemiste ja kahjustuste suhtes. Kahjustatud või 
takerdunud juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu. 

• Hoidke seadme lahti ühendamisel kinni pistikust, mitte toitejuhtmest. 
• See elektriseade vastab asjakohastele ohutusstandarditele. Seadme või 

toitejuhtme kahjustuste korral eemaldage seade viivitamatult 
vooluvõrgust. Seadet võib remontida ainult volitatud hooldusfirma. 
Remontimisel tehtud vead võivad olla kasutajale ohtlikud. 

• Väärkasutus ja kasutusjuhendi eiramine muudab garantii 
kehtetuks. 
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Ohutusnõuanded seadme kasutamiseks 
Tähelepanu: Vigastusoht! 
• Ärge pange töötamise ajal seadmesse esemeid ja ärge lükake 

kätt täiteavasse. Vigastuste vältimiseks on oluline, et juuksed, 
käed ja riided ei satuks töötava segaja lähedusse! 

• Ärge puudutage külma sügavkülmiku kaussi märgade kätega. 
 
• Kasutage ainult õigesti koostatud seadet. 
• Ärge kasutage seadet välistingimustes, soojusallikate (ahi, 

gaasipliit jne) läheduses ega plahvatusohtlikus keskkonnas, kus 
paiknevad tuleohtlikud vedelikud või gaasid. 

• Seadme kasutamise ajal tuleb vältida otsest päikesevalgust. 
• Ärge kasutage seadet külmikus ega sügavkülmikus. 
• Ärge asetage mitte kunagi sügavkülmiku kaussi pliidiplaadile, ahju 

ega mikrolaineahju. 
• Ärge valage sügavkülmiku kaussi kuuma vedelikku. 
• Ärge kunagi peske sügavkülmiku kaussi nõudepesumasinas. Seda 

saate puhastada sooja veega (maksimaalselt 40 °C) ning mõne kerge 
pesuvahendiga. 

• Kasutage seadet ainult koos originaalvaruosadega. 
• Enne seadme lahti võtmist või kokkupanekut ja enne puhastamist 

eemaldage seade alati vooluvõrgust! 
• Ärge kunagi kastke mootorit, toitejuhet ja pistikut vette ega 

puhastage neid voolava vee all! 
• Ärge hoidke seadet õues ega niisketes ruumides. 
• Ärge kasutage seadet siis, kui see ei tööta korralikult. 
• Tõmmake toitepistik välja seadme täielikuks välja lülitamiseks ja enne 

hoiustamist. 
 
Sügavkülmiku kausi jahutusvedeliku ohutusjuhised 

• Jahutusvedelik on inimtoiduks kõlbmatu. 
• Pange seade ja sügavkülmiku kauss lastele kättesaamatusse 

kohta. 
• Ärge kasutage seadet, kui sügavkülmiku kauss lekib või on 

kahjustatud. Lekkivat jahutusvedelikku saate tuvastada selle 
sinise värvi järgi. 
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Jahutusvedelikuga juhusliku kokku puutumise korral: 
Üldine Võtke määrdunud rõivad seljast ja peske neid enne 
uuesti kandmist. 

 
Pärast sissehingamist    Tagage värske õhk. Kui tunnete iiveldust või 

kahtluste korral pöörduge arsti poole. 
 
Nahaga kokku puutumisel   Peske nahka koheselt vee ja seebiga ning 
loputage hoolikalt. 

 

Silma 
sattumisel 

Loputage silmi koheselt vähemalt 10 minutit voolava 
veega, hoides silmalauge lahti. Silmaärrituse korral 
pöörduge arsti poole. 

 

Alla neelamisel loputage koheselt suud. Ärge kutsuge esile oksendamist. 
Halva enesetunde korral pöörduge arsti poole. 

 

 Enne esimest kasutamist  

Alustamiseks puhastage seade ja kõik lisaseadmed. Lisateavet leiate peatükist “Puhastamine ja 
hooldus”. 

 
OLULINE MÄRKUS EDUKAKS KASUTAMISEKS: 
Sügavkülmiku kauss tuleb jahutada temperatuurini -18 °C! Seetõttu peaksite seda hoidma 
umbes 12 tundi sügavkülmikus. 

 

 Juhtpaneel  
 
 

 

 

 
1 

 
Taustvalgusega LCD ekraan - 
aja kuvamine “20:00” kuni “40:00” 
minutit 

 
2 

 
Nupp „Aeg“ 

 
3 

 
„Start/paus“ nupp 
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 Seadme kasutamine  

Tähelepanu: Vigastusoht! 
• Ärge pange töötamise ajal seadmesse esemeid ja ärge lükake 

kätt täiteavasse! 
• Vigastuste vältimiseks on oluline, et juuksed, käed ja riided ei 

satuks töötava segaja lähedusse! 
• Ärge puudutage külma sügavkülmiku kaussi märgade kätega. 

 
Olulised märkused: 
! Soovitame lasta mootoril kahe ettevalmistusprotsessi vahel jahtuda vähemalt 15 minutit. 
! Seade on varustatud mitmete turvafunktsioonidega, et vältida mootori kahjustumist 

ülekuumenemise korral segaja blokeerumisel. 
° Ülekuumenemine: Mootori ülekuumenemise korral lülitub seade välja. Pärast jahtumist hakkab 

seade uuesti automaatselt tööle. Pange tähele, et taimer töötab 
jahutusfaasis edasi. 

° Blokeerumine: Kui jäätis läheb ettevalmistamise ajal liiga kõvaks, siis mootor blokeerub. See on 
äratuntav segaja sagedase paremalt vasakule liikumisega. Sel juhul peatage protsess, vajutades 
nuppu „Start/paus“. 

 
1.) Seadme töötamiseks ette valmistamine 

• Pange tühi ja kuiv sügavkülmkauss vähemalt 12 tunniks sügavkülmikusse temperatuurile 
- 18 °C. Pöörake erilist tähelepanu sellele, et sügavkülmiku kauss paikneks ülespidi ja 
vertikaalselt, et jahutusvedelik saaks ühtlaselt jaotuda. 

• Vihje: Soovitame säilitada sügavkülmiku kaussi püsivalt sügavkülmikus, et saaksite jäätise 
valmistamist alati ilma pikema ooteajata alustada. Kausi kaitsemiseks määrdumise eest 
kasutage kaasas olevat kaant. 

• Valmistage toores jäätise segu eraldi puhtas kausis ja jahutage seda vähemalt 2–3 tundi 
külmkapis. Segu temperatuur ei tohiks ületada temperatuuri 2–4 ° C. Järgige maksimaalset 
kogust 500 ml. 
MÄRKUS: Ärge valage sügavkülmiku kaussi kuuma vedelikku. Liiga suured 
temperatuurierinevused sügavkülmiku kausi ja sisu vahel võivad sügavkülmiku kaussi 
kahjustada. 

• Enne koostamist eemaldage seade alati vooluvõrgust. 
• Ühendage mootoriosa korpuse ülaosaga ning vajutage seda alla, kuni see kinnitub klõpsatusega 

kohale. 
• Lükake segajat mootoriosa avasse, kuni see peatub. 
• Võtke külmutatud sügavkülmiku kauss sügavkülmikust välja ja sisestage see korpuse põhja 

alles vahetult enne seadme kasutamist. 
• Asetage korpuse kokkupandud ülemine osa korpuse alusele ja laske mõlemal külgmisel 

lukustusklambril oma kohale klõpsata. Pöörake erilist tähelepanu valgetele nooltele 
korpuse põhjal ning ülaosal. 

 
2.)  Seadme käivitamine ja ette valmistatud segu sisse valamine 

• Ühendage seade vooluvõrguga. 
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• Seade lülitub ooterežiimi. Seda tähistab signaal ja ekraanil kuvatav minutite näit „20:00“. 
• Nupu „Aeg“ vajutamisega saab ettevalmistusaega suurendada minuthaaval kuni 

maksimaalselt. 40 minutini. 
• Valmistusaeg sõltub algtemperatuurist, jäätise tüübist ja soovitud konsistentsist. Aluseks 

võite võtta retseptiosas toodud ajad. 
MÄRKUS: Nupu all hoidmisel suureneb aeg minutiliste intervallidega kuni väärtuseni „40:00“. 
Seejärel lülitub ekraan tagasi väärtusele „20:00”. 
• Alustamiseks vajutage nuppu „Start/paus”. Seade ja taimer käivituvad ning lõpuni jäänud 

aega kuvatakse ekraanil. 
• Avage täiteava katteklapp ja valage siis jäätisesegu ettevaatlikult sügavkülmiku kaussi. 

Järgige maksimaalset kogust 500 ml. 
• Seejärel sulgege katteklapp. 
MÄRKUS: Valage segu sisse ainult siis, kui segisti töötab, et vältida külmutatud kihi tekkimist 
sügavkülmiku kausi pinnale. 

 
3.)  Koostisosadega täitmine 

• Vajadusel saate täiendavaid koostisosi täiteava kaudu lisada. 
• Avage katteklapp ja lisage koostisosad. 
• Seejärel sulgege katteklapp. 

 
4.) Ettevalmistusaja muutmine töötamise ajal 

• Ettevalmistuse peatamiseks vajutage nuppu „Start/paus“. Kuvatav aeg peatub. 
• Muutke ettevalmistamise aega vastavalt vajadusele, vajutades nuppu “Aeg”. 
• Vajutage uuesti nuppu „Start/paus“ ning ettevalmistus jätkub. 

 
5.) Ettevalmistuste lõpetamine 

• Ettevalmistuse lõpetamiseks vajutage nuppu „Start/paus“. Allaloetav aeg peatub. 
• Tõmmake toitepistik välja seadme täielikuks välja lülitamiseks ja enne hoiustamist. 

 
MÄRKUS: Ärge lülitage seadet liiga vara välja, et vältida sügavkülmutatud kihi tekkimist 
külmutuskausi pinnale. 

 
Teise partii ette valmistamiseks tuleb sügavkülmiku kaussi uuesti 12 tundi sügavkülmikus 
jahutada. Kui sügavkülmiku kausis olev jahutusvedelik ei ole pärast ette valmistamist ja 
puhastusprotsessi täielikult sulanud, saab sügavkülmiku kaussi lühema aja (umbes 6 tundi) 
külmutamisega uuesti kasutada. 

 
MÄRKUS: Kui soovite järjestikku valmistada mitut tüüpi või partiid jäätist, võite osta teise 
sügavkülmiku kausi, mida saab osta edasimüüjalt - mudel IB 05. Seda saate varukausina hoida 
sügavkülmikus temperatuuril –18 °C. 

 
6.) Pärast ettevalmistamist 

• Pärast määratud aja möödumist lülitub seade automaatselt ooterežiimi. 
• Viimase 10 sekundi jooksul kostub helisignaal. Ekraanil kuvatakse uuesti „20:00”. 
• Enne valmis jäätise eemaldamist eemaldage enne lahti võtmist seade vooluvõrgust. 
• Vabastage korpuse ülemine osa mõlema külgmise lukustusklambri avamisega. 
• Tõstke korpuse ülemine osa ettevaatlikult üles ja eemaldage segaja mootori küljest. 
• Eemaldage valmis jäätis sügavkülmiku kausist. Selleks võite kasutada komplekti kuuluvat 

jäätisekulpi. MÄRKUS: Ärge kunagi kasutage jäätise eemaldamiseks sügavkülmiku kausist 
metallist esemeid! See võib selle pinda kahjustada. 
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• Seadme täielikuks lahti võtmiseks eemaldage mootoriosa, kasutades tagaküljel asuvat 
lukustusmehhanismi ja tõstke see üles. 

 
7.) Täielik välja lülitamine 

• Tõmmake toitepistik välja seadme täielikuks välja lülitamiseks ja ohutuks hoiustamiseks. 
 

 Puhastamine ning hooldus  

Tähelepanu: Vigastusoht! 
• Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust! 
• Ärge kunagi kastke mootorit, toitejuhet ja pistikut vette ega 

puhastage neid voolava vee all! 
 

Olulised märkused: 
!  Sügavkülmiku kauss ja mõlemad korpuse osad ei ole nõudepesumasinas pesemiseks sobivad! 
!  Sügavkülmiku kauss peab olema enne sügavkülmikusse asetamist täielikult kuivanud! 
! Puhastage sügavkülmiku kaussi ja segajat pärast iga kasutamist. 
! Veenduge, et seade oleks hügieeniliselt puhas, eriti kui valmistate töötlemata piimast või 

toorestest munadest valmistatud jäätist. 
 

• Eemaldage mootoriosa korpuse ülaosa küljest. Vajadusel puhastage seda niiske lapiga ja 
kuivatage hoolikalt. 

• Puhastage korpuse osi, segajat ja teisi tarvikud kuuma loputusveega. Jäätisekulp tuleb 
põhjalikuks puhastamiseks lahti võtta. 

• Puhastage sügavkülmiku kaussi ainult käsitsi sooja veega (mitte soojemaga kui 40 °C) ja 
nõudepesuvahendiga. Seejärel pühkige see kuivaks. 

• Ärge kasutage metallesemeid, abrasiivseid aineid ega lahusteid! 
• Ärge kasutage puhastamiseks mitte kunagi aurujoaga seadet! 

 

 TÕRKEOTSING  
 

Viga Põhjus ja lahendus 
Seade tööta, seda ei saa 
sisse lülitada 

• Kontrollige, et toitejuhe on katki. Ärge kasutage seadet, kui juhe 
on kahjustatud. 

• Kontrollige, kas pistik on korrektselt ühendatud. Kontrollige 
pistikupesa, ühendades testimiseks mõne teise seadme. 

Tulemus ei ole rahuldav • Kontrollige, kas sügavkülmiku kauss on korralikult külmunud. 
Seda tuleb vähemalt 12 tunni jooksul külmutada 
külmutuskambris temperatuuril -18 °C. 

• Jälgige jäätisesegu temperatuuri. See ei tohi ületada temperatuuri 
2 - 4 ° C. Võimalusel hoidke koostisosi külmkapis ja/või jahutage 
ettevalmistud segu. 

• Jäätise segu eeljahutamine sügavkülmas temperatuurini veidi 
alla 0 °C võib valmistamisaega märkimisväärselt vähendada. 

• Järgige retseptis toodud koguseid ja maksimaalset kogust. 
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Mootor teeb liigset müra 
Segaja liigub pidevalt 
paremale/vasakule 

• Kui jäätis läheb ettevalmistamise ajal liiga kõvaks, siis mootor 
blokeerub. Ettevalmistus on lõppenud. See ei ole rike. Peatage 
protsess, vajutades nuppu „Start/paus“. 

Mootor seiskub töö 
ajal 

• Ülekuumenenud mootor. Pärast jahtumist käivitab seade 
mootori automaatselt. Pange tähele, et taimer töötab ka 
jahtumise ajal. 

 
 Lisatarvikud  

Kui soovite järjestikku valmistada mitut tüüpi või partiid jäätist, võite osta teise sügavkülmiku 
kaanega kausi. Mudeli number on IB 05 ning selle saata osta edasimüüjalt. 

 

 Nõuanded ja retseptid  

• Jäätise tekstuur sõltub jäätise segu ja selle koostisosade temperatuurist. 
° Mida jahedam segu, seda kiiremini jäätis valmis saab. Seetõttu tuleks segu eelnevalt 

jahutada külmkapis temperatuurini 2–4 °C. 
° Kõrge rasvasisaldus annab kreemja tekstuuri, kuid see nõuab pikemat segamisaega 

jäätisemasinas. 
° Kõvema jäätise saamiseks võite valmisjäätist veel 2–3 tundi sügavkülmikus sügavkülmutada. 

• Sõltuvalt kasutatud koostisosadest muutub sügavkülmas hoitav jäätis väga kõvaks. Sellisel juhul 
pange jäätis umbes 5-10 minutiks külmkappi vahetult enne serveerimist. 

• Järgige maksimaalset kogust 500 ml. Kui seda ületatakse, ei pruugi jahutusvõime olla 
piisav soovitud konsistentsiga jäätise tootmiseks. 

• Valmistage jäätise segu eraldi kausis. 
• Järgige vastavaid hügieenieeskirju, eriti toorest muna sisaldavate retseptide puhul. 
• Kui jäätis on enne määratud aja lõppu soovitud konsistentsini jõudnud, lülitage seade 

käsitsi välja. 
 

Järgmised retseptid on vaid väike valik võimalustest. Vastavast erialakirjandusest ja internetist 
leiate laias valikus valmistamisvõimalusi ja retsepte. 

 
Koorejäätis 

Vaniljejäätis 
200 ml täispiima 
200 ml koort 
100 g suhkrut 

üks purustatud vaniljekupar 
 
Segage segu, kuni suhkur on täielikult lahustunud. Valage eeljahutatud segu jäätisemasinasse ja 
segage seda 40 minutit soovitud konsistentsini. 
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Šokolaadijäätis 
200 ml täispiima 
200 ml koort 
2 spl suhkrut 
200 g tumeda šokolaadi glasuuri 
1 spl                 kakaopulbrit 
Kuumutage segu ja segage segu aeglaselt, kuni šokolaadiglasuur on täielikult sulanud. Jahutage 
segu maha ja segage seda 40 minutit jäätisemasinas. 

 
Mocha jäätis 
400 g magustatud kondenspiima 
200 g koort 
1 spl      lahustuvat kohvi 
5 tk kohvišokolaadi 
Tükeldage või segage šokolaadid koos koorega jämedalt (nt blenderis või saumikseriga). 
Seejärel segage aeglaselt magustatud kondenspiim ja lahustuv kohv. Valage eeljahutatud segu 
jäätisemasinasse ja segage seda 40 minutit soovitud konsistentsini. 

 

Mahlajäätis 
Maasikasorbett 
500 g     maasikaid 
125 ml    õunamahla 
50 g tuhksuhkrut 
1 spl    sidrunimahla 
Eeljahutage peenestatud koostisosad ja valage segu jäätisemasinasse. Segage 20 - 40 minutit kuni 
soovitud konsistentsini. 
Vihje: Lisage veidi külmutatud maasikaid ja segage need seguga selle kiiresti jahutamiseks. 

 
Leedripuusorbett 
300 ml leedripuusiirupit 
120 g suhkrut 
250 ml      kuiva vahuveini 
Segage segu, kuni suhkur on täielikult lahustunud. Valage segu jäätisemasinasse ja segage seda 40 
minutit soovitud konsistentsini. 
Vihje: Eeljahutage segu 1 tund sügavkülmas, et valmistamisprotsessi jäätisemasinas lühendada. 
Vihje: Asendage vahuvein õunamahlaga, et teha sellest sorbetist maitsev, alkoholivaba versioon. 

 
Külmutatud jogurt 

Külmutatud jogurt - põhiretsept 
500 ml            looduslikku jogurtit 
(rasvasisaldus 3,5%) 50 g           tuhksuhkrut 
1 pakk vaniljesuhkrut 
Segage peenestatud koostisosi ja valage jahutatud segu jäätisemasinasse. Segage 40 minutit kuni 
soovitud konsistentsini. 
Vihje: Kasutage külmutatud jogurti katmiseks garneeringut, nt puuviljapüree, küpsisepuru või teie 
poolt valitud kaste. 
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Juustukoogi-jogurtijäätis 
500 ml            looduslikku jogurtit 
(rasvasisaldus 3,5%) 125 g           magustatud 
kondenspiima 
100 g toorjuustu 
½ spl vaniljeekstrakti ja 

poole laimi mahl 
Segage kõiki koostisosi käsimikseriga ja valage jahutatud segu jäätisemasinasse.  Segage 40 
minutit kuni soovitud konsistentsini. 

 
Teist tüüpi jäätised 

Vegan avokaado-kookosjäätis 
400 g    kookospiima 
1            avokaado 
100 g    suhkrut 
1 spl     sidrunimahla 
1           näpuotsatäis soola 
Purustage avokaado viljaliha blenderis ja segage see teiste koostisosadega kokku. 
Eeljahutage jäätise segu. Segage 40 minutit kuni soovitud konsistentsini. 
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