
LIQUIDIFICADOR





Para um “smoothie” saudável de frutas e iogurte ao pequeno almoço, para 

recuperar após o exercício físico com uma bebida fresca ou para preparar 

uma simples sopa para o almoço, o liquidificador Smeg mistura ingredientes 

de diferentes texturas na perfeição, para o acompanhar durante o dia.

A mistura
PERFEITA
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Alta performance e design superior 
UMA MISTURA BEM-SUCEDIDA

4 
JARRO EM 
TRITANTM 
BPA-FREE 

Leve, inquebrável e 
lavável na máquina, 
tem uma tampa 
transparente anti 
salpicos e graduação 
em litros, chávenas e 
onças. 

3 
MOTOR COM 
FUNÇÃO DE 
ARRANQUE

Um inicio gradual 
facilita a mistura 
inicial e a passagem 
à liquidificação na 
velocidade desejada.

1  
CORPO EM 
ALUMÍNIO 
FUNDIDO 

Robusto e estável, 
com uma base 
antiderrapante e 
um compartimento 
para enrolar o cabo 
elétrico.

2 
LÂMINAS 
DUPLAS 
EM AÇO 
INOX 

Lâminas removíveis 
que funcionam 
em 4 níveis de 
velocidade para 
garantir uma 
mistura com 
a consistência 
desejada.

Cuidadosamente projetado até ao menor detalhe para proporcionar 

eficiência e versatilidade, o liquidificador Smeg tem 3 funções padrão: 

Triturador de gelo para obter gelo picado, Batidos para criar texturas 

densas e cremosas e Pulse para acelerar momentaneamente a rotação 

das lâminas.



A seleção das 
cores

Silhueta
elegante 
    EM  

cores 
vintage

BLF01PGUS

VERDE ÁGUA

BLF01PBUSBLF01SVUS

AZUL CÉUCINZA

PRETOROSA ENCARNADO

CREME

BLF01CRUS

BLF01BLUSBLF01PKUS BLF01RDUS



HÍPER SAUDÁVEL

Smoothies com 
fragrâncias 

e cores



Use frutas e vegetais cortados 
para beneficiar totalmente de 
todos os ingredientes ativos. 

Escolha um smoothie diferente para 
cada altura do dia: um impulsionador de 
energia desintoxicante para a manhã, 
um rico em vitaminas e minerais para 
o almoço e um mais açucarado como 
snack de tarde para a fome.

1 2 3 4

Ingredientes: 
Laranjas 3
Cenouras ½ copo
Iogurte natural 1 copo
Mel 4 colheres de sopa
Gengibre fresco, sem casca 1 colher de chá

Preparação: 
Descasque as laranjas e guarde ¼ da casca de 1 laranja.

5 minutos

Coloque as laranjas 
em pedaços e a casca 
no liquidificador, 
depois adicione as 
cenouras e o gengibre 
cortado aos pedaços.

Misture na 
velocidade 4 durante 
20/25 segundos.

Adicione o iogurte 
e o mel através do 
buraco próprio na 
tampa.

Misture na 
velocidade 2 durante 
10 segundos. Encha 
os copos.

SMOOTHIE PARA 
DESPORTISTAS



1 2 3 4

Ingredientes: 
Kiwis maduros 2
Toranjas rosa 2
Maçãs verdes 2
Mel 1 1/2 colher de sopa

Meta as toranjas rosa 
no liquidificador, e de 
seguida, as maçãs. 

Misture na 
velocidade 4 durante 
40/45 segundos.

Adicione os pedaços 
de kiwi e o mel 
através do buraco 
próprio na tampa.

Misture na 
velocidade 4 durante 
20/25 segundos. Sirva 
em copos.

SMOOTHIE 
DETOX

Adicione especiarias para obter 
resultados mais benéficos: anis ou 
sementes para facilitar a digestão, 

pimenta para acelerar o metabolismo, 
canela ou gengibre para realçar o sabor 
do smoothie ou açafrão para aumentar 
as suas propriedades antioxidantes. 
Experimente!

Preparação: 
Descasque as toranjas, os kiwis e as maças, tire os caroços e corte em pedaços. 

5 minutos



SMOOTHIE DE 
LARANJA E CENOURA

1 2 3 4

Ingredientes: 
Cenouras descascadas 1 1/2 copo
Sumo de laranja 2 copos
Iogurte natural ½ copo
Mel de acácia 2 colheres de sopa
Cubos de gelo A gosto
Água com gás

Meta as cenouras 
cortadas e metade 
do sumo de laranja 
no liquidificador 
e misture na 
velocidade 3 durante 
10 segundos usando 
a função standard.

Adicione o que resta 
do sumo de laranja 
através do buraco 
próprio na tampa. 

Adicione o mel e o 
iogurte através do 
buraco próprio na 
tampa. 

Sirva em copos e 
decore com uma 
rodela de laranja.

Pode adicionar duas colheres de 
sopa de sumo de limão filtrado 
a outros ingredientes: isto irá 

dar à bebida um toque delicioso. Beba 
logo que estiver pronto para beneficiar 
totalmente das vitaminas, uma vez que 
se deterioram rapidamente. 

Preparação:

10 minutos



1 2 3 4

Ingredientes: 
Rum branco cubano 2/3 copos
Sumo de lima fresco ½ copo
Folhas de hortelã 22
Açúcar de cana branco 4 colheres de chá
Cubos de gelo A gosto
Água com gás 

Moa as folhas de 
hortelã com o açúcar 
e o sumo de lima 
levemente e coloque 
em copos. Adicione 
um bocado de água 
com gás. Coloque o 
gelo no liquidificador.

Utilize a função 
“triturador” para picar 
o gelo.

Pique o gelo até 
obter a consistência 
desejada.

Coloque o gelo 
picado nos copos. 
Derrame o rum e 
adicione mais água 
com gás. Decore 
cada copo com 
hortelã e uma rodela 
de lima. 

MOJITO Use apenas as folhas de hortelã 
mais frescas e não aperte nem 
esprema a casca de lima no Mojito 

uma vez que isso o fará ficar amargo. Para 
criar uma variação interessante, utilize 
dois tipos de rum: um mais novo e branco 
e um mais velho e âmbar.

Preparação:

10 minutos



1 2 3 4

SMOOTHIE DE 
MORANGO 

Preparação:

5 minutos

Lave, retire as ramas 
e corte os morangos 
e coloque-os no 
liquidificador.

Adicione o iogurte, o 
açúcar e o sumo de 
limão.

Misture utilizando a 
função de smoothie.

Sirva em copos. 

Decore com 
morangos

Ingredientes: 
Morangos maduros 1 ½ copo
Iogurte natural 1 ½ copo
Açúcar 2 ½ colher de sopa
Sumo de limão 1 colher de sopa

Uma boa maneira de fazer as 
crianças consumirem as frutas e 
vegetais tão necessárias numa 

alimentação diária. As cores agradáveis 
e a consistência dos smoothies desafiam 
a imaginação e encorajam as crianças 
a experimentar e beber o que poderá ser 
encarado com uma “poção mágica”.



1 2 3 4

BATIDO 
DE CAFÉ

Meta o gelado no 
liquidificador.

Adicione o leite e o 
café morno através 
do buraco próprio na 
tampa.

Adicione o açúcar 
e misture na 
velocidade 2 durante 
15 segundos.

Sirva o batido em 
copos. Decore com 
natas batidas, grão 
de café e café moído.

Ingredientes: 
Café forte ½ copo
Gelado de café ou baunilha 2 copos
Leite frio 1 copo
Açúcar 4 colheres de sopa

Preparação:

5 minutos

Pode adicionar um toque 
moderno a uma receita 
tradicional utilizando café de 

cevada ou de chicória que podem ser 
bebidos em qualquer altura do dia, ou 
café verde que é rico em antioxidantes 
ou café dente de leão que ajuda a 
purificar o corpo.



1 2 3 4

SOPA DE 
TOMATE 

Introduza o tomate 
arrefecido no 
liquidificador e 
adicione o restante 
alho.

Misture na 
velocidade 2 durante 
10 segundos.

Coloque um pouco 
de azeite através do 
buraco próprio na 
tampa e tempere 
com a mistura de 
ervas, depois misture 
na velocidade 1 
durante 6 segundos.

Cozinhe a 180ºC  
durante 20 minutos. 
Retire do forno e 
deixe arrefecer. 
Sirva a sopa em 
tigelas e decore 
com manjericão e 
croutons.

Ingredientes: 
Tomate 500 g
Dentes de alho 2-3
Mistura de ervas (manjericão, orégãos e 
tomilho)
Azeite extra virgem 2 ½ colheres de sopa
Sal e Pimenta

Escolher o tomate como 
ingrediente principal é uma 
excelente ideia, uma vez 

que é rico em elementos saudáveis, 
especialmente licopeno, que ajuda a 
reduzir o colesterol. O tomate também é 
um poderoso antioxidante. 

Preparação: 
Lave, descasque e corte os tomates em quartos. Leve-os ao forno sobre papel 
vegetal, temperados com azeite, 
pimenta e alho. 

15 minutos



1 2 3 4

SORVET DE 
LIMÃO

Coloque os limões, 
açúcar e alguns 
cubos de gelo que 
contenham as raspas 
da casca do limão no 
liquidificador.

Adicione as claras 
de ovo através do 
buraco próprio na 
tampa.

Coloque o vinho 
e gradualmente 
adicione gelo 2 ou 
3 vezes. Misture até 
ficar suave.

Coloque o gelado 
em copos e sirva 
imediatamente ou 
guarde no congelador. 
Polvilhe os gelados 
com hortelã e raspas 
de limão. 

Ingredientes: 
Limões orgânicos 200 g
Gelo 450 g
Claras de ovo 2 colheres de sopa
Vinho branco ou vodka 3 ½ colheres de sopa
Açúcar 1 copo

Se tiver crianças como 
convidados, prepare este gelado 
sem álcool. Siga a receita 

utilizando todos os ingredientes exceto o 
vinho branco e o vodka. 

Preparação: 
Rale a casca do limão e espalhe numa cuvete dos cubos de gelo, adicione água 
e coloque no congelador. Descasque os limões, corte-os em pedaços e retire os 
caroços.

15 minutos



BLF01 
Smeg 50 style

Dados Técnicos 

800 W (1800 rotações por minuto)

Motor com função Arranque suave

4 velocidades

3 programas: Triturador, Batidos, Pulse

Jarro em TRITANTM BPA-free com 
capacidade para 1,5 L

Tampa transparente com buraco 
doseador

Lâminas duplas em aço inox, 
removiveis

Corpo em alumínio fundido

BLF01PGEU Verde água

BLF01PKEU Rosa 

BLF01CREU Creme

BLF01BLEU Preto

BLF01RDEU Encarnado

BLF01PBEU Azul céu

BLF01SVEU Cinza

Cores Disponíveis: 

LIQUIDIFICADOR



MAIS MEMBROS  

DA FAMÍLIA

Torradeira 2 tostas

Torradeira 4 tostas Chaleira

Chaleira de 
temperatura variável Robot de cozinha

Máquina de  
café expresso

Slow Juicer

Espremedor de 
citrinos



SMEG PORTUGAL

Rua António Maria Cardoso, 14

1200-027 Lisboa

Tel.: +351 214 704 360

info@smeg.pt

smeg.pt


