
FAQ (често задавани въпроси) за Healthyjuicer 

 

Q. Какви видове плодове и зеленчуци може да се сложат в Healthyjuicer? 

 

A. Healthyjuicer е много добър за изцеждане на сок от пшенични стръкове и може да се използва 

за всякакви видове зеленчуци, включително листни зеленчуци – спанак, марули, кълнове и 

магданоз. За твърди или влакнести зеленчуци като моркови, цвекло и зеле, може да се наложи да 

се поставят малки парчета, тъй като по-трудно ще се върти дръжката на сокоизстисквачката. 

 

Q. Колко е голяма? Преносима ли е? 

 

A. Сокоизстисквачката е малка и компактна. Без дръжката е само 19см висока на 21.5см дълга. 

Много удобна за пътуване и не заема място в кухнята.  

 

Q. Сокът, изцеден със сокоизстисквачката Healthyjuicer съдържа ли някакви фибри? 

 

A. В сока има малко количество фибри. Може да го прецедите допълнително, ако не искате да 

има никакви. 

 

Q. Издръжлива ли е сокоизстисквачката? От какво е направена? 

 

A. Сокоизстисквачката Healthyjuicer е много здрава. По-голямата част е направена от 

поликарбонат (Lexan), който е почти неразрушим(Lexan се използва при производството на 

бронирано стъкло).  

 

Q. Има ли нужда от ток, за да работи сокоизстисквачката? 

 

A. Не, сокоизстисквачката се задвижва изцяло на ръка и не се нуждае от електричество. 

 

Q. Каква гаранция има сокоизстисквачката? 

 

A. Healthyjuicer има едногодишна гаранция за части, които не функционират правилно, поради 

производствен дефект, при нормална употреба. 

 

Q. Има ли някакви предимства сокоизстисквачката да е направена от пластмаса, а не от метал? 

 

A. Противно на мнението на много хора, всъщност е по-добре сокоизстисквачката ви да е 

направена от пластмаса. Металните сокоизстисквачки може да ръждясат след време, тъй като 

повечето плодове и зеленчуци са до известна степен киселинни. 

 

Q. Има ли нужда да се прилага много сила, за да функционира сокоизстисквачката? 

 

A. За по-меките плодове и зеленчуци като ябълки, круши, портокали и т.н. е нужна много малко 

сила, за да се изцеди сок. За по-твърди и влакнести плодове и зеленчуци и за стръкове възрастен 

човек може да се справи без проблем, при условие че се слагат разумно количество плодове и 

зеленчуци по всяко време. Ако сте възрастен човек или имате артрит, може би е по-добре да си 

купите електрическа сокоизстисквачка. 

 

Q. Може ли да се използва сокоизстисквачката за направа на ядкови масла от бадеми, фъстъци и 



други? 

 

A. Не може да се правят масла от ядки със сокоизстисквачката. 

 

Q. Може ли да се използва за меки плодове като банани и авокадо? 

 

A. Healthyjuicer не работи много добре с много меки плодове и зеленчуци, които са с ниско 

съдържание на вода, като бананите и авокадото – те е по-добре да се смачкат на пюре с пасатор 

или кухненски робот. 

 

Q. Може ли да се разтрошава лед или да се използва за замразени плодове и зеленчуци? 

 

A. Не се препоръчва да използвате сокоизстисквачка си за лед и замразени храни. 

 

Q. Какво става със семките на плодове като гроздето, когато се изцеждат? 

 

A. Семките се отделят от предната част на сокоизстисквачка, заедно с излишната влакнеста част. 

(Много големи семки е добре да се почистват предварително, за да не се задръсти 

сокоизстисквачката) 

 

Q. При определени плодове и зеленчуци като ябълки и домати, не се получава много сок, а 

голяма част остава в сокоизстисквачката във вид на „каша”. 

 

A. Това може да се случи, ако плодовете и зеленчуците са стари и са омекнали. Може и да не са 

отглеждани добре и съдържанието им на вода да е много ниско. Може да увеличите добива на 

сок като въртите дръжката обратно на часовниковата стрелка веднъж на всеки няколко нормални 

завъртания по часовниковата стрелка. Може да добавяте и по-влакнести зеленчуци като селъри 

или моркови да избутат меките плодове и зеленчуци. 

 

 

• Съвети за работа със сокоизстисквачката Healthyjuicer 

 

• Ако изтича сок от предния накрайник, може да го затегнете леко (не прекалено) – това става 

най-добре, когато сокоизстисквачката е поставена върху основата. 

 

• След като изцедите сока е най-добре леко да разхлабите предния накрайник с приложения 

ключ, преди да свалите основната част за почистване. 

 

• Ако трудно въртите дръжката, може да сменяте посоката от време на време и/или да слагате по-

малко материал в сокоизстисквачката. 

 

• Малкият бял накрайник може да се ползва само при цедене на пшенични стръкове, за други 

плодове и зеленчуци не е задължително да го използвате. 

 

• Ако нарежете морковите, цвеклото или други твърди зеленчуци на ивици, изцеждането на сок 

ще бъде по-лесно. 

 

• Когато сте готови с цеденето на сок и искате да измиете сокоизстисквачката, проверете в 

основното тяло дали не е останал сок. Наклонете основата и тялото леко назад към себе си и 



излейте останалия сок в чашата. След това може да свалите основната част и да я измиете. 

Основата може само да се изтрие с влажна кърпа или гъба. 

 

• Ако не можете да завъртите напълно заключващия винт в основата на сокоизстисквачката, 

уверете се, че тялото се е плъзнало докрай в жлеба на основата. 

 

• Когато изцеждате цитрусови плодове като лимони и портокали, първо трябва да обелите кората. 

 

• Ако основата на сокоизстисквачката се плъзга или се разхлаби, подсушете добре повърхността 

(маса или плот) и основата, преди да я поставите отново. 

 

• Когато изцеждате по-меки плодове (като ябълки), ги редувайте с по-влакнести (например 

целина), за да избутат по-лесно меката кашеста част. 

 

 

•Приятно изцеждане на сокове с Healthyjuicer! 

 


