


Herbata na rozgrzewkę, miodowo-imbirowa
mandarynka

przepisy.pl

5 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Lipton Yellow Label Tea - 2 sztuki

starty świeży imbir - 1 łyżka

miód - 2 łyżeczki

plastry cytryny - 2 sztuki

mandarynka - 1 sztuka

skórka z pomarańczy

Sposób przygotowania:

1. Dwie torebki herbaty Liptona Yellow Label i starty imbir zalej 400 ml gotującej się wody,

przykryj spodkiem. Odstaw na chwilę aby napar dobrze się zaparzył. Po chwili dodaj dwie łyżki

miodu całość dokładnie wymieszaj.

2. Napar przecedź przez sitko, wlej do szklanki z otartą skórką pomarańczy, cząstkami

mandarynki i plastrami cytryny. Szklankę udekoruj cząstką mandarynki.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Herbata z sorbetem – cytrynowy raj

przepisy.pl

5 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Lipton Yellow Label Tea - 2 sztuki

gałązki rozmarynu - 2 sztuki

sorbet cytrynowy - 2 łyżki

plastry cytryny - 2 sztuki

plastry limonki - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Dwie torebki herbaty Lipton zalej 400 ml gotującej się wody. Napar przykryj spodkiem odstaw

na bok aby dobrze się zaparzył. Herbatę wystudź.

2. Zrób kulki z sorbetu cytrynowego Carte d'or, wstaw je do zamrażalki aby mocno się zmroziły.

3. Do słoika wlej zimny napar z herbaty dodaj plastry limonki i cytryny oraz kulkę sorbetu. Herbatę

podawaj z gałązką rozmarynu.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Mrożona herbata z ananasem i bazylią

przepisy.pl

5 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Lipton Yellow Label Tea - 2 sztuki

dżem ananasowy - 2 łyżki

kurkuma - 1 szczypta

świeża bazylia kilka listków

syrop Grenadine - 50 mililitrów

marakuja - 2 łyżki

świeży ananas do dekoracji - kawałek

Sposób przygotowania:

1. Dwie torebki herbaty Liptona Yellow Label razem ze szczyptą kurkumy zalej 400 ml gotującej

się wody. Przykryj spodkiem i odstaw na chwilę aby napar dobrze się zaparzył. Po chwili dodaj

dwie łyżki dżemu ananasowego, całość dobrze wymieszaj.

2. Na dno szklanki włóż j pokrojoną w cienkie listki bazylię i miąższ z marakui. Wlej gorący napar,

dodaj łyżeczkę soku z grenadyny. Całość udekoruj kawałkiem ananasa i listkiem bazylii.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Napój brzoskwiniowy

przepisy.pl

5 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Lipton Yellow Label Tea - 2 sztuki

brzoskwinie z puszki - 2 sztuki

starty imbir - 1 łyżka

brązowy cukier - 2 łyżki

gałązki tymianku - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Z gałązek tymianku oddziel listki, zachowaj jednak zdrewniałe łodyżki.

2. Dwie herbaty Lipton i łodyżki tymianku zalej 400 ml gotującej się wody. Napar przykryj

spodkiem odstaw na bok aby dobrze się zaparzył.

3. Brzoskwinie zmiksuj w kielichu blendera z połową herbaty, imbirem i cukrem.

4. Powstały gesty napój pomieszaj z listkami tymianku, wlej do połowy wysokiej szklanki, resztę

szklanki uzupełnij naparem herbaty wlewając go delikatnie po łyżce. Tak aby oba napoje nie

pomieszały się razem. Szklankę udekoruj gałązką tymianku

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pomarańczowa herbata na deszczowe dni

przepisy.pl

5 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Lipton Yellow Label Tea - 2 sztuki

starty świeży imbir - 1 łyżka

dżem pomarańczowy - 2 łyżki

goździki - 2 sztuki

plastry pomarańczy - 2 sztuki

gałązki tymianku - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Dwie torebki herbaty Liptona Yellow Label, dwa zmiażdżone w moździerzu goździki i starty

imbir zalej 400 ml gotującej się wody. Przykryj spodkiem i odstaw na chwilę aby napar dobrze się

zaparzył. Po chwili dodaj dwie łyżki dżemu pomarańczowego i dokładnie wymieszaj.

2. Napar przecedź przez sitko, wlej do szklanki z tymiankiem i plastrami pomarańczy.

3. Szklankę udekoruj cząstka pomarańczy i gałązka tymianku .

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl
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