
KONCENTROVANÝ NEALKOHOLICKÝ NÁPOJ K ŘEDĚNÍ.

Složení: Výluh z černého čaje a zeleného kardamonu 
(57%), třtinový cukr, šťáva z citronového koncentrátu. 
Objem: 0,7l. Skladujte v suchu. Chraňte před mrazem a 
přímým slunečním světlem. po otevření skladujte 
v chladu a spotřebujte do 14 dnů. Sediment není na 
závadu. Před použitím protřepat. Pasterováno. Výživo-
vé údaje na 100g: Energetická hodnota 663kj /158kcal, 
Tuky < 0,1g, z toho mastné kyseliny < 0,1g , Sacharidy 42g, 
z toho cukry 42g, Bílkoviny < 0,1g, Sůl < 0,1g. Vyrobeno 
pro: Yacub group s.r.o, K Rybníku 403, Adamov, 37371, 
Česká Republika. Návod na přípravu: 1 díl koncentrátu 
a 5 dílů vody.

Datum minimální 
trvanlivosti: 
Prosinec 2015

ICE TEA SIRUP0,7l

BLACK 
CARDA

MOMLedový
čaj

Green limetto
Zelený čaj s čerstvě vymačkanou šťávou z limet 
funguje jako přírodní zdroj energie. Mírně 
oslazeno třtinovým cukrem.
Lehký a osvěžující čaj!

Black cardamom
Tradiční silný arabský čaj z toho nejlepšího 
assámského černého čaje. Ochuceno pravým 
zeleným kardamomem. Čaj je doslazen cukrem. 
Čerstvá šťáva z citronu příjemně dokyseluje nápoj. 
Silný, povzbuzující nápoj.

Rooibos orange
Směs červeného a zeleného Rooibosu s čerstvou 
šťávou citronu a pomeranče. Mírně doslazeno 
třtinovým cukrem. 
Pro ty, kdo nepotřebují kofein.

Moroccan mint
Zelený čaj Gun powder v bio kvalitě s marockou 
mátou, silně slazený třtinovým cukrem, 
servírovaný s lístky čerstvé máty.
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Redberries
Směs malin, jahod a višní, doplněná 
čerstvou limetovou šťávou a pěkně oslazená 
pravým třtinovým cukrem. Zkrátka hustá 
limonáda z opravdového ovoce jako za 
našich babiček.

Ginger
Základem je čerstvá zázvorová šťáva, kterou 
doplňuje šťáva citronová, samozřejmě 
také čerstvá, a trocha cukru. Málo slazená, 
osvěžující limonáda – a pozor, je opravdu 
zázvorová.

Orange
Čerstvá šťáva z pomeranče spolu 
s esenciálními oleji z pomerančové kůry 
vlastní výroby, citron a třtina. Takhle si 
u nás představujeme pravou oranžádu.
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