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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.

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
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Z čeho vyrábíme
Sirupy na přípravu čerstvých limonád 
připravujeme ze směsi malin, jahod a višní, 
z čerstvé zázvorové šťávy, z čerstvé šťávy 
z pomerančů spolu s esenciálními oleji 
z pomerančové kůry vlastní výroby.

Abychom uvařili moderní nápoje, ke slazení 
používáme přírodní třtinový cukr, který je 
obecně zdravější než řepný, má výraznou chuť 
a také menší obsah sacharidů.

Osvěžující kyselost nápojům dodávají čerstvé 
citrusové šťávy.

Proč právě Senzu?

Příprava čerstvé 
limonády

Snadná příprava

Poctivá ruční výroba bez chemie, 
bez konzervantů, bez náhražek 




Vysoká prodejní marže 

Sklenice cca 42 cl, naplnit ledem, 4 cl sirupu, 
2 dl vody 

Rozmíchat, ozdobit, přidat brčko

Na přípravu limonády je možné použít 
jak vodu, tak i sodu
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