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  1.  Zázvorová 

1 l sodovky, 220 g zázvoru,
 citron, třtinový cukr

Zázvor nakrájejte na 
kolečka a zalijte 250 
ml horké vody. Nechte 
20 minut louhovat, 
poté sceďte a nechte 
vychladnout. K vzniklé 
tekutině přilijte sodovku 
a dle chuti přidejte ci
tronovou šťávu a cukr.

Ledové osvìžení – je èas vymìnit teplý 
èaj za studený a dát si první zmrzlinu

Podobné limonády se dají vyrobit i z okurek či jahod…

14 – 16 čajových lžiček zeleného 
čaje, 1 litr vody, cukr, led

Do konvice dejte čaj a zalijte 
ho vodou o teplotě 7080°C, 
max. 3 minuty. Sceďte a 
oslaďte vzniklý čaj, jednotlivé 
sklenice naplňte do 2/3 ledem 
a horký čaj do nich rovnoměrně 
rozlijte. 
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O
nne      2.  Mátová 

Máta – pouze lístečky ( 1-2 hrsti), 
cukr (lze nahradit medem), 
2 limetky (lze nahradit), kostky ledu

Mátu natrhejte na malé kousky a roz
drťte v troše vody. Takto připravenou 
mátu vložte do nádoby na přípravu li
monády. Připravte z limetek či citrónu 
šťávu, z poloviny citrusu vyrobte koleč
ka.  Do nádoby k mátě dejte vy ro benou 
šťávu a cukr (med) a vše roz měl něte. 
Poté přidejte do nádoby led a sodu. Stejným způsobem můžete 

vyrobit černý nebo ovocný 
ledový čaj.

Připravila: Kačka

1 broskev, 1 – 2 lžíce citronové šťávy a 4 lžíce jahodové šťávy, 
1 sáček vanilkového cukru a 2 lžíce cukru, 2 bílé jogurty
 
Broskev omyjte a nakrájejte na malé kousky, rozmixujte s citronovou 
šťávou, polovinou vanilkového cukru a lžící jogurtu. Vzniklou hmotu 
vlijte do malých nádob (formy na nanuky či plastové kelímky), aby 
byly z poloviny plné a dejte do mrazáku na hodinu.

Zbytek jogurtu 
smíchejte s 
vanilkovým cukrem. 
Po uplynutí hodiny 
vyjměte nádoby z 
ledničky a polijte 
hmotu jahodo
vou šťávou. Poté 
doplňte nádoby 
jogurtovo cukro
vou hmotou.K výrobě můžete použít i jiné ovoce, např. mango, nektarinka, …

Jogurtovo-ovocná zmrzlina

Domácí limonáda Ledový čaj
zelený (6 sklenic)




