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5 NAJLEPSZYCH HERBAT 
NA WIOSNĘ 



Orzeźwiająca herbata z cytrusami

przepisy.pl

15 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

herbata Lipton czarna - 250 mililitrów

grejpfrut - 3 plastry

pomarańcza - 1 plaster

cytryna - 2 plastry

cukier brązowy - 1 łyżeczka

kostki lodu - 6 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj napar z czarnej herbaty i odstaw do ostudzenia.

2. W wysokiej szklance ugnieć owoce z cukrem.

3. Dodaj ostudzony napar z herbaty i lód. Smacznego!

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 truskawkami i cytryną

przepisy.pl

15 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

herbata Lipton czarna - 250 mililitrów

cząstki cytryny - 4 sztuki

truskawki - 4 sztuki

listki mięty - 6 sztuk

cukier brązowy - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Zaparz czarną herbatę, dodaj cytrynę, truskawki oraz miętę i cukier brązowy. Jeśli nie masz

świeżych truskawek możesz użyć 40 ml syropu truskawkowego.

2. Wszystko dokładnie wymieszaj. Smacznego!

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 truskawkowa

przepisy.pl

15 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

herbata Lipton czarna - 80 mililitrów

cząstki cytryny - 4 sztuki

truskawki - 4 sztuki

listki mięty - 6 sztuk

brązowy cukier - 1 łyżeczka

woda gazowana - 40 mililitrów

kostki lodu - 6 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj napar z czarnej herbaty i ostudź go do temperatury pokojowej.

2. Umieść w szklance owoce oraz miętę i cukier. Ugnieć dokładnie wszystkie składniki. Jeśli nie

masz truskawek możesz użyć 40 ml syropu truskawkowego.

3. Dodaj ostudzony napar z herbaty i wodę gazowaną. Uzupełnij szklankę kostkami lodu.

Udekoruj napój świeżymi truskawkami i listkami mięty. Smacznego!

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


Orzeźwiająca herbata z miętą i limonką

przepisy.pl

15 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

herbata Lipton czarna - 250 mililitrów

limonka - 0.5 sztuk

listki mięty - 6 sztuk

brązowy cukier - 1 łyżeczka

woda gazowana - 40 mililitrów

kostki lodu - 6 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Zaparz czarną herbatę i odczekaj, aż ostygnie. Pokrój limonkę na cząstki. Wrzuć ją do szklanki

razem z listkami mięty i brązowym cukrem.

2. Ugnieć wszystkie składniki, dodaj herbatę i wodę gazowaną.

3. Na koniec dodaj lód. Udekoruj świeżą miętą. Smacznego!

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


Wiosenna herbata owocowa

przepisy.pl

15 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

herbata Lipton czarna - 250 mililitrów

grejpfrut - 3 plastry

cytryna - 2 plastry

pomarańcza - 2 plastry

grenadyna - 20 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj napar z czarnej herbaty, dodaj owoce i grenadynę.

2. Dokładnie wymieszaj napój i udekoruj listkami świeżej mięty. Smacznego!

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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