
Složení: cukr, voda, čaj Mate Green 4 %, koncentrát citrus mix 0,5 % (pomeranč 
0,2 %, mandarinka, citrón), regulátor kyselosti: kyselina citronová. Uchovávání: 
Skladujte v temnu při teplotě maximálně 25°C. Po otevření skladujte při teplotě 
8°C a spotřebujte do 1 měsíce. Doporučené použití: Pro přípravu studených 
nebo horkých nápojů. Míchejte s pitnou nebo minerální vodou v poměru 1:8. 
Před použitím vhodné protřepat. Případný zákal nebo usazenina je přírodního 
charakteru a nemá vliv na kvalitu produktu. Obsahuje kofein.

5 cl sirupu, 
5 dcl sycené vody, 
čerstvá máta,
plátek pomeranče,
led

Vše jemně promíchat.

maté & pomeranč
Sirup Maté & pomaranč

Yerba maté jsou sušené a drcené lístky Cesmíny paraguajské, 
posvátné rostliny jihoamerických indiánů Guarani. Pěstuje se 
v nevelké oblasti Paraguaye, Argentiny a Brazílie. Slovo maté 
pochází z kečuánského slova mati, což znamená odvar, čaj. 
Postupně se z něho stal název tohoto nápoje, někdy se název 
používá ve tvaru matero a značí i nádobu, ze které se pije. Pro 
své posilující a stimulační účinky se tento nápoj stal populární 
v celé oblasti Jižní Ameriky a postupně pronikl do celého 
světa. Popíjení maté působí na celý lidský organismus 
posilujícím a omlazujícím efektem.

NAMÍCHEJ SI 
OSVĚŽUJÍCÍ ICE TEA



Složení: cukr, voda, zelený čaj Gunpowder 4 %, sušená šťáva z citronů 0,8 %, 
regulátor kyselosti: kyselina citronová, sušená nať máty peprné 0,5 %. 
Uchovávání: Skladujte v temnu při teplotě maximálně 25°C. Po otevření skladujte 
při teplotě 8°C a spotřebujte do 1 měsíce. Doporučené použití: Pro přípravu 
studených nebo horkých nápojů. Míchejte s pitnou nebo minerální vodou v 
poměru 1:8. Před použitím vhodné protřepat. Případný zákal nebo usazenina je 
přírodního charakteru a nemá vliv na kvalitu produktu. Obsahuje kofein.

5 cl sirupu, 
5 dcl sycené vody, 
čerstvá máta,
plátek pomeranče,
led

Vše jemně promíchat.

Zelený čaj zná lidstvo víc než 5 tisíc let. Je považován za pravý, 
skutečný čaj. Největšími producenty zeleného čaje jsou Čína, 
Japonsko a další země východní a jihovýchodní Asie. Velmi 
často se zelený čaj pije pro schopnost stimulovat nervovou 
soustavu, zahnat únavu, podpořit paměť a zlepšit 
soustředění. Zásluhou kofeinu, kterého bývá v jednom šálku 
asi 20 mg, pociťují konzumenti zeleného čaje příval energie, 
zvýšení výkonnosti a příliv dobré nálady.

zelený čaj, 
máta & citron
Sirup zelený čaj, máta & citrón
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