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AKTUALNOŚCI

Nowych przygód, ciekawych podróży,
spełnienia najskrytszych marzeń ⁃ życzymy
Państwu wyjątkowych Świąt.
Nowy Rok 2018 niech obﬁtuje w wielkie i małe radości,
przyjemne niespodzianki oraz udane spotkania
- nieważne czy przy ﬁliżance, kubku czy czarce herbaty ;)
Paweł Winiarski z zespołem Oxalis
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Polecamy nie tylko zimą! - mieszanka Wzmacniająca Organizm
Ta mieszanka świetnie smakuje, działa i bardzo dobrze
„sprzedaje się” w naszych sklepach, dlatego
zachęcamy do spróbowania nie tylko zimą!
Liście i łodygi jemioły zmniejszają ciśnienie krwi,
zapobiegają sklerozie. Czarny pieprz stymuluje pracę
serca, ma korzystny wpływ na metabolizm, jest także
afrodyzjakiem.
Przed spożyciem ziół, szczególnie w przypadku osób
przyjmujących różnego rodzaju leki, zawsze warto
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Więcej
na temat bezpiecznego stosowania ziół można znaleźć
na naszej stronie www.

Składniki:
kawałki jabłka, Rooibos, łuski fasoli, trawa cytrynowa, cynamon, imbir, dziurawiec, skórka cytryny,
mikołajek polny, jemioła pospolita, goździki, aromat, czarny pieprz, kardamon, korzeń żeń-szenia.

Noworoczne przepisy (dla) naszych Klientów
Zebraliśmy wśród naszych Klientów i Współpracowników informacje na temat ulubionych herbacianych
i kawowych przepisów na koktajle, napoje, energy drinki etc. - okazało się, że przepisy są bardzo
ciekawe i warto się nimi podzielić, szczególnie przed Sylwestrem😀 .
Yogi tea i wódka o smaku orzechowym - herbatkę
Ajurwedyjską Calssic Organic zaparzyć według zaleceń
(1/2 łyżeczki herbatki zalać 1 szklanką wody, gotować
15 min na wolnym ogniu, odstawić i wsypać pół
łyżeczki czarnej herbaty, po 10 min odcedzić i dodać
200ml mleka) po czym dodać wódkę orzechową
w proporcjach 1 kieliszek na szklankę;
Kawa z rumem i likierem kokosowym - 2 ﬁliżanki
zaparzonej kawy Brazylii Santos, 2 łyżeczki cukru,
2 łyżki rumu, 2 łyżki likieru kokoswego, bita śmietana;
Rooibos Migdały Daktyle Figi z rumem - polecamy przygotowanie drinka w proporcjach: kieliszek rumu
na szklankę 250 ml naparu (lub przepis dla zaawansowanych - szklanka rumu na kieliszek Rooibosa🙃 );
Na karnawałowego kaca sprawdzają się doskonale: gorzka i mocna herbata (granulowana Ceylon Uva,
Rosyjska Liściasta, Nuwara Eliya) lub czysty Pu Erh.
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