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PODSTAWOWE ZASADY TWORZENIA
WÓD SMAKOWYCH:

�ĴòÜ�ćŇ÷ğĆŇŘŔĴůÜZ ROZMARYNEM I LIMONK!

SK"ADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

s� 1,5 l wody
s� 1 grejpfrut pokrojony w plastry
s� ga!"zka rozmarynu 
s� 1/2 limonki w plastrach

s� Grejpfruta i limonk# kroimy w plastry
s� $wie%y rozmaryn delikatnie rozgniatamy w mo&dzierzu
s� Wszystko wrzucamy do dzbanka i zalewamy wod"
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Z OGÓRKIEM
SK"ADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

s� 1,5 l wody
s� 4 plastry 'wie%ego imbiru 
s� 1/2 ogórka szklarniowego w plastrach 
s� 1 cytryna w plastrach

s� Wszystkie sk!adniki kroimy w plastry
s� Wrzucamy do dzbanka i zalewamy wod"
s� Opcjonalnie mo%na doda( lód
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s� Owoce i zio!a zalewamy zimn" wod" lub wod" z lodem. Nie nale%y zalewa( ciep!" wod", 
a na pewno nie wrz"tkiem.

s� Zio!a twarde, takie jak rozmaryn lub tymianek warto delikatnie rozgnie'( np. w mo&dzierzu. 
Wydadz" mocniej smak i aromat. Natomiast zio!a delikatne - mi#ta, bazylia, natka pietruszki 
mo%emy delikatnie zrolowa(, wtedy równie% ich aromat b#dzie bardziej wyczuwalny.

s� Woda powinna wyci"ga( smak od owoców przynajmniej przez 1 - 2 godziny. Mo%emy 
j" zostawi( na noc, wtedy b#dzie mega smakowa.

s� Nie przesadzamy z ilo'ci" owoców, zwi#kszy nam to ilo'( fruktozy (to te% cukier), a co 
za tym idzie - kaloryczno'(.

s� Wody smakowe przechowujemy przez oko!o 48 godzin.
s� Cytrusy zawsze powinni'my umy( przed dodaniem do wody.
s� Nie bójmy si# korzysta( z mro%onek. Czasami to jedyny sposób aby otrzyma( np. wi'nie zim".
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�ĴòÜ�īĴŇ÷ĥĴůĴɡ�
ìŵŔŇŵĬĴůÜ

�ĴòÜ�đīëđŇĴůĴɡ�
īđăŔĴůÜ

�ĴòÜ�ćŇŘŎŻĢĴůĴɡ�
ůđĬĴćŇĴĬĴůÜ

Z TYMIANKIEM

Z MANGO

Z ESTRAGONEM

SK"ADNIKI:

SK"ADNIKI:

SK"ADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

PRZYGOTOWANIE:

PRZYGOTOWANIE:

s� 1,5 l wody
s� 2 morele
s� 1 cytryna
s� kilka ga!"zek tymianku

s� 1,5 l wody
s� 1/2 mango
s� imbir
s� kilka ga!"zek mi#ty

s� 1,5 l wody
s� 1 gruszka
s� kilka zielonych winogron w ca!o'ci
s� kilka ga!"zek estragonu

s� Morele kroimy na (wiartki, cytryn# kroimy w plastry
s� Ga!"zki tymianku rozgniatamy w mo&dzierzu
s� Wszystko wrzucamy do dzbanka i zalewamy wod"

s� Mango dzielimy na cz"stki. Imbir kroimy w plastry
s� Mi#te rolujemy, %eby odda!a wi#cej aromatu
s� Wszystko wrzucamy do dzbanka i zalewamy wod"

s� Gruszk# kroimy w plastry 
s� Estragon rolujemy, %eby odda! wi#cej aromatu
s� Gruszk# w plastrach, winogrona w ca!o'ci i kilka ga!"zek estragonu 

wrzucamy do dzbanka i zalewamy wod"
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�ĴòÜ�ğÜëĪĢĴůÜ
Ż�ìŵĬÜīĴĬ÷ī

�ĴòÜ�ĴćĵŇĢĴůĴɡ�
īđăŔĴůÜ

I WI#NIAMI
SK"ADNIKI:

SK"ADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

PRZYGOTOWANIE:

s� 1,5 l wody
s� 1 jab!ko
s� kawa!ek kory cynamonu
s� kilka wi'ni (mog" by( mro%one)

s� 1,5 l wody
s� 1 ogórek szklarniowy lub 2 gruntow
s� kilka ga!"zek mi#ty

s� Jab!ko kroimy w plastry i wrzucamy do dzbanka
s� Dodajemy kilka wi'ni i kawa!ek kory cynamonu
s� Wszystko zalewamy wod"

s� Ogórek kroimy w plastry i wrzucamy do dzbanka
s� Mi#te rolujemy, %eby odda!a wi#cej aromatu
s� Wszystko zalewamy wod"
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