
Lisää inkiväärikombucha ja karpalomehu laseihin ja sekoita. 

Lisää karpalot laseihin ja koristele tuoreella yrtillä.

INKIVÄÄRI-KARPALO-KOMBUCHA-MOCKTAIL

4 HENKILÖLLE

8 dl inkiväärikombuchaa 
(esim. The Good Guys Fresh Ginger)

2 dl karpalomehua

Karpaloita

Tuoretta rosmariinia tai minttuaKombuchasta syntyy helposti mielettömiä mocktaileja. 
Mocktaileissa kombuchan monipuolisuus pääsee loistamaan 
tuomalla niihin luonnetta, aimo annoksen terveellisiä yhdisteitä 
sekä tietysti hyviä bakteereita. Muokkaa reseptejä vapaasti ja 
kokeile rohkeasti erilaisia yhdistelmiä ja määriä oman makusi 
mukaan. Kippis!

WWW . T H E G O O D G U Y S . L I F E

Sekoita minttu ja vadelmat kannussa ja painele rikki puisella 

lusikalla, jotta mintunlehtien rakenne rikkoutuu ja vadelmat 

hieman soseutuvat. Lisää kombucha ja anna maustua n. 5–10 min. 

Siivilöi juoma laseihin ja lisää jäät sekä minunlehdet. Nauti!

4 HENKILÖLLE

1 l maustamatonta kombuchaa 
(esim. The Good Guys Sencha Green Tea)

1 dl tuoreita vadelmia

1/2 puska tuoretta minttua
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https://www.thegoodguys.life/
https://www.thegoodguys.life/
https://www.facebook.com/TheGoodGuysKombucha
https://www.instagram.com/thegoodguys_kombucha/
https://www.tiktok.com/@thegoodguys_kombucha
https://www.youtube.com/channel/UC3Zxejcjq47xG95AEV-y12g/featured
https://www.thegoodguys.life/collections/kombucha/products/sencha-green-tea-kombucha-10x350ml-luomu
https://www.thegoodguys.life/collections/kombucha/products/fresh-ginger-kombucha-10x350ml-luomu


Sekoita Nokkonen & Katajanmarja Kombucha ja tonic laseihin. 

Lorauta sekaan puolukka-tonicia tai -mehua ja lisää puolukat. 

Puristele rosmariininoksaa hieman kädessäsi voimakkaamman 

maun saamiseksi ja lisää laseihin.

4 HENKILÖLLE

7 dl The Good Guys Nokkonen & Katajanmarja 
Kombuchaa

2 dl Indian Tonicia

Loraus puolukka-tonicia tai -mehua

Puolukoita

Tuoretta rosmariinia

Sekoita kombucha, vichy ja omenamehu laseihin. Viimeistele omena- 

viipaleilla ja tuoreella mintulla.

Vinkki: Resepti muokkautuu kätevästi myös isompiin juhliin booliksi 

kolminkertaistamalla ohjeen (3 l) boolimaljaan. Kombuchaksi sopii 

mainiosti myös itsetehty kombucha ennen toista fermentaatiota.

4 HENKILÖLLE

7 dl maustamatonta kombuchaa 
(esim. The Good Guys Sencha Green Tea)

1,5 dl vichyä

1,5 dl omenamehua

Omenaa viipaleina

Tuoretta minttua
Laita granaattiomenan siemenet lasin pohjalle, murskaa hieman ja 

mittaa sekaan balsamico-kastike. Läpsi basilikaa kämmenten välissä, 

jotta lehtien rakenne hieman pehmenee ja lisää lasiin. Pidennä 

mansikka-basilika-kombuchalla. Granaattiomenan siemenet voi 

korvata kauden mukaan myös mansikoilla, vadelmilla tai herukoilla.

4 HENKILÖLLE

7 dl mansikka-basilika-kombuchaa 
(esim. The Good Guys Strawberry & Basil)

n. 2 dl granaattiomenan siemeniä

0,5 dl balsamico-kastiketta

Kourallinen tuoretta basilikaa
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https://www.thegoodguys.life/collections/kombucha/products/nokkonen-katajanmarja-kombucha-10x350ml-luomu
https://www.thegoodguys.life/collections/kombucha/products/nokkonen-katajanmarja-kombucha-10x350ml-luomu
https://www.thegoodguys.life/collections/kombucha/products/sencha-green-tea-kombucha-10x350ml-luomu
https://www.thegoodguys.life/collections/kombucha/products/strawberry-basil-kombucha-10x350ml-luomu

