ROCHESTER GINGER
Originální nealkoholický nápoj ze zázvoru, petrklíče a černého bezu, vhodný pro přípravu domácích
limonád, míchaných nápojů nebo čajů, ale i pro samostatné pití. Toto složení dává nápoji jedinečnou chuť s
výraznou příchutí zázvoru.
Obsažené bylinky napomáhají k relaxaci, v hubnutí, proti chřipce a podporuji přirozenou
obranyschopnost.
Byliny obsažené v nápoji mají povolená následující zdravotní tvrzení dle Nařízení Komise (EU) č. 432/2012
(ze dne 16.května 2012), které platí od 14.12 2012.
Zázvor (Zingiber officinale)
● Normální hladina cukru v krvi.
● Normální činnost kardiovaskulárního systému.
● Normální trávení - časné těhotenství.
● Přirozená obranyschopnost - imunitní systém.
● Zdraví během cestování - kinetóza.
● Antioxidant - protirakovinotvorné účinky.
● Normální funkce cest dýchacích.
● Kontrola zánětlivé reakce.
● Svaly - tonus, vitalita, energie, únava.
Prvosenka jarní (Primula veris)
● Antioxidant.
● Normální činnost srdce.
● Normální funkce dýchacího systému.
● Relaxace - dobrá nálada.
Bez černý - květ (Sambucus nigra)
● Kontrola tělesné hmotnosti.
● Antioxidant.
● Normální funkce dýchacího systému.
● Normální hladina glukózy v krvi.
● Čištění - vylučování vody z organismu.
● Přirozená obranyschopnost - imunitní systém.

Složení:
Voda, zázvorová složka 14%, extrakt (rozinky, prvosenka jarní, bezový květ), RAW třtinový cukr,
kyselina citrónová, karamel, konzervant - sorban draselný.
Upozornění:
● Nevhodné pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy po dohodě s lékařem.
● Uchovávejte mimo dosah dětí, v chladu a temnu.
● Není náhradou pestré a vyvážené stravy.

Jeden z úžasných receptů při přátelském posezení. Osvěžující hasič žízně :-)
Tento recept je jednoznačně můj nejoblíbenější. Skvělý pro nealkoholické posezení pro celou rodinu.
Občas si ho naleji i do skleničky od vína, pro ten pocit. Je rychlý, jednoduchý a chutný.
Pro 4 osoby budete potřebovat:
● 1 hrnek Rochester Ginger
● 2 hrnky 100% jablečného a mango džusu
● 1 litr perlivé minerálky (i když já jsem spíše pro běžnou vodu, někdo ale perlit potřebuje - pokud byste
chtěli připravit alkoholickou variantu, dává se pro pěnění proseco)
● 1 hrnek ledu
● na ozdobu - čerstvé lístky máty, jahody (celé nebo krájené), plátek pomeranče, citronu nebo limetky.
Příprava:
● Použijte 2 litrovou nádobu a dejte do ní všechny ingredience (Rochester Ginger, džusy, vodu)
a promíchejte s ledem.
● Poté dozdobte jahodami, mátou a plátky pomeranče, citronu nebo limetky.
● Jablečný a mango džus můžete nahradit čímkoliv dle vašich preferencí.
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