
TEPACHE

Fermentoitu ananasjuoma
 

Tarvikkeet: 
Suljettava lasipurkki

Inkivääriä
Pieni pala chiliä
Tuore ananas

 1l vettä
 1 dl ruokosokeria

 
Pilko ainekset paloiksi ja laita
lasipurkkiin. Lisää vesi sekä
ruokosokeri. Sekoita ja anna

juoman tekeytyä huoneen
lämmössä kolme päivää. Pullota

neste ja tarjoile kylmänä.



KOMBUCHA Kombucha on juoma, joka
valmistetaan sokeroidusta teestä

hapattamalla volgansienen eli
kombuchaviljelmän avulla.

 
Hapattaminen eli fermentointi lisää

teehen maitohappobakteereita,
joten kombuchalla voidaan sanoa

olevan erilaisia terveysvaikutuksia. 
Maitohappobakteerit auttavat mm.

ruuansulatusvaivoihin sekä
parantavat vastustuskykyä sekä

unen laatua.



MATCHA

Matcha on vihreää teetä ja se
valmistetaan jauhamalla vihreän

teen lehdistä, yleensä pulveri
muotoon. 

 
Matchasta voidaan valmistaa

erilaisia kahvi- ja teejuomia ja sitä
voidaan käyttää myös

lisäravinteena eismerkiksi
smoothien seassa.

 
 



COCKTAIL

Cocktail eli drinkki on
alkoholipohjainen juomasekoitus. 
Alkoholien lisäksi cocktaileissa on
usein erilaisia virvoitusjuomia tai

mehuja.
 

Coctaileja on monia eri makuisia ja
näköisiä ja monen cocktailin
esillepanoon kuuluu erilaiset

koristeet. 
 
 



MOCKTAIL
Mocktail on alkoholiton

juomasekoitus. Se on alkoholiton
vaihtoehto cocktaileille ja usein

moctailien maut mukailevat
alkoholidrinkkien makuja. 

 
Välillä alkoholittomien drinkkien
edessä käytetään sanaa ''virgin''
esimerkiksi virgin mojito ja tällöin

on kyseessä juurikin mocktail.
 



SHANDY
Shandy on juomasekoitus, jossa
perinteisesti sekoitetaan olutta

sekä virvoitusjuomaa. 
 

Sekoitus suhde on yleensä 1:1 ja
juoman voi valmistaa mistä
tahansa oluesta ja limusta. 



Lioita 1,5dl kaurahiutaleita 1l
vedessä
Blendaa 1min tehosekoittimella
Lisää 1tl kanelia sekä ripaus
suolaa
Siivilöi puristaen maitoa pois
seoksesta. Tästä pitäisi jäädä
käteen kauraklöntti
Kaada lasipulloon. Säilyy noin
1-2 viikoa.

Tiesitkö, että herkkujuoma on
todella helppo tehdä kotona?

 
1.

2.
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Ps! Kokeile myös diy mantelimaito!

 

KAURA-
JUOMA



eli kylmäuutettu kahvi.
 

Kylmä kahvi kaunistaa! Kahvin voi
valmistaa joko pressopannussa tai

suodatinta ja astiaa käyttämällä
kylmässä.

 
Laita kahvi jääkaappiin uuttumaan

noin 8-14 tunnin ajaksi
 

Ps! Jääkahvi tarkoittaa kuumaa
kahvia joka jäähdytetään ja

tarjoillaan viilentyneenä!

COLD BREW



Valmista höyrytettyä maitoa /
kaurajuomaa
Kaada maito/kaurajuoma
korkeaan lasiin
Kaada annos espressoa
maidon päälle, niin että maito
värjäytyy espressolla

Herkullinen maitoespressojuoma!
Espresson sekä maidon suhde 1:3
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Ps! Kurkkaa espresso macchiato -

espressoon lisätään vain
lusikallinen maitovaahtoa ja se

tarjoillaan pikku espressokupista!
 

LATTE
MACCHIATO



Valmista yksi annos espressoa
Höyrytä maito / kaurajuoma
kevyeen vaahtoon
Kaada kerrostaen maito /
kaurajuoma espresson päälle

Suuren suosion saavuttanut
korkeassa lasissa tarjoiltava

herkku! Espresson sekä maidon
suhde 1:3

 
1.
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ps. Nykyään Caffe Lattea

tarjoillaan usein kuvan mukaisessa
kupissa eikä korkeissa laseissa.

 
CAFFE LATTE



Valmista espressoa kaksi
annosta
Vaahdota kevyesti maito /
kaurajuoma
Kaada kerrostaen maito /
kaurajuoma espresson päälle

Australiasta on rantautunut Suomeen
kahvijuoma, joka kantaa nimeä Flat

White. Tarjoillaan cappuccinoa
pienemmässä posliini kupissa.
Juomassa on aina enemmän

espressoa kuin maitoa.
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Ps! Tämän juoman kanssa on helppo

harjoitella latte art-kuvioiden
tekemistä!

FLAT WHITE


