
TEA
KOKTÉLOK

Töltsd le  
Teakoktél e-bookunkat.  

Próbáld ki Vegán, Ketogén,  
Lucky Matchás teakoktél  

receptjeinket, és ha elég bevállalós 
vagy, tedd próbára magad  

a Challenge koktéllal is.
Dobd fel a bulit, vagy teremts 

romantikus hangulatot!
TÖLTSD LE INGYEN!



Teapalota.hu & Luckymatcha.hu

A jeget a fényképezéshez Iceman biztosította.
Az MS Better’s termékeit Kovács Gábor biztosította, melyek megtalálhatóak a Koktélboltban:  Bareszkozok.hu

Palota

https://teapalota.hu/
https://luckymatcha.hu/
http://bareszkozok.hu


RANDI  
KOKTÉLOK 

Nem kell, hogy te legyél 
Tom Cruise a Koktélból! 

Legyél Önmagad!
Töltsd az estét romantikus 
hangulatban kedveseddel, 

válassz randi koktéljaink közül 
és biztosan leveszed őt  

a lábáról. Keverd meg neki  
valamelyik randi koktélt,  

és a hatás garantált!



A teák és az afrodiziákumok? Mi a közös?
Te Puke

Csodás rózsaszirmok és gránátalma virág, 
avagy a folyékony szerelmi vallomás.

Bourbon vanília
Merüljetek el a csodás vanília illat- és 

ízfelhőben, repüljetek együtt.

Mézes Csók
Érzéki, akár az első. Ínycsiklandó,  

mint a tiltott. Édes, akár az Igaz szerelem.

Szerelem koktéljainkban tökéletes 
szentháromságot alkot a természetes 

afrodiziákummal töltött tea, az alkohol 
és még egy kis afrodiziákum :)

Az afrodiziákumokat már az ókori kultúrákban 
is használták a termékenységi rítusok során,  

de később is számos feljegyzés született,  
többek között Casanova írt olyan gyümölcsök, 

növények és zöldségek hatásáról,  
melyek fokozzák szexuális érzékeinket.

Használt afrodiziákumok: málna, eper, vanília, 
méz, mézvirág, rózsaszirom, fahéj.

https://teapalota.hu/te-puke-izesitett-zold-tea/
https://teapalota.hu/vanilia-bourbon-fekete-tea/
https://teapalota.hu/mezes-csok-honeybush-tea/


Afrodiziákum 
koktél

Ízelítő:
Ha fokoznátok a romantikus 
hangulatot, ez a koktél  
tökéletes választás,  
csurig tele afrodiziákummal.  
Szemet és ízlelőbimbókat  
gyönyörködtető koktél.  
Úgy olvad a szádban,  
akár egy szép fagyi, finom  
habréteggel megkoronázva azt.

Hozzávalók:
–  40 ml rum
–  25 ml Te Puke tea 
–  5-5 szem eper és málna  

pépesítve
–  10 ml cukorszirup
–  10 ml citromlé
–  1 csipet Bourbon vanília  

őrlemény



Mézes csók  
koktél

Ízelítő:
Egy gyertyafényes  
randira tökéletes,  
visszafogottan alkoholos íz,  
ami nem beszél mellé!
Citrussal: citrusos, friss íz,  
csókra húzza a szád.
Citrus nélkül: édeskés,  
romantikus, buja íz, biztosan 
hangulatba hoz titeket. 
Próbáld ki mindkettő  
változatot!

Hozzávalók:
–  50 ml gin
–  20 ml citromlé  

(elhagyható)
–  15 ml cukorszirup
–  15 ml Honeybush tea
–  csobbanó málna szemek 



Vanilla sunrise
Ízelítő:
Határozott ízű, karakteres, de lágy 
a vaníliától, whisky kedvelőknek 
és kísérletezőknek is ideális, mert 
nem tolakodó az alkohol, mégis 
tele van érzelemmel és titokkal.

* Cukorszirup Bourbon vanília teából: 10 g cukrot főztünk fel 10 ml teával

Hozzávalók:
–  50 ml Bourbon whisky
–  10 ml cukorszirup  

Bourbon vanília teából*
–  2 dash angostura bitter
–  2 csipet Bourbon vanília őrlemény

Ugyanazok a hozzávalók, 
mint a Vanilla sunrise-nál. 

Akinek az ég szigorúan kék, 
10 ml kék teával  

kékítheti.

Vanilla sky



MATCHA 
KOKTÉLOK

Matchafogyasztás 
előnyei hosszútávon:
– serkenti az emésztést és 

elősegíti a fogyást 
– erősíti az immunrendszert

– a legmagasabb antioxidáns 
tartalmú ital
– energetizál

– fókuszált nyugalmat biztosít
– számos ráktípus kialakulásának  

kockázatát csökkenti
– csökkenti a szívroham  

kockázatát



Üzenet 
a Matchádban:

Minden doboz meglepetést rejt, 
egy üzenetet neked,  

ami reméljük megmosolyogtat, 
vagy akár elgondolkodtat,  

de mindenképp  
jó érzésekkel tölt fel!

Ebben a kiadványban készültünk nektek egy kicsit  
rendhagyó módon két Lucky Matchás koktéllal is. Fogadjátok szeretettel!

Zöld, csokoládés íz, és folyékony egészség. A koncentráció és a béke harmóniája,  
ami a szerencse pozitív rezgésével tölt fel.

Organikus, vegán, ceremoniális minőségű, biomatcha egyenesen Japánból.

https://luckymatcha.hu/


Matcha tündér

Ízelítő:
Ránézésre elbűvölő  
édeskés finomság.  
Csupa lágyság és kellem.
A fehércsoki likőr ízébe  
kellemesen simul bele a vodka 
határozott jelleme és az egészet  
a Lucky matcha perdíti táncra. 
Próbáld ki! Te megtalálod  
a tündért?

Hozzávalók:
–  60 ml vodka
–  30 ml Mozart fehércsoki likőr
–  1 csapott teáskanál  

Lucky matcha por
–  15 ml cukorszirup



Double green

Ízelítő:
Friss citrusos íz, enyhén csípős,  
testes, sűrű ital.  
Élénkíti az érzékeket.
Double green, mert  
a mi matchánk a legzöldebb!

Hozzávalók:
–  60 ml tequila
–  15 ml Cointreau
–  30 ml limelé
–  1 csapott teáskanál  

Lucky matcha por
–  1 db chili 
–  2 teáskanál agave szirup



DIÉTÁS  
KOKTÉLOK

Diéta, nyár, koktél  
egy lapon?

A teafogyasztás harmonikus 
kiegészítője, sőt segítőtársa 

lehet a diétádnak és  
az egészséges életmódnak.
Legyen szó ketogén, dukán, 

időszakos böjt, vegán,  
szénhidrát csökkentett diétáról, 

találd meg a neked valót!
teapalota.hu

https://teapalota.hu/


Koktélokba használt teák:
Homöktövis Ananász tea

Magas ásványi anyag és vitamin tartalma 
erősíti az immunrendszert, csökkenti 
a koleszterinszintet. A szabadgyökök 

megkötésével és flavonoid tartalmával 
elősegíti a méregtelenítést. A teában 

található katekinek jó hatással vannak 
a zsíranyagcserére, ezáltal segítenek 

megelőzni az elhízást.

Honeybush
A dél-afrikai Honeybush tea  

reggel felfrissít, napközben szomjoltó.  
Este pedig feloldódhatunk egyedi  

mézes-gyümölcsös esszenciájában.  
A Mézbokor tea javítja  

az anyagcserét, és segít,  
hogy a menopauza idején is  

egyensúlyban maradj.

Earl Grey tea
A bergamottnarancsot a természet  

sztatinjának is nevezik. Olyan  
anyagokat tartalmaz, amelyek gátolják 
a vérzsír termelődését és a koleszterin 

felszívódását a bélben. Jótékonyan hat 
az anyagcsere-folyamatokra. Tökéletes 
választás lecserélni akár a reggeli tejes 

kávét is, és kalóriát sem fogyasztottunk.

Nem állítjuk, hogy 
a koktélok fogyasztó 

hatással lennének, de 
igyekeztünk három olyan koktél 

receptet megalkotni, amit  
a diétázók is kipróbálhatnak  

egy buli alkalmával,  
és még egy kis humorral is 

fűszereztük azokat.

https://teapalota.hu/homoktovis-izesitett-zold-tea/
https://teapalota.hu/mezes-csok-honeybush-tea/
https://teapalota.hu/earl-grey-fekete-tea/


Russian tea

Ízelítő:
Vodkás, mézes íz,  
baconnel megbolondítva.
Friss, élénkítő, a bacon illata 
feldobja, emellé váratlan az íze, 
felébreszti az érzékeket.

Hozzávalók:
–  50 ml vodka
–  50 Honeybush tea
–  50 ml szénsavas víz
–  15 ml citromlé 
–  bacon mézbe forgatva  

és sütve



Mr England

Ízelítő:
Nemcsak ránézésre, ízében is  
akár egy kézműves sör.
Citromos, a tea fűszerességével, 
finom habréteggel a tetején.

Hozzávalók:
–  40 ml gin
–  40 ml Earl Grey tea
–  25 ml citromlé
–  15 ml méz
–  1 fél pipetta foamer



Ketoktél

Ízelítő:
Édes, ananászos, karibi,  
nyári hangulatú aranysárga 
napfényes koktél.
Mézes, édes íz, mintha  
valami édességet ennél,  
mégis könnyed, nem nehezít el.
Nem csak a Ketogén diétát 
követőknek kiváló választás.

Hozzávalók:
–  40 ml vodka 
–  40 ml Homöktövis  

Ananász tea
–  15 ml virágméz vagy  

juharszirup
–  10 ml citromlé



A vegánság  
és egy kis plusz
A vegán étkezésről,  

életmódról manapság  
egyre többet olvashatunk.
Nehéz a különböző vegán  
válfajokat körülhatárolni,  
vagy pontos kritériumait 
meghatározni, és ebben  

a kiadványban nem is  
szeretnénk megfejteni ezeket.

Azonban hoztunk nektek  
3 olyan izgalmas teás koktél 
receptet, melyeket érdemes  

kipróbálni.
Az összetevőknél különösen 

odafigyeltünk, hogy kizárólag 
vegánt használjunk.

VEGÁN  
KOKTÉLOK



Vegán koktélokhoz használt teák:
Tihanyi levendula

Alma, csipkebogyó, eper, bodza,  
igazi Tihanyi levendulával:  

Teaköltemény

Gyümölcs kosár
Bodza, alma, hibiszkusz, fekete eper, 

cékla, szeder, piros ribiszke, málna,  
szederlevél, eper: Erdei álom

Goji körte
Zöld Sencha tea, körte, goji bogyó, málna, 

cékla, nana menta, krizantémvirág és 
bambuszlevelek: Csokornyi egészség

https://teapalota.hu/tihanyi-levendula-gyumolcstea/
https://teapalota.hu/gyumolcs-kosar/
https://teapalota.hu/goji-izesitett-zold-tea/


Tihanyi  
levendula

Ízelítő:
Rózsaszínes, elegáns látvány, 
már ránézésre is üdítő hatású. 
Mint egy kellemes, frissítő szörp.  
Forró nyári napokra ideális  
választás, a szénsav és  
a citromos íz a teával finom, nem 
tolakodó, igen visszafogott ízt ad.
Balatoni biciklizéskor akár  
a levendulás fröccs helyett is jó 
választás, a parton kortyolgatva 
összetéveszthetetlen  
balatoni hangulatot teremt.

Hozzávalók:
–  40 ml Ciroc vodka
–  40 ml Tihanyi levendula tea
–  50 ml szénsavas víz  

vagy bodza tonik
–  25 ml cukorszirup
–  15 ml citromlé



Goji körte

Ízelítő:
Édes körtés ízével még  
a tequilát is megszelídíti.  
Kellemesen frissítő koktél,  
nem csak vegánoknak.

Hozzávalók:
–  35 ml tequlia
–  20 ml Cointreau
–  40 ml Goji körte tea
–  25 ml citromlé
–  15 ml cukorszirup  

Bourbon vanília teából



Gyümölcskosár

Ízelítő:
Ennek a koktélnak még  
a tetején díszelgő habja is 
gyümölcsös.  
Vigyázat, itatja magát!

Hozzávalók:
–  40 ml gin
–  40 ml Gyümölcskosár tea
–  20 ml citromlé
–  15 ml cukorszirup
–  1 fél pipetta foamer
–  50 ml szóda top up



Théta island

Ízelítő:
Ez a koktél a mi challenge 
koktélunk. 
A nagy mennyiségű alkohol 
édes íze ellenére is érezni lehet, 
hogy van benne némi turpisság. 
Ha olyan koktélt keresel,  
amivel akár egy pohárral  
egész este bírod, megtaláltad.  
Igazi hosszú nyári estékre!

Hozzávalók:
–  50 ml Honeybush tea
–  100 ml Te Puke tea
–  1,5 cl vodka
–  1,5 cl tequila
–  1,5 cl fehér rum
–  1,5 cl Cointreau
–  1,5 cl gin
–  15 ml citromlé 
–  5 ml cukorszirup 



After party

Ízelítő:
Kávé és a tea szerelmének 
gyümölcse ez a különleges  
koktél. Ha már elfáradtál, de  
még táncolnál, akkor itt az ideje, 
hogy elkortyold és feltöltődj  
az After Party koktéllal.  
Akinek pedig működik  
a kutyaharapást szőrével,  
az a buli másnapján is  
kipróbálhatja.  
A frissítő Irish tea erejével!

Hozzávalók:
–  40 ml scotch 
–  40 ml Irish Tea
–  25 ml Mozart fehércsoki likőr
–  40 ml kávé
–  15 ml cukorszirup


