
Usødet, naturlig og op til 90% fortjeneste 
Særligt udviklet til kolde drikke – bliver ikke bitter





Tilbyd dine 
gæster et 
forfriskende 
alternativ!
Lipton lancerer en friskbrygget, usødet iste, som gør 

det muligt at udvikle en hjemmelavet signaturdrik, 

uanset hvem din gæst er. Lipton friskbrygget iste er en 

teblanding særligt udviklet til kolde drikke, der giver 

en rund og fyldig tesmag uden at være bitter, og kan 

smages til efter eget ønske og behov.



God Indtjening

Eksempel:

• Indkøbspris ca. 1 DKK/30 cl
• 1 glas 30 cl pris 35 DKK
• Dit dækningsbidrag 27 DKK = 96%



Det tager kun få minutter at 
tilberede friskbrygget iste

Put teposen i en 
beholder

Tilsæt 1 L vand >90C Lad det trække  
i 3-5 min.

Fjern teposen og tilsæt  
2 L iskoldt vand

Grundopskrift

Godt råd: Bryg grundkoncentratet og vent med at tilsætte de resterende 2/3 vand til når du serverer iste.
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Grundopskrifter baseret  
på hjemmelavet sirup
Tilbered din egen sirup på forhånd og tilsæt den ved servering. Derigennem bliver 
det nemt og økonomisk at tilberede og servere iste for dine gæster. Laver du din egen 
sirup, har du totalt omkostninger for ca. 2,5 kr. pr. 30 cl.

For at opnå en optimal sødme/syre balance i din iste, har vi udviklet to grundopskrifter 
på hjemmelavet sur/sød sirup, som kan tilsættes den usødet iste. Det er muligt at til
berede den hjemmelavede sirup en uge før brug. Hvis det ønskes, kan du bygge videre 
på disse grundopskrifter. 

Opskrift på 1 liter hjemmelavet sirup:
• 1L lime eller citron saft 
• 600 gram sukker
• Rør til sukkeret er opløst og stil det på køl (holdbarhed er en uge)

Hvis du ønsker en mere sød eller syrlig sirup, justeres der op og ned på sukkeret.  
Den hjemmelavede sirup skal anvendes som smagsgiver i nedenstående opskrifter. 

Opskrifter baseret på hjemmelavet sirup:
• 1L iste (ca. 4,5 kr.)
• 240 ml hjemmelavet citron eller lime sirup (ca. 5,5 kr.)
• Total pris pr. liter ca. 8 kr. / pr. 30 cl. ca. 2,5 kr.

Hvis du ønsker mere eller mindre smag, kan du blot justere mængden af sirup. 
 
Der findes et bredt udvalg af sirup varianter på markedet, hvor du selv kan eksperi
mentere med de forskellige smagsvarianter i ovenstående opskrifter. Ublandet 
koncentreret saft er også en god smagsgiver. 

Vi anbefaler, at du tilsætter frugter, frisk mynte eller andre friske aromatiske krydder
urter såsom basilikum og estragon. 



Færdige opskrifter til Lipton 
friskbrygget iste (30 cl.)

20 cl. black ice tea
1 jordbær skåret i 5 skiver 
3 skiver frisk agurk
34 mynteblade
2 cl. agave sirup, evt. honning 

Fremgangsmåde: Muddle agurk let. Tilsæt 
jordbær, mynte og agave. Fyld isterninger i, og 
dernæst te. Rør rundt med rørepind og server.  

Total pris per 30 cl. er ca. 5 kr.

20 cl. black ice tea med lakridsrod
2 cl. jordbærsirup
1 cl. agave sirup
1 cl. citronsaft
1 lakridsrod til brygning

Fremgangsmåde: Brygning af iste med lakridsrod (3L): 
Tilsæt teposen og den knuste lakridsrod i 1 liter  kogende 
vand. Lad teposen trække i 5 min. og fjern den derefter. 
Lad lakridsroden trække i 10  min. mere og fjern den.  
Sigt teen inden du tilsætter de sidste 2 liter koldt vand. 

Ved servering: Tilsæt citronsaft, jordbær og agave
sirup. Fyld isterninger i og dernæst 20 cl. te brygget med 
lakridsrod. Pynt med jordbær, citron og mynte.

Total pris per 30 cl. er ca. 4 kr.

20 cl. black ice tea
3 skiver citrongræs 
3 skiver agurk
 0,5 cl. ingefær (evt. revet ingefær el. en 
skive ingefær)
2,5 cl. kafirlime sirup
1,5 cl. citron 

Fremgangsmåde: Muddle agurk let og 
citrongræs let. Tilsæt de resterende ting, 
knust is og top med te.  

Total pris per 30 cl. er ca. 5 kr.

Strawberry og cucumber iste

Jordbær og lakrids isteTea of Asia iste

20 cl. Peach ice tea
4 cl. Mango eller passionsfrugt pure
3 skiver citron

Fremgangsmåde:  Bland ice tea & mango 
eller passionsfrugt pure. Tilsæt isterninger og 
pres citron let med fingrene. 

Total pris per 30 cl. er ca. 2,5 kr.

Peach og Mango iste

OBS: Et tebrev rækker til 3 liter. Hvis du vil lave ovenstående opskrifter til 3 liter, skal du blot gange mængderne med 10.
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Produktnavn Størrelse MRDR EAN CU EAN TU EAN PALLET

PEACH 2 x 24 67462996 48001002098 10048001002095 8712423041318

BLACK 4 x 24 67462990 41000002830 10041000002837 8712423041196


