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HERBATY I NAPARY



ZIMOWA
HERBATA
NIUNIU

Polecam wziąć wysoki kubek, wypełnić 

go plastrami pomarańczy i cytryn. Włożyć

laskę cynamonu, kilka goździków 

i gałązkę rozmarynu. Zalać herbatą

piernikową albo „wiśnie w rumie”,

 a do osłodzenia użyć miodu lub konfitur.

  Do takiego samego kubka wlać czerwone

wino (idealne zimą) i oba postawić obok

laptopa w czasie pracy zdalnej.   Popijamy

na zmianę. W razie pytania co pijemy,

pokazujemy ten z pomarańczami.

Składniki

plastry pomarańczy

plastry cytryny

laska cynamonu

goździki

gałązka rozmarynu

herbata piernikowa

miód/konfitura

https://www.instagram.com/niuniu_podcast/


MALINOWA
HERBATA
PULIII

Mój ulubiony zimowy napój to czarna

herbata z dodatkiem gęstego, słodkiego

jak ulepek soku malinowego z owoców 

z przydomowego ogródka mojej babci.

Dodaje do tego plaster cytryny oraz dwa-

trzy plasterki imbiru. Nawet największego

zmarzlucha ta herbata rozgrzeje!

Składniki

czarna herbata

sok malinowy

plaster cytryny

2-3 plasterki imbiru

https://www.instagram.com/puliii/


HERBATA
BEZ
OGRÓDEK

Parzymy Earl Grey z jeżówką purpurową,

dodajemy miód, kardamon, goździki,

imbir i sok z czarnego bzu. Rozgrzeje

każde serce i ciało!

*Jeżówkę można zastąpić dziką różą.

Składniki

herbata Earl Grey

jeżówka purpurowa

miód

kardamon

goździki

imbir

sok z czarnego bzu

https://www.instagram.com/bezogrodekonline/


HERBATA
NATALII

Moim ulubionym trunkiem na zimowe

wieczory to herbatą z miodem,

goździkami, pomarańczą, cytryną,

imbirem oraz sokiem malinowym

Składniki

herbata

miód 

goździki

pomarańcza

cytryna

imbir

sok malinowy

https://www.instagram.com/natalii_wisniewska/


MIETOOWA
HERBATKA

Herbatę wsypujemy do garnuszka.

Zalewamy wodą i zagotowujemy 

z lawendą, rodzynkami i kawałkiem

gruszki. Odcedzamy. Do szklanki

przelewamy herbatę wraz z lawendą 

i rodzynkami z gotowania. Dodajemy

miód i mieszamy. Na koniec wkładamy

świeże kawałki pozostałej gruszki.

Smacznego!

Składniki

łyżeczka czarnej herbaty

300 ml wody

soczysta gruszka

kilka suszonych kwiatów

lawendy

kilka rodzynek

łyżeczka miodu

https://www.instagram.com/mietoowa/


HERBATKA
DOMOWA

Zaparzyć herbatę, dodać pozostałe

składniki wymieszać i wypić!

Składniki

czarna herbata lub ulubione

zioła

jeden/dwa goździki

2 łyżeczki malin ze słoika od

babci

https://www.instagram.com/low_carb_active/


HERBATKA
NA OSTRO

Parzymy herbatkę, dodajemy miód 

(najlepiej propolis), kurkumę i chilli lub

pieprz cayenne. 

Herbatka jest pełna zdrowia,

rozgrzewająca i pełna smaku - polecam!

Oczywiście najlepiej gdyby przyprawy

były świeżo ugniecione w moździerzu, 

ale szybka alternatywa też jest OK. Można

dodać cytrynę, pomarańczķę lub grejfruta

by postawić kropkę nad "i".

Składniki

czarna herbata 

propolis

kurkuma

chilli

cytrusy

https://www.instagram.com/ev_sz/


HERBATKA
SOWALISKA

Parzę w dużym kubku herbatę (English

Breakfast) wraz ze świeżym imbirem 

(w oddzielnym zaparzaczu mam obrany 

i posiekany kawałeczek imbiru). Herbatę

robię taką cieniutką, jeden zaparzacz

spokojnie wystarcza mi na dwa razy,

dzięki temu w pełni czuć wszystkie

smaki.. Do zaparzonej herbaty dolewam

odrobinę zimnej wody i do takiej

delikatnie ostudzonej dodaję łyżeczkę

domowych malin ze słoika.. Mmm,

pysznie i zdrowo!!

Składniki

czarna herbata 

świeży imbir

maliny

https://www.instagram.com/sowaliska/


ZIMOWY
KLASYK

W chłodne dni najchętniej sięgam 

po czarną herbatę z domieszką cytryny,

imbiru i soku z malin zebranych latem!

Cudownie smakuje, wspaniale rozgrzewa,

a kuszący zapach przypomina piękne

letnie dni!

Składniki

czarna herbata 

świeży imbir

cytryna

sok z malin

https://www.instagram.com/kaja19782/


MIÓD 
I CYTRYNA

Gorąca herbatka z miodem i cytryną - 

ten duet pomoże,

nawet wtedy, gdy niepogoda na dworze!

Rozgrzeje duszę i ciało,

przywoła wspomnień niemało.

Porcelanowa filiżanka lub kubek tęczowy 

i dzień staje się kolorowy!

Zaparzam herbatkę, wrzątkiem zalewam,

w tle radosna muzyka rozbrzmiewa!

Łyżeczkę miodu, plasterek cytryny dodaję 

i tym wyjątkowym smakiem delektować

się nie przestaję!

W tej codzienności mogę zatrzymać się

choć na chwilę, 

a kłopoty zostawić daleko w tyle.

Składniki

herbata 

miód

plaster cytryny

https://www.instagram.com/verona1086/


CUD MIÓD

Pokroić średni imbir na kawałeczki 

i wrzucić do szklanki. Dodaj 1 łyżeczkę

tymianku. Zalej gorącą wodą. Przecedź.

Dodaj miód. Wyciśnij i dodaj sok z 1

cytryny. Dosyp 0,5 łyżeczki cynamonu.

Wymieszaj. 

Składniki

1 łyżeczka tymianku

szklanka gorącej wody

miód

sok z 1 cytryny

0,5 łyżeczki cynamonu

https://www.instagram.com/verona1086/


ZIMOWA
MAGIA

Herbatka z przecierem z żurawin oraz

miodem lipowym ze szczyptą kurkumy,

plasterkiem cytryny i pomarańczy.

Składniki

czarna herbata 

przecier z żurawin

miód lipowy

kurkuma

plaster cytryny

plaster pomarańczy

https://www.instagram.com/soulmateletters/


HERBATA
SZCZYKCIA 

Nasza rodzinna mikstura to liściasta

herbata z dodatkami: plastrów cytryny,

pomarańczy, goździków i obowiązkowo

soku malinowego oraz z kwiatów

czarnego bzu.

Składniki

herbata czarna lub Earl Grey

plastry cytryny

plastry pomarańczy

goździki

sok malinowy

sok z kwiatów czarnego bzu

https://www.instagram.com/szczykcia/


ZIOLOWY
TESTEROW-
NIK

Z soku malinowego tworzymy

aromatyczną żelkę łącząc sok z porcją

żelatyny. Mieszaninę wlewamy 

do silikonowego pojemnika do kostek

lodu, schładzamy w lodówce. Zaparzamy

herbatę lipową wraz z jarzębiną,

dodajemy do naparu rozmaryn (chyba, 

że lubimy intensywny aromat rozmarynu

- to zaparzamy go od razu). Tuż przed

podaniem wlewamy napar do wysokich

szklanek/kieliszków, wzbogacamy

kilkoma malinowymi żelkami. Do dekoracji

wrzucamy do napoju kilka kulek jarzębiny

oraz gałązkę rozmarynu - dzięki czemu

napój nie tylko będzie atrakcyjny

smakowo, ale i wizualnie!

Składniki

herbatka lipowa

200 ml soku malinowego

1,5 łyżeczki żelatyny

liofilizowana jarzębina

suszony rozmaryn

/

https://www.instagram.com/testerownik/


TISANE
IMBIROWO-
CYTRYNO-
WE

Imbir pokrój na cienkie kawałki. Łodygę

trawy cytrynowej przekrój na pół

(najpierw w poprzek, potem wzdłuż).

Jedno i drugie rozdziel do filiżanek. 

Do każdej filiżanki dodaj łyżeczkę miodu 

i po 2-3 plastry cytryny. Zalej gorącą

wodą.

Składniki

5-centymetrowy kawałek

korzenia imbiru

1 łodyga trawy cytrynowej

4 łyżeczki miodu

8-12 plastrów cytryny

https://www.instagram.com/johnny2052/


NAPÓJ
IMBIROWY
HERMINY

Do wysokiej szklanki wkładam 2 plastry

cytryny i pomarańczy (obrane ze skórki) 

i gniotę moździerzem lub delikatnie łyżką,

aby puściły trochę soku. Dodaje łyżkę

miodu, dwa kawałeczki imbiru 

i to wszystko zalewam wrzątkiem 

do zakrycia owoców i przykrywam

talerzykiem na około 5-8 min. Po tym

czasie dopełniam wrzątkiem i piję małymi

łyczkami taki gorący napój. Jest idealny 

na przeziębienie!

Składniki

2 plastry cytryny

2 plastry pomarańczy

łyżka miodu

2 plastry imbiru

https://www.instagram.com/hermina_91/


Z ODROBINĄ MLEKA



KORZENNA
MLECZNA

Wodę, 100 ml mleka i przyprawy
zagotowujemy w rondelku. Zmniejszamy

ogień, przykrywamy i gotujemy na małym
ogniu jeszcze przez 15 minut.

Zdejmujemy z ognia, dodajemy herbatę 
i parzymy ją pod przykryciem przez 3-4
minuty. Pozostałe mleko podgrzewamy,

spieniamy i przelewamy do ulubionych
kubków. Zaparzoną herbatę
przecedzamy, słodzimy miodem i
rozlewamy na mleko.

Składniki

400 ml woda
250 ml mleko
1 łyżeczka świeży starty imbir
1 łyżeczka nasion kopru
włoskiego
5-6 ziaren kardamonu

6-7 ziaren pieprzu
1-2 gwiazdki anyżu 
1 laska cynamon 
2 liście laurowe 
4 łyżeczki czarnej herbaty 
1 łyżeczka miodu

https://www.instagram.com/anetamajchrzak3376/


ZIMOWA
BUBBLE
TEA AGATY

Przygotuj syrop z brązowego cukru:
rozpuść go na sucho, następnie dodaj
odrobinę wody. Następnie ugotuj kulki 
z tapioki, po 6 minutach wrzuć je do
zimnej wody. Chwilę później odsącz,
przełóż do osobnej miseczki i dolej
odrobinę syropu z cukru, tak aby były nim
oblepione i odstaw na później. Ścianki
wysokiej szklanki oblej syropem z
brązowego cukru, wrzuć kulki z tapioki 
i zalej mlekiem do 2/3 wysokości szklanki
(mleko najlepiej ugotować z laską
cynamonu), a na koniec dorzuć kostki
lodu.

Składniki

4 łyżki brązowego cukru
kulki tapioki
mleko
cynamon

lód

https://www.instagram.com/howtozyc/


ZLOTE
MLEKO
BANKNOTKI

Wszystko razem wymieszać i podgrzać.
Posypać kurkumą dla dekoracji.

Składniki

1 szklanka mleka roślinnego
1,5 łyżeczki mielonej kurkumy

1 łyżeczka miodu
1/2 łyżeczki mielonego imbiru
1 łyżeczka oleju kokosowego
1/4 łyżeczki mielonego
czarnego pieprzu.

/

https://www.instagram.com/banknotka/


ZIMOWE
KAKAO

Kakao i cynamon wsypać do szklanki,
zalać gorącą wodą. Dodać miód. Mleko
podgrzać i spienić (jeśli nie macie
spieniacza, to można pominąć ten krok 
i tylko podgrzać mleko). Gorące mleko
wlać do szklanki z kakao. Posypać 
na wierzchu kakao.

Składniki

2 łyżeczki kakao
1 łyżeczka cynamonu

1 łyżeczka miodu
100 ml mleka
50 ml wody

https://www.instagram.com/theresse52/


MASALA
CZAJ

Do rondla wlewamy dwie szklanki wody,
dodajemy pół łyżeczki świeżo zmielonego
zielonego kardamonu, kilka ubitych w
moździerzu goździków, zmielony mały
kawałek kory cynamonu, szczyptę: gałki
muszkatołowej , suszonego imbiru,
czarnego pieprzu oraz kilka plasterków
świeżego imbiru, a także trzy łyżeczki
czarnej herbaty. Wszystko gotujemy na
wolnym ogniu. Gdy będzie wrzało,
dodajemy szklankę mleka. I znowu
zagotowujemy. Przed podaniem
przecedzamy wszystko przez sitko i
dodajemy odrobinę miodu.

Składniki

czarna herbata
mleko
mocna czarna kawa
miód
kora cynamonu

goździki
zielony kardamon

gałka muszkatołowa
suszony imbir
świeży imbir
czarny pieprz

https://www.instagram.com/chrisone88/


KAWY



KORZENNA
KAWA ADY

Całość podgrzewamy w rondelku, 
aż zrobi się syrop gesty. Dodajemy 
do kawy z ubitym mlekiem i posypujemy

ciasteczkami korzennymi. Można 
 dosłodzić jeszcze miodem. 

Mi najlepiej smakuje kawa inka, ale może
być tez prawdziwa kawa parzona 
w kawiarence.

Składniki

1 szklanka wody
4-5 łyżeczek cukru (brązowy
lub biały)
1-2 łyżeczki przyprawy do
piernika
korzenne ciasteczka

https://www.instagram.com/adasolinska/


KAWA
SZARLOT-
KA

Na pierwszy ogień idą jabłka� -
obieramy, usuwamy gniazda nasienne
następnie kroimy w drobną kostkę 
i podsmażamy na patelni. Tak
przygotowane jabłka miksujemy

blenderem na gładki mus i mieszamy 
z rozdrobnionymi orzechami. Na samo

dno wysokiej szklanki wlewamy

przygotowany jabłkowo-orzechowy mus,

a następnie dodajemy miód. Wlewamy

spienione mleko i kawę (pamiętajmy 
o delikatności jeśli zależy nam na ładnych
oddzielających się warstwach). Wierzch
posypujemy cynamonem.

Ten cudowny napój najlepiej smakuje
przy kawałku ulubionego ciasta i jest
zdecydowanie najlepszym sposobem na
poprawę humoru!

Składniki

świeżo zaparzone espresso
łyżka miodu
jabłko
łyżka orzechów włoskich
szklanka mleka
szczypta cynamonu

https://www.instagram.com/cechosia95/


KAWA
MIGDALO-
WA

Migdały należy zmielić w młynku 
do kawy. Kawę dodać do wody, wlać
mleko, migdały oraz syrop migdałowy.
Całość podgrzać w rondlu, aż do wrzenia,
po czym przelać do filiżanki. Można
dodatkowo posypać szczyptą migdałów.

Składniki

4 łyżki kawy rozpuszczalnej
1 filiżanka wrzątku
1 filiżanka mleka
1 garść migdałów
1 łyżka syropu migdałowego

https://www.instagram.com/johnny2052/


MLECZNO-
CZEKOLAD-
OWA
MOKKA

Podgrzej mleko, rozpuść czekoladę 
w gorącym mleku i przelej do szklanki,
zaparz espresso, delikatnie dolej espresso
do czekoladowego mleka i zmieszaj, ubij
śmietanę i udekoruj nią napój, a całość
posyp kakao.

Składniki

kawa ziarnista
mleko 3,2%
tarta ciemna czekolada
kakao
śmietana 30%

https://www.instagram.com/theresse52/


Z WKŁADKĄ



GRZANE
WINO
IZABELI

Wino grzane z bakaliami, imbirem,

goździkami i z odrobiną rumu. Nektar

Bogów!

Składniki

grzane wino

bakalie

imbir

goździki

rum

https://www.instagram.com/izabelaobraczka/


GRZANIEC
ANNY

Uwielbiam herbatki zimowe z odrobiną

imbiru i pomarańczy oraz grzaniec 

na miodzie z pomarańczą i goździkami.

Do miodu dodać przyprawy i pomarańczę.

Podgrzać mocno, ale nie gotować.

Składniki

miód pitny

plastry pomarańczy

goździki

szczypta cynamonu

https://www.instagram.com/anna.dudzinska.127/


HERBATKA
JOANNY

Zaparzyć herbatę, dodać pozostałe

składniki.

Składniki

czarna herbata Earl Grey

30 ml cytrynówki

plaster pomarańczy

syrop imbirowy

https://www.instagram.com/sierpinskajoanna/


GRUBE
PIWKO

Mocno podgrzewamy piwo (ale nie

zagotowujemy!) z goździkami, plastrem

pomarańczy, cynamonem i co tam jeszcze

kto lubi! W międzyczasie ucieramy żółtko

z cukrem. Dolewamy do niego kilka łyżek

gorącego piwa i "hartujemy" by się nie

ścięło. Powoli mieszając wlewamy jajko

do piwa i przelewamy do ulubionego

kufla. Wybornie smakuje i rozgrzewa 

do czerwoności!

Składniki

butelka piwa

jajko

cukier

korzenne przyprawy

plaster pomarańczy

https://www.instagram.com/grubypodcast/


PORTERÓW
-KA
KORINKI

Na trzy portery dodać 0,5 l spirytusu,

dodać laskę cynamonu, kilka goździków,

kilka nasion kardamonu. Jak ktoś lubi

można dosłodzić.

Porterówkę można pić praktycznie po

kilku dniach, ale im dłużej postoi tym

lepiej, więc jeśli przygotowujecie teraz 

to zostawcie choć jedną butelkę na

przyszłą zimę, a zobaczycie jaki będzie

efekt! 

Można zrobić wersję mniej doprawioną,

wtedy nadaje się do picia 'po prostu', 

ale można też dodać więcej przypraw 

i wtedy jest idealna jako dodatek do

grzanego piwa lub rozgrzewającej

herbatki 'z prądem'.

Składniki

3 portery

0,5l spirytusu

cynamon

goździki

kardamon

cukier

https://www.instagram.com/korinkazielona/


ZUPY



ZUPA Z
GRUSZKI I
PIETRUSZKI

Na dużej patelni rozpuszczam masło 

i podsmażam gruszki, aż lekko się

zarumienią. To samo robimy z pietruszką.

Zarumienioną pietruszkę gotujemy 

w mleku aż zmięknie. Do dużego garnka

wlewamy 750 ml bulionu, wrzucamy 

do niego gruszki i wlewamy mleko 

z pietruszką. Gotujemy. Doprawiamy 

do smaku. Blendujemy. Jeśli zupa wyjdzie

za gęsta dolać bulionu, który nam

pozostał. Podajemy z chipsami 

z topinamburu.

Składniki

2 łyżki masła

2 słodkie gruszki

0,7 kg pietruszki

1 szklanka mleka

1l bulionu warzywnego

biały pieprz

sól

sok z cytryny

https://www.instagram.com/wesele_ola_darek/


EKSTRAWA-
RZYWNY
BULION
CZARY MARY

Składniki

4l wody

2 lyżki oliwy z oliwek

2 posiekane pory

4 średnie marchewki

3 łodygi selera naciowego

2 ziemniaki pokrojone w kostkę

30g suszonych grzybów

1 główka czosnku obrana

2,5 cm obranego imbiru

1 cm startej świeżej kurkumy

1 łyżeczka skórki z cytryny

3/4 szklanki mleczka

kokosowego

2 łyżki sosu sojowego

1/2 łyżeczki pieprzu cayenne

1/2 łyżeczki kolendry 

sól himalajska do smaku

Wszystkie warzywa podsmaż na oliwie 

z oliwek. Dodaj resztę składników,

doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj

na malutkim ogniu tylko żeby pyrkało ok.

2,5 godz. Odcedź, wlej do termosu  

i popijaj smacznie przez cały dzień. Jest

antychorobowy. Bulion można zamrozić

na 2m-ce smacznego!

https://www.instagram.com/domove_czarymary/


BARSZCZ
CZERWONY

Składniki

1,5 litra wody

0,5l buraczanego zakwasu

3 buraki

1 marchew

1 pietruszka 

1 por 

1 seler

0,5 jabłka

kora cynamonowca

gwiazdka anyżu

kilka goździków

2 ziarna kardamonu

0,25 szklanki cukru trzcinowego

kilka liści laurowych

kilka ziaren ziela angielskiego

skórka z połówki cytryny

szczypta: kminku, nasion kolendry,

mielonej gałki muszkatołowej, soli i

pieprzu

Zalane wodą warzywa należy gotować

przez pół godziny. Następnie należy

dodać zakwas i przyprawiać zgodnie 

z upodobaniami. Barszcz podawać 

w filiżankach. Rozgrzewa niczym wino!

https://www.instagram.com/aleksandrairita/


DESERY



UKOYONY
KISIEL
ZURAWINO-
WY

Żurawinę zalewamy wodą (do lekkiego
przykrycia owoców), zagotowujemy, 
aż owoce się rozpadną. W trakcie
gotowania możemy dodać do smaku kilka
goździków, gwiazdkę anyżu czy laskę
cynamonu. Rozgotowane owoce
przecieramy przez sito do innego garnka 
i słodzimy do smaku (cukier trzcinowy lub
miód). W innym naczyniu łyżkę mąki
ziemniaczanej lub skrobi kukurydzianej
rozpuszczamy w niewielkiej ilości wody 
i wlewamy do kisielu (czynność
powtórzyć, jeśli konsystencja jest zbyt
rzadka). Całość jeszcze gotujemy, aż kisiel
będzie klarowny. Możemy podawać go na
ciepło (wtedy jest bardziej płynny) lub
poczekać aż stężeje (i podawać go z bitą
śmietaną lub jogurtem
naturalnym/wiórkami

kokosowymi/bakaliami i rodzynkami).

Składniki

żurawina (mrożona lub świeża)
goździki, anyż, cynamon

cukier trzcinowy/miód
skrobia 
dodatki do dekoracji

https://www.instagram.com/ukoyeni/
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Jeśli przygotujesz napitek z naszego e-booka oznacz
nas na zdjęciu i dodaj hashtag

#zimowynapitekrazem 

Nie zapomnij zaobserwować też @emaliovepl bo to
dzięki nim powstał ten fantastyczny e-book!

Życzymy Tobie i Twoim bliskim magicznych Świąt
wypełnionych śmiechem, szczęściem, samymi

pięknymi chwilami!

Judyta & Sebastian

https://www.instagram.com/razemlepiejpodcast/
https://www.facebook.com/razemlepiejpodcast/
http://razemlepiejpodcast.pl/
https://www.instagram.com/emaliovepl/
https://emaliove.pl/

