
Her zaman bir arada...
Bır Arada

EVDE HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ
EN İYİ 10 KIŞ İÇECEĞİ TARİFİ

SAYI: 106



Soğuyan havalar kahve ve çay gibi hepimizin çok 
sevdiği sıcak içeceklerin teşvik-i mesaisini artırdı. 
Dumanı üstünde iyi demlenmiş tavşan kanı bir çayın 
ya da bol köpüklü bir Türk kahvesinin yeri 
bambaşka. Peki bu çok sevdiğimiz geleneksel 
lezzetlerimizi çeşitli baharatlar ve mevsim 
meyveleriyle aynı fincanda buluşturarak farklı 
aromaları deneyimlemeye ne dersiniz? Gelin birlikte 
bal kabağının kulis arkasından fısıldadığı, portakal, 
mandalina ve greyfurt gibi kış meyvelerinin baş 
köşeye oturduğu, tarçının zencefil ve zerdeçal ile 
takım kurarak rol çaldığı farklı aromalarla dolu bir 
lezzet turuna çıkalım. Sıcak çikolataya biber ekleyip 
içi tıka basa odun dolu şömineyi kıskançlıktan 
çatlatalım, kış tatlılarının baş aktörü elmanın 
şifasından faydalanalım. Hepimizin çok sevdiği muz 
ile enerjimizi zirveye çıkaralım. İşte lezzetiyle sizi 
şaşırtacak, görüntüsü ve kokusuyla aklınızı 
başınızdan alacak, çok gizli şifreleriyle sizi tatlı 
kaçamaklarından uzaklaştıracak, müdavimi 
olacağınız birbirinden lezzetli kış içecekleri tarifleri…

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Sevgili
İnnovalılar,



Acılı
Sıcak Çikolata
Reçelin acılısı olur da sıcak çikolatanın olmaz mı? 
Kış içecekleri sıralamasında her dönem zirvede oturan sıcak çikolatayı 
bir de kırmızı biber ile deneyin! İlk yudumdan itibaren içinizin sıcacık 
olacağından emin olabilirsiniz. İlk tarifimiz, çikolata ve acı biberin size 
direnme gücü kazandıracak bonuslarıyla geliyor.  

1 su bardağı süt 
1 paket krema 
80 gram bitter çikolata 
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
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Malzemeler
Toz biber dışındaki tüm 
malzemeleri sos tenceresine 
alın. Kaynadıktan sonra 
üzerine toz biber serperek 
servis edin. Arzu ederseniz bir 
kaşık bal da ekleyebilirsiniz. 
Üzüm pekmezi de bu tarife 
çok yakışıyor. Bizden 
söylemesi!

Yapılışı

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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Tahinli Salep
Kış gelir de salep kokusu mutfakları sarmaz mı? 
Kendine has kokusu ve kıvamıyla kimsenin 
“Hayır” diyemediği salebi çifte kavrulmuş tahinle 
aynı fincanda buluşturmaya ne dersiniz? 
Hafızayı güçlendirirken sindirimi kolaylaştıran 
salep ile vücudunuzun soğuk havalarda en çok 
ihtiyacı olan enerjisini de tek fincanda 
bulabilirsiniz! Aradığınız kıvamı bulabilmek için 
tarifi harfi harfine uygulamanız şart! 

3 çorba kaşığı çifte kavrulmuş tahin 
(Aktarlarda bulabilirsiniz)
2 çorba kaşığı salep karışımı
1 su bardağı sıcak su ya da süt

Malzemeler
1 su bardağı sıcak suyu ya da 
sütü sos tenceresine alın. Önce 
1 kaşık salep karışımı ve 1 kaşık 
tahini ekleyip karıştırarak 
kaynatın. İyice kaynadıktan 
sonra kalanları ekleyip 
karıştırmayı bırakmadan 2-3 
dakika pişirin. Servis kupasına 
alıp bol toz tarçınla servis edin. 
Tahin olur da en yakın arkadaşı 
pekmez olmaz mı? İçine azıcık 
da pekmez katarsanız 
değmeyin keyfinize!

Yapılışı
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Çaylı Sıcak
Meyve Suyu
En keyifli sohbetlerin eşlikçisi, yemeklerin final sahnesinde alkışları tek 
başına toplayan çayın hayatımızdaki yeri bir başka… Hadi gelin onu 
farklı aromalarla buluşturarak sıra dışı bir gezintiye çıkalım. Çayın 
kendine has tadını kış meyveleriyle buluşturarak elde edeceğiniz 
doyumsuz aromalarla bağışıklık sisteminizi güçlendirirken vücudunuzda 
biriken ödemleri de yok edebilirsiniz. Haydi gelin sizi dumanı üstünde 
tavşan kanı çaya portakal, greyfurt, kumkuatın eşlik ettiği, birkaç tarçın 
çubuğu ve kekiğin de işin içine girmesiyle aromalar arası yarışın 
hızlandığı çaylı sıcak meyve suyu ile tanıştıralım. 

2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu 
Yarım su bardağı greyfurt suyu 
Yarım dilimlenmiş greyfurt 
1 su bardağı doğranmış kumkuat 
Birkaç tarçın çubuğu
Birkaç dal taze kekik 
1 su bardağı sıcak demleme çay

Malzemeler
Çay dışındaki tüm 
malzemeleri bir sos 
tenceresinde kaynama 
noktasına getirin ve altını 
kapatın. Üzerine yeni 
demlediğiniz sıcak çayı 
ekleyin. Servis bardaklarına 
alın. Arzu ederseniz bal ile 
servis edin. 

Yapılışı

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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Frambuazlı
Sıcak Çikolata
İçinde kırmızı meyveler saklı bir çikolatalı pasta rengi ve tadıyla ne 
kadar enfesse onun sıcak çikolatalı versiyonu da bir o kadar güzel! 
Soğuk kış günlerini görsel bir şölene dönüştürmeye hazır olun. 
Çünkü bu sıcak çikolata tarifi içinizi ısıtırken aynı zamanda sunduğu 
görsel ziyafetle etkisini çifte katlayacak. Frambuazlı pasta 
tutkunlarını önden alalım…

Yarım su bardağı krema
2 su bardağı süt
2 çorba kaşığı toz kakao
90 gram benmari eritilmiş 
bitter çikolata
Yarım çay kaşığı mısır 
nişastası
1 çay kaşığı toz tarçın

Malzemeler
1 su bardağı frambuaz
2 çorba kaşığı toz şeker
3 çorba kaşığı su
Biraz krema

Servis Malzemeleri

Servis malzemeleri dışındaki tüm 
malzemeleri sos tenceresine alın. 
Kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin. 
Bu aşama karışımın pütür pütür olmaması 
için çok kritik! Kaynama noktasına 
geldiğinde 3 dakika daha karıştırarak 
kısık ateşte kaynatın. Fincanlara 
paylaştırın. Servis malzemelerini de 
fincanlara ekleyin. Minik bir krema 
dokunuşuyla da frambuazlarınızı süsleyin. 
Siyahın, kırmızının ve beyazın adeta 
görsel bir şölen yarattığı frambuazlı sıcak 
çikolatanız hazır!

Yapılışı

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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Sütlü
Baharatlı
Çay
Sütün en yakın arkadaşı tarçının yaptığı işe bakın! 
Kakule, zencefil ve zerdeçal ile baharat takımı 
kurarak işin içine inovasyon katmış. İçi tıka basa 
odun dolu şömine kadar içimizi ısıtmakta kararlı 
görünüyor. Bakalım siz tarçının maharetli elleriyle 
şekillenen sütlü baharatlı çaya kaç puan 
vereceksiniz?

2 adet çubuk tarçın
1 tatlı kaşığı kakule
2 dilim taze zencefil
2 dilim taze zerdeçal
2-3 bardak sıcak süt 
1 çorba kaşığı gonca gül

Malzemeler
Malzemelerin tümünü sos 
tenceresine alın. Bir taşım 
kaynattıktan sonra 5 dakika 
dinlendirdin. Fincanlara paylaştırın. 
Son dokunuş olarak her fincana 
birkaç gül yaprağı bırakın. Bu çay 
gerçekten 10 numara 5 yıldız!

Yapılışı
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Bal Kabaklı
Kahve
Sadece tatlıya mı? Çorbaya, pilava, böreğe, 
ete, tavuğa giren, hatta ince kıyımı ile sağlıklı 
atıştırmalıklar kategorisinde zirveye ulaşan bal 
kabağı inanın kahveye de çok yakışıyor. En 
sevdiğiniz kahveyi bal kabağı ile harmanlayın ve 
sihirli dokunuşlarla ona tutkunu olacağınız bir 
form verin. Tüm yapmanız gereken bu. İşin püf 
noktaları için adımlarımızı takip edin.

1 dilim bal kabağı
2 bardak süt
2 tatlı kaşığı arzu ettiğiniz bir 
kahve çeşidi 
1 çimdik toz zencefil
1 çimdik tarçın
1 çay kaşığı bal

Malzemeler
Bal kabaklarını ince ince 
dilimleyerek pişirme kâğıdı 
serdiğiniz fırın tepsisinde 
yumuşayıncaya kadar pişirin. 
Ilıyınca blender’dan geçirip püre 
haline getirin. Her fincan için 1 tatlı 
kaşığı dolusu bal kabağı püresine 
ihtiyacınız var. Bal ve tarçın dışında 
kalan malzemeleri sos tenceresine 
alın. Bal kabağı püresini de içine 
alarak kaynatın. Karışımı fincanlara 
paylaştırın. Her birine 1 çay kaşığı 
bal ve tarçın ekleyerek servis edin. 
Yuvarlak dilim portakalla da bal 
kabağının turuncu etkisini zirveye 
ulaştırabilirsiniz. 

Yapılışı

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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Hibisküs
Biberiye
Rezene Çayı
İddia ediyoruz bu üçlüye bayılacaksınız! 
Hibisküsün rengi ve tadı, biberiyenin ödem atıcı 
özelliği ve rezenenin rahatlatma etkisini aynı 
anda sunan bu üçü bir yerde karışımda hem şifa 
hem de enerji bulacaksınız. Tek başına hibisküs 
çayından hoşlanmayanların bile favorisi haline 
gelen bu özel karışım gerçekten hayat kurtaran 
cinsten!

2 tatlı kaşığı hibisküs
2 tatlı kaşığı kuru biberiye
2 tatlı kaşığı rezene tohumu

Malzemeler

Arzu ettiğiniz kadar yer fıstığı
Arzu ettiğiniz kadar bal

Servis Malzemeleri

Malzemelerin tümünü cezveye alın 
ve üzerine 2 fincan sıcak su ilave 
edin. 5 dakika üzeri kapalı şekilde 
demlendirin. Arzu ettiğiniz kadar 
yer fıstığı ve bal ilave ederek servis 
edin. Zamanınız varsa fıstıkları bir 
tavada 2-3 dakika kavurarak 
lezzeti doruklara taşıyabilirsiniz!

Yapılışı

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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Elmalı Tarçınlı
Ihlamur
Ekmekten et yemeklerine kadar farklı 
lezzetlerle yol arkadaşlığı yapmaya 
başlayan ıhlamura farklı aromalar 
kazandırma zamanı geldi de geçiyor. 
Gelin kendinize bir iyilik yapın, tarçın 
çubuklarıyla lezzetine aroma katan 
ıhlamuru kış tatlılarının baş rol oyuncusu 
elmayla tanıştırın. Hem tatlı isteğinizi 
frenleyin hem de ıhlamurun şifa dolu 
lezzetini çifte katlayın!

1 adet kabukları ile 
doğranmış elma
2 adet çubuk tarçın
2 tutam ıhlamur

Malzemeler
Elma ve tarçını 2,5 fincan su dolu 
bir cezvede 5 dakika kaynatın. 
Ihlamurları içine atın ve üzerini 
kapatıp demlenmeye bırakın. 5-10 
dakikalık istirahatten sonra servis 
edin. Arzu ederseniz bal ile 
lezzetlendirin. Ama inanın buna hiç 
ihtiyaç duymayacaksınız!

Yapılışı
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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Kış Çayı
Kış miskinliğini sadece kahve ile enerjiye dönüştürebileceğinizi sanıyorsanız 
yanılıyorsunuz. Aradığınız enerjiyi C vitamini deposu limon ve mandalinayla 
hazırlanan kış çayında da bulabilirsiniz. Üstelik işin içine tarçın ve zencefil 
ikilisini de bulaştırarak kahveyi tahtından eden sıra dışı bir lezzet elde 
edebilirsiniz. 

1 litre kaynar su
Birkaç dilim taze zencefil
1 adet dilimlenmiş 
mandalina
1 adet dilimlenmiş limon
2 adet çubuk tarçın
Arzu ettiğiniz miktarda bal

Malzemeler
Bal dışındaki tüm malzemeleri ince 
dilimleyerek 1 litre kaynar suya 
ilave edin. 2 dakika kaynattıktan 
sonra 5 dakika dinlendirin. Arzu 
ettiğiniz miktarda bal ile servis edin. 
Ancak balı sağlıklı diye bol kepçe 
kullanmamakta fayda var. Bir tatlı 
kaşığının ucuyla yetinirseniz kilo 
kontrolünde devreleriniz şaşmaz. 
Bizden hatırlatması.

Yapılışı
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Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

Muzlu Ballı
Zencefilli Süt
Sıra geldi kışın en sevilen meyvesi muza. 
Boğaz ağrısı, hazım problemleri, öksürük 
gibi rahatsızlıklara çok iyi gelen muzlu, ballı 
ve zencefilli sütün sizi neredeyse tüm gün 
tok tutacağını garanti ediyoruz. Verdiği 
zindeliğe siz de çok şaşıracaksınız. Bitmek 
tükenmek bilmeyen enerjiye ulaşmak 
isteyenler, buyurunuz!

2,5 su bardağı süt
1 adet büyük boy 
doğranmış muz
2 tatlı kaşığı bal
1 çay kaşığı toz zencefil

Malzemeler

Arzu edilen miktarda 
rendelenmiş çikolata 

Servis İçin
Malzemelerin tümünü pürüzsüz 
olana kadar blender’dan geçirin. 
İsterseniz ısıtarak ya da oda 
sıcaklığında tüketebilirsiniz. Her iki 
durumda da üzerine arzu ettiğiniz 
miktarda çikolata rendeleyerek 
servis edin. Sabah erken saatlerde 
tüketmeye çalışın. Gün sonuna 
doğru tükettiğinizde uyumakta 
zorlanabilirsiniz.

Yapılışı

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

