Bır Arada
Her zaman bir arada...

Sayı: 32

Evde Yapılabilecek
Soğuk İçecekler

Sevgili
İnnovalılar,

Şimdi, içimizi ferahlatacak, hazırlarken bolca eğleneceğimiz ve tariﬂeri oldukça
kolay soğuk içecekler hazırlayıp yazın keyfini çıkarma vakti!
Yaz deyince aklımıza ilk gelen dondurma olsa da, hemen ikinci sırada soğuk
ve buzlu içecekler yer alıyor. Sıcak havalarda genel sağlığımızı korumak ve
ferahlamak için bol bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Tabii ki bu sıvı tüketimini
eğlenceli ve lezzetli hale getirmenin yolları mevcut. Hadi gelin birlikte evde
veya dışarı çıkarken çantanızda bulundurabileceğiniz lezzetli soğuk içecekler
hazırlayalım.

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Limonata

Çoğu kişinin vazgeçilmez
içeceğidir limonata. Ekşi veya tatlı
tercihinize göre klasik ya da yaz
meyveleri ile
zenginleştirebileceğiniz,
ferahlatan, serinlik veren ve
sağlığa birçok faydası olan
limonataları, çeşit çeşit
hazırlayabileceğiniz tariﬂere göz
atmak için:
Link Burada
Bizim limonata tercihimiz; daha ilk
yudumda ferahlık veren kekikli
lime’lı limonata.

Malzemeler:
• 10 adet taze dağ kekiği dalı,
• 1/4 su bardağı lime suyu,
• 3 su bardağı klasik limonata.
Hazırlanışı:
Bir sürahi içerisinde dağ kekiği
dallarını ve lime suyunu iyice
ezelim. Bu işlem için tahta kaşık
kullanalım. Sürahinin içine
klasik limonatayı ekleyelim,
minimum 1 saat boyunca
buzdolabında tutalım. Servis
ederken üzerine dağ kekiği
dalları ve içine bol miktarda buz
koyalım.
Afiyet olsun.

Milkshake

Ağızda eriyen yapısıyla hem tatlı
ihtiyacımızı karşılıyor hem de
günümüze serinlik katıyor.
Kahvelisinden oreo’lusuna,
tarçınlısından muzlusuna çeşit
çeşit alternatif sunan lezzetli bir
tarif linkine ne dersiniz?
Link Burada
Bizim milkshake tercihimiz; sıcak
çikolatalı Hindistan cevizli
milkshake’ten yana.

Malzemeler:
• 2 kaşık hindistan cevizi sütü dondurması,
• 1 kase hindistan cevizi sütü,
• 250 ml. sıcak çikolata,
• 50 gram kurutulmuş Hindistan cevizi içi.
Hazırlanışı:
Süt ve dondurmayı blenderda iyice çırpalım.
Hazırlamış olduğumuz sıcak çikolatayı
bardağımıza dökelim. Üzerine hazırlamış
olduğumuz milkshake'i ekleyelim ve bol
kremayla süsleyelim. Kapanış olarak da
kavrulmuş ve kurutulmuş Hindistan cevizi
içlerini serpiştirelim. İsteğe bağlı olarak
çikolata ya da karamel sos da ekleyebiliriz.
Afiyet olsun.

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Soğuk Çay

Sıcak havalarda harareti gideren,
içtikçe içesimiz gelen bir lezzet:
Soğuk çay (ice tea) Sürekli
elimizin altında soğuk bir içecek
olsun diyorsanız o halde
dolabımızda yer açmayı
unutmayın. Kimsenin hayır
diyemeyeceği soğuk çay
alternatiﬂeri burada:
Link Burada
Bizim soğuk çay tercihimiz; karpuz
püreli buzlu çay. İşte tarifi!

Malzemeler:
• 1,5 litre su,
• 2 yemek kaşığı siyah çay,
• 500 gram karpuz,
• 1/2 su bardağı esmer şeker,
• 1 adet limon suyu,
• 1/4 demet nane,
• 3 su bardağı buz küpü,
Hazırlanışı:
Suyu derin bir tencerede kaynatalım. Kapalı
bir çay süzgecine aldığımız siyah çayı
kaynayan suya atalım, ocağın altını kapatalım.
İri yapraklı siyah çayı 15 dakika kadar
demleyerek hazırlayalım. Ilınan çaya esmer
şeker ve limon suyunu kattıktan sonra hızlıca
karıştıralım. Hazır durumda olan demlenmiş
çayı geniş ağızlı bir sürahiye alalım. Ayıklayıp,
yıkadığımız nane yapraklarını içine katalım.
Kabuğunu aldıktan sonra iri parçalar halinde
kestiğimiz karpuz dilimlerinin çekirdeklerini
çıkartalım. Çatalla ezerek püre haline
getirelim. Süzgeçten geçirerek sürahiye
ekleyelim. Kıvam alması ve tatların birbirine
karışması için buzdolabında bekletelim. Servis
öncesinde eklediğimiz buz küpleri ile
karıştırdıktan sonra bekletmeden servis
edelim.
Afiyet olsun.

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Soğuk Kahve
Kahve severlerin asla
vazgeçemediği bir lezzet: Soğuk
kahve. Evde kolayca hazırlayıp
büyük bir keyiﬂe
tüketebileceğimiz soğuk kahve
tariﬂeri için:
Link Burada
Bizim soğuk kahve tercihimiz;
muzlu buzlu kahveden yana!

Malzemeler:
• 2 su bardağı süt,
• 1,5 yemek kaşığı nescafe,
• 1 adet dondurulmuş muz,
• 2 top vanilyalı dondurma
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri bir blenderdan geçirip
derin bir bardağa ilave edelim. Dilediğimiz
soğukluğa ulaşana kadar dolapta
bekletelim. Servis öncesi isteğe göre
Hindistan cevizi ile süsleyebiliriz.
Afiyet olsun.

Ayran
Yemeklerin yanında lıkır lıkır içilen
klasik ayranları farklı lezzetlerle
buluşturmayı düşünüyorsanız sizin
için harika bir tarifimiz var!
Semizotlu Ayran
Malzemeler:
• Bir avuç semizotu
• 2 su bardağı soğuk su
• 8 yemek kaşığı yoğurt
• 3-4 tatlı kaşığı tuz

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

Hazırlanışı:
Semizotunu havanda tuz ile dövüp püre
haline getirelim. Sonrasında bütün
malzemeleri bir kaba alıp el blenderı ile iyice
köpürene kadar çırpalım. İsteğe göre servis
öncesi taze nane ile taçlandıralım.
Afiyet olsun.

