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Το καλοκαίρι είναι πάντα τόσο συναρπαστικό, ατελείωτες βόλτες έξω, παραλία, 

φίλοι στην βεράντα, υπαίθρια σινεμά, εκδηλώσεις. Ευκαιρία να πιούμε, να φάμε, 

να διασκεδάσουμε. 

Το τσάϊ παγωμένο είναι ιδέα που θα ενθουσιάσει. Μπορείτε να σκεφτείτε κάτι 

περισσότερο υγιεινό και αναζωογονητικό από μία  κανάτα γεμάτη με παγωμένο 

τσάϊ που θα φτάσει για όλους, ή… ακόμη καλύτερα, θα είναι ολοδική μας! Όπου 

κι αν είμαστε, ότι κι αν κάνουμε, το τσάϊ που εμείς έχουμε προετοιμάσει, μπορεί 

να μας κάνει την πιο δροσιστική παρέα! 

Η προετοιμασία του είναι πανεύκολη, είτε ακολουθώντας κάποια συνταγή είτε 

ακολουθώντας μία έμπνευση της στιγμής. 

Οι επιλογές είναι πολλές. Τσάϊ σκέτο, ή με φρούτα, έτοιμο μείγμα τσαγιού ή όχι. 

Με γλυκαντικό, ή απλώς με λίγο λεμόνι. Ένα είναι σίγουρο. Θα μας προσφέρει 

απόλαυση, δροσιά, συγκέντρωση σε ότι κάνουμε, ή απλά θα μας κόψει την όρεξη, 

για να κάνουμε πιο εύκολα την διατροφή μας. 

Αρχίζουμε με τα βασικά 

 

 
Σε μία πυρίμαχη κανάτα βάζουμε τα 
φακελάκια τσαγιού ή γεμίζουμε με το χύμα 
τσάϊ μας το φίλτρο. Εδώ να σημειώσουμε 
ότι αν θέλουμε το τσάϊ μας να έχει ένταση, 
βάζουμε μεγαλύτερη ποσότητα στο 
φίλτρο. Βράζουμε 4 κούπες νερό και με 
αυτό περιχέουμε τα φύλλα τσαγιού. 
Αφήνουμε για 5’ έως 10’ ώστε να 
επιτρέψουμε την εκχύλιση των αρωμάτων 
και των ευεργετικών συστατικών του 
τσαγιού στο νερό. 
Προσθέτουμε μέλι ή ζάχαρη καστανή και 
αφού κρυώσει, βάζουμε το τσάι στο 
ψυγείο. Σερβίρουμε προσθέτοντας πάγο. 
Πολύ σημαντικό δηλαδή είναι να 
καταλήξουμε τι είδους τσάϊ θέλουμε και να 
υπάρχει το κατάλληλο φίλτρο. Καλό είναι 
να δώσουμε τουλάχιστον 4 ώρες 
περιθώριο για να ετοιμασθεί το τσάϊ και να 
κρυώσει. Καλύτερη είναι η προετοιμασία 
από την προηγούμενη ημέρα. 

 

                                              ……………………………………………………………….. 
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Το τσάϊ με φρούτα είναι και το πιο εντυπωσιακό. Οι φράουλες, τα blueberries, το 
ροδάκινο, το πεπόνι, το πορτοκάλι και το λεμόνι, το μάνγκο, όλα δίνουν θαυμάσια 
γεύση αλλά και υπέροχο χρώμα στο τσάϊ μας. Η γεύση της φράουλας είναι 
αξεπέραστη το καλοκαίρι. 

ΤΣΑΪ ΦΡΑΟΥΛΑΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ 

 

Συστατικά 
1 κουτ. Salveo Strawberry Ice Tea 
160 ml ζεστό νερό 
Ζάχαρη ή μέλι 
Πάγος 
Λίγες φρέσκιες φράουλες κομμένες 
στη μέση. 
Οδηγίες 
Βάζουμε το τσάϊ μας στο φίλτρο και 
κατόπιν το περιχύνουμε με το ζεστό 
νερό. Αφήνουμε για 5’, 
απομακρύνουμε το φίλτρο με το τσάϊ 
προσθέτουμε την ζάχαρη ή το μέλι, 
ανακατεύουμε να διαλυθεί και αφού 
το τσάι μας κρυώσει, το τοποθετούμε 
στο ψυγείο για 2-4 ώρες. Μόλις το 
σερβίρουμε, προσθέτουμε τον πάγο 
και τα κομμάτια φράουλας μέσα στο 
τσάϊ για καλύτερο αποτέλεσμα. 

 

Προτεινόμενa για παγωμένο τσάϊ από την  Salveotea: Lemon ice tea, Peach ice tea, 
rooibos vanilla ice tea, florida fruit extra 

 

MILK SHAKE STRAWBERRY ICE TEA 

 
 

 

Συστατικά  
1 κουτ. Salveo Strawberry Ice Tea 
100ml ζεστό νερό 
1 μπάλα παγωτό βανίλια 
100 ml γάλα 
πάγος 
φρέσκιες φράουλες 
Οδηγίες  
Bάζουμε τα 100ml ζεστό νερό και το 
φίλτρο με το τσάϊ μέσα στην πυρίμαχη 
κανάτα για 5’ περίπου. Αφαιρούμε το 
φίλτρο και αφήνουμε λίγο να κρυώσει. 
Ρίχνουμε στο blender το τσάϊ, το παγωτό, 
το γάλα και λίγο από τον πάγο. 
Ανακινούμε για 5’’. Ρίχνουμε στο ποτήρι, 
αν θέλουμε προσθέτουμε λίγη κρέμα 
ακόμη και γαρνίρουμε με την φράουλα.  
Βάζουμε καλαμάκι και σερβίρουμε 
αμέσως. 
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Το ginger με το λεμόνι είναι μία επιλογή που δικαιώνει όσους αρέσκονται σε πιο 
ασυνήθιστους αλλά ασφαλείς συνδυασμούς πικάντικης γεύσης. 

ΠΑΓΩΜΕΝΟ GINGER – LEMON 

 

Συστατικά 
4 κουτ. τσάϊ Salveo Ginger – Lemon 
500 ml  ζεστό νερό 
Μέλι ή ζάχαρη  
Πάγος 
Οδηγίες 
Βάζουμε το φίλτρο με το τσάϊ μέσα στο 
νερό για 5’-10’, ανάλογα πόσο δυνατό το 
θέλουμε. Αφαιρούμε το φίλτρο, 
προσθέτουμε το μέλι ή την ζάχαρη, και 
αφήνουμε λίγο να κρυώσει. 
Τοποθετούμε στο ψυγείο. 
 
Όταν σερβίρουμε προσθέτουμε τον 
πάγο. Αν θέλουμε, εμπλουτίζουμε με λίγο 
χυμό λεμονιού, λίγη φλούδα λεμονιού, 
πουρέ μάνγκο που έχουμε πολτοποιήσει, 
ή ακόμη ραντίζουμε  με λίγη ζάχαρη 
γύρω στο ποτήρι. Φαντασία να υπάρχει. 

 

Τα παγάκια είναι κι αυτά πολύ σημαντικό μέρος του σερβιρίσματος γι αυτό 
μπορούμε να τα αναβαθμίσουμε! Η μέθοδος; 

➢ Μέσα στην παγοθήκη βάζουμε από ένα άνθος ή ένα φρούτο και μετά γεμίζουμε 
με νερό τις θήκες και αποθηκεύουμε στην κατάψυξη. Με αυτό τον τρόπο, όταν 
χρειαστεί, θα έχουμε εντυπωσιακά παγάκια  μέσα στο ποτήρι μας. 

➢ Γεμίζουμε το φίλτρο με τσάι και το αφήνουμε μέσα στο ζεστό νερό για 5’. 
Αφαιρούμε το φίλτρο και περιμένουμε να κρυώσει το τσάϊ. Στο  μεταξύ, πλένουμε 
φράουλες, βασιλικό και λεμόνι τα τεμαχίζουμε και μοιράζουμε στις παγοθήκες. 
Επάνω τους ρίχνουμε το τσάϊ και τα τοποθετούμε στην κατάψυξη. Τα 
χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να εμπλουτίσουμε έναν χυμό, ή ακόμη και το νερό 
που πίνουμε. 

                                 

 

www.salveotea.gr  

http://www.salveotea.gr/


                                           

Το παγωμένο τσάϊ είναι περιπέτεια! Δοκιμάστε να προσθέσετε από 
μόνοι σας όλα τα φρούτα και τα αρωματικά της εποχής! Το πεπόνι, το 
ακτινίδιο, ο ανανάς, το πορτοκάλι, ο δυόσμος, όλα δίνουν θαυμάσια 
γεύση αν μείνουν όλη τη νύχτα μέσα στο τσάϊ. 

 
ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ 
 
Συστατικά  
300 ml ζεστό νερό 
6 gr  μαύρο τσάι Salveotea 
Λίγες φρέσκιες φράουλες κομμένες 
στη μέση 
Φύλλα βασιλικού 
1 λεμόνι κομμένο σε ροδέλες. 
Λίγη ζάχαρη 
Οδηγίες 
Αφήνουμε τα φύλλα του τσαγιού στο 
ζεστό νερό για 5’-10’ και 
σουρώνουμε. Ρίχνουμε ζάχαρη και 
περιμένουμε να κρυώσει το τσάι. 
Αφού πλύνουμε τις φράουλες, τα 
φύλλα βασιλικού και το λεμόνι, τα 
τεμαχίζουμε και τα ρίχνουμε μέσα 
στην κανάτα με το τσάϊ. Το 
τοποθετούμε στο ψυγείο για 
τουλάχιστον 4 ώρες ή ακόμη 
καλύτερα όλη τη νύχτα.                     
…………………………………………………… 
 
ΤΣΑΪ ΓΙΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ 
 
Συστατικά 
6 gr Salveotea Bai Mu Dan 
500 ml ζεστό νερό 
1 γκρέιπφρουτ 
½ λεμόνι 
Φύλλα φρέσκου δυόσμου. 
1 ακτινίδιο 
Οδηγίες 
Ζεσταίνουμε το νερό στους 70˚ 
και εμβαπτίζουμε το τσάϊ. Το 
αφήνουμε για 5’, αφαιρούμε το 
φίλτρο και περιμένουμε να 
κρυώσει. Πλένουμε και κόβουμε 
ροδέλες τα φρούτα και τα 
προσθέτουμε στο τσάϊ. Αφήνουμε 
στο ψυγείο μέχρι την άλλη μέρα. 
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Έρχεται η στιγμή που έχουμε κόσμο σπίτι μας και θέλουμε να κάνουμε κάτι 
πρωτότυπο να τους ενθουσιάσουμε! Ο παγωμένος χυμός, το παγωμένο 
τσάι, ένα κοκτέιλ,  θα πάρουν πρωτότυπη, ξεχωριστή γεύση αν τους 
προσθέσουμε λίγο από το σιρόπι φρούτων ή μπαχαρικών που έχουμε 
φτιάξει μόνοι μας. Χωρίς, συνθετικά χρώματα, χωρίς συντηρητικά! Τι 
καλύτερο για να δείξουμε την φροντίδα και το ενδιαφέρον μας! 

Σιρόπι βανίλιας, τζίντζερ, λεβάντας, κανέλλας, σιρόπι καρύδας ή ιβίσκου.  

Η συνταγή είναι απλή και ίδια για όλα. 

 
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙ ΚΑΝΕΛΛΑΣ            
 
½ κούπα ζάχαρη καστανή 
1/3 κούπας μέλι 
½ κούπα νερό 
1-2  ξυλαράκια κανέλλας. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Βάζουμε τα υλικά στο κατσαρολάκι 
και τα αφήνουμε για 1-2 ώρες. 
Κατόπιν  θερμαίνουμε σε σιγανή 
φωτιά ανακατεύοντας και ως ότου 
διαλυθεί η ζάχαρη. Απομακρύνουμε 
από την φωτιά και αφήνουμε το 
σιρόπι να κρυώσει. Το αποθηκεύουμε 
σε βαζάκι όπου διατηρείται έως μία 
εβδομάδα. 
 

 

                                    ……………………………………………………………………………………. 

 

ΕΞΩΤΙΚΟ ΤΣΑΪ ΚΑΡΥΔΑΣ 
 
Συστατικά 
10 g τσάϊ Salveo Pina Colada 
100 ml γάλα καρύδας 
1 πορτοκάλι 
Σιρόπι καρύδας 
 
Οδηγίες 
Βάζουμε το τσάϊ στο φίλτρο και το 
περιχύνουμε με νερό που είναι στους 
100˚. Αφήνουμε για 10’ και 
απομακρύνουμε το φίλτρο. Ενώ το τσάϊ 
κρυώνει, πλένουμε το πορτοκάλι, το 
κόβουμε στη μέση και στίβουμε το μισό, 
ενώ το υπόλοιπο το κόβουμε σε ροδέλες. 
Βάζουμε το τσάϊ στην κανάτα, επάνω 
ρίχνουμε το γάλα καρύδας και τον χυμό 
του πορτοκαλιού. Σερβίρουμε κρύο 
γαρνίροντας με μία φέτα πορτοκαλιού 
και γλυκαίνουμε με το σιρόπι καρύδας. 
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Πολλές είναι οι φορές που αισθανόμαστε ότι ο  οργανισμός μας καταπιέζεται, δεν 
ανέχεται άλλη καφεΐνη, αλλά συγχρόνως θέλουμε κάτι να πιούμε που θα μας 
ευχαριστήσει.  

Το κόκκινο τσάι Rooibos μπορεί κάλλιστα να εξυπηρετήσει την ανάγκη μας για 
ένα ποτό αναζωογονητικό, χωρίς καφείνη, και πάνω απ’ όλα υγιεινό. 

Το τσάϊ Rooibos έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, περιέχει πολυφαινόλες όπως 
aspalathin και nothofagin που είναι σπάνιες στην φύση. Γιατί, λοιπόν, να μην το 
απολαύσουμε και παγωμένο; 

 

 

Kόκκινο rooibos latte παγωμένο. 
Υλικά 
2 κουτ. τσαγιού Salveotea rooibos  κόκκινο 
(φύλλο ή τριμμένο) ή τσάι Rooibos βανίλια 
Βραστό νερό 
¼ κούπας γάλα 
Μέλι 
Κανέλλα σκόνη 
  
Οδηγίες 
Εάν χρησιμοποιούμε μηχανή espresso, 
βάζουμε το τσάι στο φίλτρο και κατόπιν 
στην υποδοχή και ακολουθούμε τις οδηγίες 
της μηχανής. 
Αλλιώς, ρίχνουμε το τσάϊ στο βραστό νερό 
και αφήνουμε για 10-15’ μέχρι να γίνει το 
τσάι μας δυνατό. Σουρώνουμε, 
προσθέτουμε το αφρόγαλα. Επάνω στην 
κρέμα, ρίχνουμε το μέλι, και λίγη κανέλλα 
για περισσότερη γεύση. 

Παγωμένο Rooibos chocolate ice tea 
Υλικά  
2 κουτ. τσαγιού τσάι Salveotea rooibos 
chocolate ice tea (για250 ml νερό 
περίπου)  
Νερό βραστό 
Μέλι 
Πάγος 
½ κούπα αφρόγαλα ή κρέμα 
σαντιγύ(προαιρετικά) 
 Οδηγίες 
Στο βραστό νερό ρίχνουμε τα φύλλα 
τσαγιού και αφήνουμε για 10’ περίπου. Η 
γεύση θα πρέπει να βγει δυνατή , επειδή 
αργότερα θα αραιώσουμε με πάγο. 
Βάζουμε το μέλι και ανακατεύουμε. 
Αφήνουμε το τσάϊ να κρυώσει, το 
τοποθετούμε στο ψυγείο, και όταν 
σερβίρουμε, προσθέτουμε τον πάγο και 
το αφρόγαλα, αν θέλουμε. 
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Το ελληνικό τσάι του βουνού μπορεί να το έχουμε συνδυάσει με τις ζεστές μέρες 
του χειμώνα και το κρύωμα.  

Δεν μπορείτε να φανταστείτε την γεύση του όταν σερβίρεται παγωμένο και σε 
συνδυασμό με γεύσεις φρούτων, ή ακόμη όταν του προσθέσουμε ένα σιρόπι από 
αυτά που έχουμε ετοιμάσει. 

Υπάρχουν και μείγματα με τσάϊ του βουνού, φασκόμηλο, χαμομήλι, λεβάντα, 
μέντα, που εάν τα δοκιμάσετε παγωμένα, πραγματικά θα εκπλαγείτε και θα 
απορήσετε που τα αγνοούσατε τόσο καιρό. 

ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ-ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ 

Συστατικά 
2 κουτ. Salveotea τσάϊ βουνού-φασκόμηλο-
χαμομήλι 
500 ml νερό 
Μέλι 
Οδηγίες 
Βράζουμε το νερό, κλείνουμε την θερμοκρασία 
και κατόπιν ρίχνουμε το μείγμα τσαγιού στο 
ζεστό νερό. Αφήνουμε να εκχυλισθεί το τσάϊ για 
10’ ίσως και περισσότερο ανάλογα πόσο δυνατό 
το θέλουμε. Σουρώνουμε, προσθέτουμε το μέλι, 
ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί και 
προσθέτουμε κρύο νερό. Μόλις κρυώσει, 
βάζουμε το τσάϊ στο ψυγείο για 4 ώρες περίπου. 
Όταν το σερβίρουμε, προσθέτουμε λίγες 
σταγόνες λεμονιού, αν θέλουμε, και πάγο. 

  
 
 
     
 
           

 
 
 
 
 
  

 

ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 
Συστατικά  
2 κουτ. Salveotea τσάι βουνού 
1 κουτ. Salveotea φασκόμηλο 
1 λεμόνι 
Λίγες φράουλες 
500 ml νερό 
Μέλι  
Οδηγίες 
Βράζουμε το νερό, σβήνουμε την 
θερμοκρασία και ρίχνουμε το τσάϊ 
στο ζεστό νερό. Αφήνουμε για 15’, 
σουρώνουμε, ρίχνουμε το μέλι και 
ανακατεύουμε. Προσθέτουμε κρύο 
νερό και αφήνουμε να κρυώσει. Στο 
μεταξύ, πλένουμε το λεμόνι και το 
κόβουμε σε ροδέλες και τις 
φράουλες στη μέση. Μεταφέρουμε 
το τσάϊ σε μία κανάτα και 
προσθέτουμε εκεί και τα φρούτα. 
Αφήνουμε στο ψυγείο όλη τη νύχτα. 
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                                                     ΤΣΑΪ ΣΤΙΓΜΗΣ (INSTANT TEA) 

Όταν μιλάμε για τσάι στιγμιαίο  εννοούμε  

➢ το τσάϊ matcha που είναι τριμμένα φύλλα πράσινου τσαγιού σε 
σκόνη,  

➢ το εκχύλισμα τσαγιού  σε σκόνη. 

Το τσάϊ matcha είναι τριμμένα φύλλα τσαγιού σε σκόνη και θεωρείται ιδιαίτερα 
δυναμωτικό και ευεργετικό επειδή κατά την παρασκευή του τσαγιού τα φύλλα με όλες 
τους τις ουσίες παραμένουν μέσα στο τσάϊ , δεν απομακρύνονται όπως γίνεται στην 
συνηθισμένη διαδικασία με τα άλλα είδη τσαγιού. 

Για να φτιάξουμε ρόφημα το  τσάι  matcha, προσθέτουμε την σκόνη σε λίγο νερό και 
ανακατεύουμε με ειδικό εργαλείο μέχρι να διαλυθεί η σκόνη ομοιόμορφα. 

Οι πιο συνηθισμένες συνταγές για τσάϊ matcha χρησιμοποιούν και γάλα. 

 
 
ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΤΣΑΪ MATCHA LATTE 
 
Συστατικά 
½ κούπα γάλα καρύδας ή άλλο γάλα 
½ κούπα νερό 
πάγος 
2 κουτ. τσαγιού Salveotea matcha 
powder 
Μέλι ή ζάχαρη 
¼ κουτ. τσαγιού εκχύλισμα βανίλιας 
Προετοιμασία 
Βάζουμε όλα τα υλικά στο blender 
μέχρι το τσάι να έχει απαλή υφή. 

     

 
Όταν πρόκειται για μαζική κατανάλωση, το εκχύλισμα τσαγιού είναι εκείνο που συνήθως 
χρησιμοποιείται για να γίνει η παρασκευή του ποτού πιο εύκολη. Το εκχύλισμα 
προέρχεται από εξειδικευμένη επεξεργασία και είναι  δυνατό, γι αυτό μία πολύ μικρή 
ποσότητα αρκεί για ένα έτοιμο μπουκάλι παγωμένο τσάι. 

Το έτοιμο παγωμένο τσάι που υπάρχει στο εμπόριο, ως επί το πλείστον, παράγεται από 
εκχύλισμα τσαγιού, γλυκαντική ουσία,  συντηρητικό και νερό.  
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Γνωρίζετε  ότι υπάρχει ICED TEA DAY; Λέγεται ότι αυτή η ιδέα με το 
παγωμένο τσάι ξεκίνησε από την Αμερική το 1904 σε μία καλοκαιρινή 
έκθεση  στο St Louis World fair από έναν πωλητή τσαγιού που ήθελε 
να προσελκύσει περισσότερο κόσμο μέσα στην ζέστη κι έτσι 
σκέφθηκε την ιδέα να ρίξει πάγο στο τσάι το οποίο παρασκεύαζε. 
Έκτοτε βέβαια η ιδέα έχει υιοθετηθεί ακόμη και από τις βιομηχανίες 
αναψυκτικών που διαθέτουν παγωμένο τσάϊ όλο τον χρόνο. 

Το καλύτερο όμως είναι να φτιάχνουμε το δικό μας  παγωμένο τσάϊ  
όσο και αν αυτό προϋποθέτει λίγο κόπο παραπάνω. Μην ξεχνάμε ότι 
όσο πιο επεξεργασμένα είναι τα προϊόντα τόσο πιο πολύ 
υποβαθμίζονται τα ευεργετικά τους συστατικά. 

 Πού μπορούμε να το απολαύσουμε; 

• Το παγωμένο τσάϊ μπορούμε να το απολαύσουμε παίρνοντάς το 
πρωί πρωί στην δουλειά. Με την προϋπόθεση ότι έχουμε την 
δυνατότητα, μπορούμε να το φτιάχνουμε στον χώρο της εργασίας 
μας  από την προηγούμενη μέρα. 

• Μπορούμε να το απολαύσουμε μόνοι στο σπίτι μας μαζί με ένα 
βιβλίο. 

• Μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια, ιδίως τα παιδιά θα το λατρέψουν. 
• Στην παραλία, μία ζεστή μέρα. 
• Κάνοντας BBQ μαζί με φίλους. Το παγωμένο τσάϊ συνοδεύει το 

φαγητό.  
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Αντίθετα με τα άλλα ποτά, το τσάϊ ενυδατώνει τον οργανισμό μας, μας 

κάνει να αισθανόμαστε όλο ενέργεια και διαύγεια, χωρίς την ένταση 

που μας προκαλεί ένας καφές. Υπάρχουν πολλές επιλογές που μας 

επιτρέπουν να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Και είναι 

σίγουρο ότι σε αυτή την διαδικασία, αν και την αρχή θα την έχετε 

κάνει μόνοι σας, στο τέλος θα αποκτήσετε μεγάλη συντροφιά! 
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