
Hawaii 

Til 0,5 liter skal du bruge: 

5 themål Den Hvide Engel fra Theens Univers 

5 dl vand 

1 1/2 spsk. sukker 

1 spsk. citronsaft 

4 cl gin 

 

Bryg 5 themål Den Hvide Engel med 5 dl vand 80 grader. Lad theen trække 7 minutter og tilsæt derefter 1 1/2 spsk. sukker og 

1 spsk. citronsaft og køl theen ned. Kom isterninger i 2 glas, 2 cl. gin i hvert glas og fordel istheen i glassene. Opskriften kan 

også benyttes med White Dream, White Exotic, White Guava og Rooibos Sommer. Vi anbefaler en mild gin. 

Papaya Beach 

Til 0,5 liter skal du bruge: 

5 themål Sommer The fra Theens Univers 

5 dl vand 

2 spsk. sukker 

1 spsk. citronsaft 

4 cl gin 

 

Bryg 5 themål Sommer The med 5 dl vand 100 grader. Lad theen trække 5-6 minutter og tilsæt derefter 2 spsk. sukker og 1 

spsk. citronsaft og køl theen ned. Kom isterninger i 2 glas, 2 cl. gin i hvert glas og fordel istheen i glassene 

. 
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Infused Gin with Tea 

Til 2 drinks skal du bruge: 

5 gram the  Æble Kvæde eller Earl Grey Blue Øko. fra Theens Univers 

4 cl gin                                                                                                                                                         

1 ananas - eller grape sodavand 

 

 

 

Kom theen ned i et thefilter og derefter ned i ginnen og lad det trække i min. 30 min. og max 1 time. Kom isterninger i 2 glas, 

2 cl gin i hvert glas og fordel sodavanden i glassene. Til Æble Kvæde theen skal du bruge 1 ananas sodavand, og til Earl Grey 

Blue Øko. theen Skal du bruge 1 grape sodavand. Vi anbefaler en mild gin. 

 

JulePunch 

Til 1 liter skal du bruge: 

20 gram Jule The fra Theens Univers 

1 liter vand 

3 spsk. Sukker 

1/2 dl Calvados 

 

 

Bryg 20 gram Jule The med 1 liter vand 100 grader. Lad theen trække 6-7 minutter og tilsæt derefter 3 spsk. sukker og 1/2 dl 

Calvados, server straks. 
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