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Fräsch nyhet
till dina gäster!

Nu lanserar Lipton ett härligt läskande och osötat iste speciellt för restauranger och caféer. Perfekt att släcka törsten

med under varma sommardagar, att servera till den klassiska fikan eller matcha middagen med. Färskbryggt iste

är helt rätt i tiden, det är enkelt att brygga och en ren vinst för din restaurang eller ditt café. Häng med på

dryckestrenden och erbjud dina kunder en vuxen färskbryggd törstsläckare!

ISTE
TOP3Vinn på iste!

Iste är både efterfrågat och har mycket 
höga marginaler! Det uppskattade priset 
för vad konsumenten är beredd att betala 
ligger på minst 30 kronor. Kostnaden för 
att brygga en hel liter iste är endast
ca 2,50:-. Det ger dig en marginal på över 
90 %. Det vill säga en intäkt på över 25:-
per glas. En riktig vinnare!

Visste du att den tredje mest populära 
drycken att släcka törsten med är iste? 
Den vinner över både läsk och juice. Om du 
har denna läskande dryck i ditt sortiment 
kan du ersätta många vattenglas.

En vinst i sig!

Det trendiga
         isteet

Det är läskande, det 
är svalkande, det är 
sockerfritt och det är 
populärt. Iste är definitivt 

en trend och det dina 
kunder just nu vill ha i 

glaset. Det är inte bara fräscht, det är också 
mer hälsosamt än läsk vilket gör iste till ett 
enkelt val för många. Variera den färskbryggda 
drycken med härliga recept som ett riktigt gott 
alternativ till lunchen, före lunchen eller efter.

Kostnad

1 liter iste

2,50:-
Marginal 90%

Vinst /glas!25:-



BRYGGNING I 3 enkla steg!

Läskande recept!

Gör ditt hemgjorda iste enkelt och snabbt. När du beställer Liptons iste startpaket
får du med ett kit för bryggning innehållande dispenser samt en bringare.  

Liptons iste kommer i två smaker, svart och peach. Servera med is, färska frukter och sätt din
egen prägel på den läskande drycken. Här kommer några receptförslag som ger 2,2 l kallt iste!

Grund till alla recept: Blanda
1 l färskbryggt iste med 2 dl 
sockerlag (100 g vatten och 100 g 
socker som får koka ihop), 300 ml 
kolsyrat vatten och ingredienserna 
till recepten. Blanda och låt stå i 
ett dygn. 

Servera
och njut!

Steg 1

1 Placera påsen
i en tillbringare. 

Steg 2

2 Häll 1 l hett vatten i 
bringaren, minst 91°C, 
låt dra 5-8 min.

Steg 3

3 Ta bort tepåsen, addera
2 l kallt vatten och häll 
över isteet i dispensern.

700 ml äppelmust 
7 st kardemummakapslar 

1 st kanelstång
14 gram ingefära,

skuren i bitar 

Äppel-
drömmar

700 ml björnbärsjuice 
1/2 tsk viol 
1 tsk lakrits 

Björnbär
och lakrits

Havtorn
och skog
700 ml havtornsjuice 

35 g gransirap 

Fläder-
fantasi

700 ml fläderjuice
Juice från tre citroner 

14 gram ingefära,
skuren i bitar En

förpackning
innehåller
24 påsar


