Tiger Spice

s černým čajem

Elephant Vanilla s černým čajem

Toucan Mango s černým čajem

Giraffe

bez kofeinu

Orca Spice s černým čajem bez cukru
Flamingo Vanilla s černým čajem bez cukru a bez kofeinu

Tortoise Green Tea se zeleným čajem

Power Matcha
bez kofeinu

Distributorem produktů David Rio Chai
pro Českou republiku je Zanzibar Trade, s.r.o.
w w w.monin.cz

chai – a budete s tím žít

Co je to Chai Latté?

Jak je složité Chai připravit?

Nápoj, který pije celá Indie, druhá nejlidnatější země planety. Díky celosvětové popularitě
indické kuchyně se i podmanivá chuť Chai Latté rozšířila z ulic Dillí a Bombaje do New Yorku
i Londýna. Zprvu exotický nápoj se stal brzy trendem v těch nejlepších kavárnách světových
metropolí. Jde v podstatě vždy o směs silného čaje, plnotučného mléka, směsi exotického koření a sladidla (nejlépe medu). Použitá koření se liší podle regionu – nejčastěji
kardamon, skořice, zázvor, pepř a hřebíček.

Nijak – je to jednoduché: drcenou sušenou směs David Rio smícháme buď s vodou
(pro dosažení plné chuti dáme větší množství prášku) nebo s mlékem, a pak...
• intenzívně rozmícháme lžičkou (to zvládne opravdu každý…) nebo
• našleháme za použití trysky kávovaru (skvělá krémová konzistence) nebo
• rozmícháme za použití domácího napěňovače mléka
Základní receptura na Chai Latté: 20g David Rio Chai + 2 dcl mléka

A co je David Rio?
David Rio je značka, která jako první zareagovala na strmý růst obliby Chai Latté v USA a již
v roce 1996 vyvinula produkt, který zachovává veškeré vlastnosti čerstvě uvařeného Chaie,
ale díky své podobě instantní směsi činí jeho přípravu uživatelsky podstatně komfortnější!
Díky použití vysoce kvalitních přírodních surovin je výsledná chuť nápoje vyvážená a bez
jakýchkoli nežádoucích pachutí. Firma David Rio sídlí v San Franciscu a své produkty distribuuje aktuálně ve 26 zemích světa.

Chai Latté

za tepla

Náš tip: Do hotového Chai Latté přidejte shot espressa.

dostupná balení / dóza 389 g / cca 19 porcí

Proč mít ve své nabídce David Rio Chai?
Chai David Rio je prověřený moderní produkt s působivou legendou tradičního asijského
nápoje. Nabízí řadu příchutí a několik variací přípravy. Rozhodujícími argumenty pro zařazení
produktu David Rio Chai do své nabídky jsou
• atraktivitia nápoje – nečekaná alternativa k obligátní kávě nebo čaji
• snadná a rychlá příprava
• skvělá ziskovost – náklady na jednu porci 6-8 korun

za studena

Smoothie
led

Náš tip: V jednoduchosti je krása, ale šlehačkou nikdy nic nezkazíte.

dostupná balení / dóza 1816 g / cca 90 porcí

