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ELEMENTI

Pokrov s filtrom  
z aktivnim ogljem

Steklen vrč, 7l

Fermentacijska ura

Lesen 
podstavek

Pipica iz nerjavečega 
jekla & krtačka za 
čiščenje

DODATNO

KOMBUČAFERMENTOR 
NAVODILA ZA UPORABO
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SKRB ZA 
KOMBUČA FERMENTOR

 Pred prvo uporabo operite vse dele s toplo vodo in  
 detergentom. Dobro izperite detergent.

 Priporočljivo je ročno pranje za vse dele kombuča   
 fermentorja. 

 Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi med   
 fermentacijo; ne postavljajte v bližino toplotnih virov  
 na kuhinjskem pultu.

 Filter na pokrovu vsebuje aktivno oglje in služi kot   
 nevtralizator vonjav. Lahko ga zamenjate, ko preneha  
 opravljati svojo nalogo. Filtra ne perite.

 Pipica iz nerjavečega jekla ima odstranljivo mrežico. 
 Občasno jo odstranite in operite, da odstranite nitke, ki  
 nastajajo med fermentacijo kombuče. Za čiščenje pipice  
 uporabite priloženo krtačko.

 Polnega vrča med fermentacijo ni priporočljivo premikati.
 Pri premikanju vrča ne držite za pokrov ali pipico.   

 Primite ga z obema rokama za stekleni del.
 Upoštevajte, da vrč ni primeren za vroče tekočine.
 Led pred uporabo strite na manjše kose, saj lahko veliki  

 kosi steklo poškodujejo.

KOMBUČAFERMENTOR 
NAVODILA ZA UPORABO
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PRITRDITEV PIPICE IZ 
NERJAVEČEGA JEKLA 

(ČE JE VKLJUČENA)

 Pritrdite pipico, kot je prikazano na sliki.
 Najprej odstranite plastično zaščito na podložkah.
 Silikonski podložki morata biti nastavljeni na obeh straneh  

 odprtine v vrču, preden privijete pipico. 
 Matico na notranji strani kozarca privijte ročno. Uporabite  

 zadostno silo, da preprečite uhajanje tekočine, vendar ne  
 prevelike, ker lahko pride do pokanja stekla.

MREŽICAKOVINSKA 
MATICA

KOVINSKA 
PODLOŽKA

SILIKONSKA 
PODLOŽKA

ODPRTINA V 
KOZARCU

SILIKONSKA 
PODLOŽKA

KOVINSKA 
PODLOŽKA PIPICA

KOMBUČAFERMENTOR 
NAVODILA ZA UPORABO
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 ALTERNATIVNE UPORABE
 

Vrč za vodo
Vrč napolnjen z vodo lahko postavite na kuhinjski pult in s 
tem poskrbite za zadosten vnos tekočine. To je lahko tudi 
eleganten način, da si gostje sami postrežejo s kozarcem 
vode.

Vrč za pijačo
Pričakujete družbo? Pripravite sok ali vodo z okusom v tem 
vrču. Dodajte kose sadja in zelišč v vodo, da bo pijača oku-
snejša in tudi bolj privlačna. Dodate lahko kumarice, limone, 
pomaranče, svežo meto, meliso ali rožmarin.

Vodni kefir

Recept:
- 300 g vodnih kefirnih zrnc
- 300 g sladkorja
- 5 l vode

Raztopite sladkor v vodi in dodajte kefirna zrna. Pustite 
fermentirati vsaj 48 ur. Precedite in postrezite.
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NAVODILA ZA UPORABO



6 7

KOMBUČA  
“ČAJ ŽIVLJENJA”

Kombuča je fermentiran napitek, ki nasta-
ne ob dodajanju živih kultur v sladkan čaj. 
Kot pri ostalih fermentiranih pijačah tudi 
pri kombuči velja, da je najboljša narejena 
doma z izbranimi sestavinami.

Raziskave so pokazale, da ima kombuča bioak-
tivne komponente, ki delujejo kot antioksidant 
in razstrupljevalec. Zaradi nizkega pH - okoli 2,5 
- ima protimikrobne lastnosti. Nizek pH ni edini 
razlog za protimikrobni učinek. Tudi naravni poli-
fenoli v čaju, bakteriocini in beljakovinske struktu-
re imajo vlogo pri tem.

Vse to podpira trditve, da ima ta napitek koristne 
učinke na splošno imunost, uravnavanje debelo-
sti, aterosklerozo, visok tlak, slabokrvnost, dušev-
no zdravje in lahko celo pripomore k preprečeva-
nju rakavih in srčnih obolenj. Živi mikroorganizmi v 
kombuči lahko prispevajo k uravnavanju črevesne 
flore in dobremu splošnemu počutju ter imajo 
pomembne antioksidativne učinke.
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DEJSTVA 
O KOMBUČI

Vsebuje koristne bakterije & kvasovke!

Kombuča je simbioza bakterij in kvasovk. Vsak od teh 
mikroorganizmov je odgovoren za končni rezultat - 
fermentirano pijačo. Nekateri od njih imajo večji vpliv 
na okus, ki se razvije, drugi ustvarjajo tanke nitke, ki jih 
lahko vidite plavati v kombuči. Predstavljajte si kolonijo 
mravelj z na stotinami majhnimi mravljicami, ki opravljajo 
svoje delo.

Bakterije in kvasovke sodelujejo v kombuči. Medtem 
ko kvasovke delajo alkohol, bakterije nato pretvorijo ta 
alkohol in proizvedejo ocetno kislino. Zato ima kombuča 
le nizko vsebnost alkohola in kiselkast okus - kot kis. 

Nekatere bolj pogoste bakterije in kvasovke,  
ki jih najdemo v kombuči, so:
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  Bakterije 

* Ocetnokislinske bakterije:
- Acetobacter sp. je rod, za katerega je značilna
 sposobnost pretvorbe etanola v ocetno kislino  
 (v prisotnosti kisika) in nato nadalje do    
 ogljikovega dioksida in vode.
- Gluconacetobacter sp. vrste lahko oksidirajo
 glukozo v ocetno ali glukonsko kislino. (ne more
 oksidirati etanol naprej od kisline).
- Komagataeibacter xylinus
 To je vrsta bakterij najbolj znanih po sposobnosti  
 proizvodnje celuloze.

 

  Kvasovke

- Brettanomyces (najpogostejša vrsta tega rodu je  
 Brettanomyces bruxellensis).
- Saccharomyces (najpogostejša vrsta tega rodu,  
 ki ga najdemo v kombuči, je Saccharomyces
 cerevisiae).
- Zygosaccharomyces (najpogostejša vrsta tega  
 rodu, ki ga najdemo v kombuči, je    
 Zygosaccharomyces bailii).
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   V kombuči ni   
   veliko sladkorja!

Veliko ljudi skrbi količina sladkorja, ki jo potrebu-
jemo za pripravo kombuče. Vendar je potrebno 
razumeti, da sladkor ni hrana za vas ampak za 
mikrobe v kombuči. Po fermentaciji v napitku de-
jansko ostane zelo malo sladkorja, okoli 2,5 g na 
250 ml. Če primerjamo, v enaki količini kokakole 
je okoli 30 g sladkorja.

   
   Kombuča ima   
        poživljajoče   
   lastnosti!

Kombučo imenujemo tudi “čaj življenja” ali “eliksir 
življenja”. Sestavine in hranila, ki se razvijejo v kom-
buči med fermentacijo, podpirajo to trditev.

Je polna vitaminov in antioksidantov, ki pomagajo 
pri naravnem razstrupljanju telesa. Kombuča je 
bogata z vitamini B1, B6, B12, folno kislino, vitami-
nom C.
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Kofein v črnem in zelenem čaju lahko učinkuje 
tudi v fermentiranem napitku, vendar je po zaklju-
čeni fermentaciji tega precej manj. Če želite še 
zmanjšati količino kofeina v kombuči, lahko čajne 
liste namočite le za nekaj minut (čaj zavržete ali ga 
porabite za kaj drugega), nato iste liste ponovno 
namočite. Drugi čaj bo imel manj kofeina. 

Lahko uporabite tudi druge čaje, ki imajo manj 
kofeina kot črni. Na primer, uporabite del črnega 
in del zelenega čaja, belega ali zeliščnega.

      

   Količina    
   alkohola v    
   kombuči je  
   zelo majhna!  
  
Kombuča vsebuje nekaj alkohola, kar pa ne 
pomeni, da jo lahko vržemo v isti koš z ostalimi al-
koholnimi pijačami. Kombuča vsebuje okoli 0,5% 
alkohola, vendar je običajno dejanska količina 
pod to vrednostjo. Količino alkohola lahko izmerite 
z uporabo refraktometra, ki se uporablja tudi v 
pridelavi vina.
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KAJ POTREBUJETE ZA 
PRIPRAVO KOMBUČE 

DOMA:

1. Kakovostno stekleno posodo  
 s pokrovom ali krpo za pokrivanje
2. Črni ali zeleni čaj
3. Sladkor
4. Kombuča gobico/SCOBY s fermentirano  
 tekočino ali Starter

1312
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POGOSTA VPRAŠANJA 
O PRIPOMOČKIH

V tem poglavju skušamo odgovoriti na pogost 
a vprašanja glede opreme za domačo pripravo 
kombuče. Več napotkov za pripravo najdete v  
poglavjih Nasveti & Namigi ter Odpravljanje težav.

Zakaj je potrebno uporabiti  
steklen kozarec?

Potrebovali boste steklen ali keramičen kozarec za pri-
pravo kombuče. Steklo je najboljša izbira iz večih ra-
zlogov. Je enostavno za čiščenje in ne reagira s kislino 
v kombuči. Lahko se ga uporablja tudi za neprekinjeno 
pripravo kombuče.

Mora pokrov tesniti?
Ne. Kot vedno pri fermentaciji tudi tukaj nastajajo 
plini. Zato kozarec pokrijemo s krpo ali pokrovom, 
ki omogoči pretok zraka. Majhna količina kisika je 
potrebna tudi za proces, v katerem kvasovke presnav-
ljajo sladkorje. Obenem je pomembno, da preprečite 
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vdor majhnih mušic in drugih insektov, spor plesni ali 
prašnih delcev v kombučo, ker bi jo s tem okužili. Ko 
je fermentacija končana, lahko odstranite gobico in del 
tekočine, ki ju boste uporabili za nov pripravek, preos-
talo tekočino pa lahko nepredušno zaprete v steklenice. 
Pri sekundarni fermentaciji bo tako pijača postala bolj 
mehurčkasta.

Je potrebno pripomočke sterilizirati?
Kot pri vsaki fermentaciji je tudi za pripravo kombuče 
potrebno uporabiti čisto opremo. To pomeni tudi, da 
temeljito operete roke in vse pripomočke, ki bodo prišli v 
stik s kombučo. Sterilizacija je sicer priporočljiva, vendar 
ni nujna, dokler vzdržujete nivo čistoče in higiene.

Potrebujem vrč s pipico?
Vrč s pipico je zelo priročen, zlasti če pripravljate kom-
bučo neprekinjeno. Tako lahko enostavno odlijete ste-
klenico ali dve, preostalo tekočino pa naprej fermentirate 
(več v poglavju Vaš vodič za pripravo kombuče: nepreki-
njena fermentacija). Kombučo lahko v takem vrču fermen-
tirate kar na kuhinjskem pultu in si ob priložnosti nalijete 
kozarec kombuče. Pomembno je, da je pipica dobro 
nameščena na kozarec, da tekočina ne uhaja. Občasno jo 
je potrebno tudi očistiti, saj lahko pride do nalaganja nitk, 
ki nastajajo pri fermentaciji kombuče.
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POGOSTA VPRAŠANJA 
O SESTAVINAH

V tem poglavju boste našli odgovore na po-
gosta vprašanja o izbiri osnovnih sestavin za 
pripravo kombuče. Več nasvetov o dejanski 
pripravi kombuče pa najdete v poglavjih  
Nasveti & Namigi ter Odpravljanje težav.

Kot pri drugih vrstah fermentacije tudi pri domači 
pripravi kombuče priporočamo eksperimentiranje. 
Obstajajo neka osnovna pravila in omejitve, ki se jih je 
dobro držati, vendar ste lahko tudi zelo kreativni. Izbira 
sestavin za pripravo vsekakor dopušča nekaj kreative.

Kadar se odločite za velik odmik od osnovnih recep-
tur, je morda dobrodošel kanček previdnosti. Shranite 
si nekaj tekočine in gobico kombuče ob strani, za 
vsak slučaj, če se poskus izjalovi. Če že dolgo fer-
mentirate, imate gotovo že presežek tekočine in tudi 
kakšno dodatno gobico.

Pri uporabi novih sestavin se lahko zgodi, da so prvi 
rezultati odlični. Všeč vam je okus kombuče in poskus 
je očitno uspel. Vendar se lahko zgodi, da po nekaj 
pripravah kombuča preneha fermentirati. To lahko po-
meni, da se kulture v vaši kombuči niso dobro prilago-
dile na nove pogoje. Tudi v tem primeru je koristno, da 
imate na zalogi nekaj rezervne kombuče in gobic.
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Zakaj je sploh potrebno  
uporabiti sladkor?

Kulture v kombuči potrebujejo sladkor, da fermen-
tacija sploh poteče. Sladkor, ki ga uporabite za 
fermentacijo, se porabi in pretvori v druge snovi 
med postopkom fermentacije. Kvasovke presnav-
ljajo sukrozo v CO2 (ogljikov dioksid), zaradi kate-
rega je kombuča mehurčkasta, in etanol (alkohol). 
Ta alkohol je pravzaprav tudi hrana za bakterije v 
kombuči, ki ga pretvorijo v aminokisline, vitamine 
in minerale.

Kakšen sladkor se uporablja  
za pripravo kombuče?

Za pripravo kombuče lahko uporabite različne 
vrste sladkorjev in celo med. Vsak bo dal kom-
buči določen okus, zato se boste morali sami 
odločiti, kateri vam najbolj ustreza. Naše kulture 
so fermentirane z ekološkim trsnim sladkorjem, 
vendar lahko uporabljate tudi rjavega, surovega, 
ki ima več melase. S tem boste dobili bolj temno 
obarvano kombučo, ki bo imela tudi bolj speci-
fičen okus. Za pripravo jun kombuče uporabite 
med in zeleni čaj. Ta kombuča ima bolj blag okus 
ter svetlo obarvanost.
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Lahko uporabim druga sladila  
ali stevijo namesto sladkorja?

Ne. Mikrobi v kombuči potrebujejo sladkor, da pride 
do fermentacije. Ta jim predstavlja hrano in posledično 
omogoči nastanek probiotične pijače, ki je tako koristna. 
Upoštevajte, da je sladkor v kombuči za mikrobe ne za 
vas. Sladila ali stevijo lahko dodate kasneje, da si pijačo 
osladite tik pred pitjem.

Kaj če nimam SCOBY-ja (gobice),  
ampak samo starter tekočino?

Prvi pripravi kombuče lahko enostavno uporabite starter 
tekočino. Starter tekočina je pravzaprav kombuča, ki je 
fermentirala dalj časa in je zato zelo kisla. Za pitje ni več 
primerna, medtem pa je njena kislost odlična za pripravo 
novega pripravka kombuče. Pripravite jo tako, da sledite 
receptu za kombučo ter dodate ustrezno količino starter 
tekočine - potrebno je vsaj 10 % celotne količine. Med 
fermentacijo bo SCOBY gobica začela nastajati na povr-
šini. Do tega običajno pride po 7. dnevu fermentacije. Ko 
je fermentacija zaključena, pa boste ponovno prihranili 
del kombuče in novo nastalo gobico za pripravo sveže 
kombuče.
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Kakšno vodo lahko uporabimo  
za pripravo kombuče?

Če niste popolnoma prepričani o kakovosti vaše 
vode iz pipe, lahko naredite nekaj preventivnih kora-
kov. Vodo lahko pustite vreti približno deset minut, 
da s tem uničite škodljive bakterije. Lahko jo tudi 
pustite v večji posodi nepokrito na kuhinjskem pultu 
vsaj pol ure. S tem boste zmanjšali vsebnost klora, 
ki je škodljiv koristnim bakterijam v kombuči. Po-
gosto se uporablja tudi filtrirana in destilirana voda 
ali voda, ki se jo pridobi z reverzno osmozo, kar je 
sprejemljivo, vendar je potrebno upoštevati tudi, da 
v procesu filtriranja, voda lahko izgubi minerale, ki 
so pomembni za fermentacijo.
 

Naj uporabim črni ali zeleni čaj?

Pri tradicionalni pripravi kombuče se uporabi črni ali 
zeleni čaj (lahko tudi oolong), oziroma kombinacija 
obeh. Tudi druge vrste čaja naj bi uspešno fermen-
tirale v kombučo, vendar se dolgoročno najboljši 
učinki dosežejo s črnim in/ali zelenim čajem. S tem 
se doseže najboljši okus in tudi vse koristi kombuče 
ter vzdržuje zdravo kulturo.
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Kaj pa čaji z okusom?

Obstaja veliko čajev z dodanimi okusi in eterični-
mi olji. Te posebne mešanice so morda odlične za 
pitje, vendar ne zelo primerne za pripravo kombuče. 
Eterična olja in dodani okusi lahko sčasoma oku-
žijo kulturo in ta ne bo več pripravljala tako odlične 
kombuče.

Je potrebno sestavine izmeriti 
natančno?

Če prvič fermentirate, vam bodo priporočila za 
količine v tej knjižici v pomoč pri pripravi kombuče. 
Ko boste pripravo že obvladali, lahko prosto ekspe-
rimentirate s količinami in sestavinami in si pripravite 
kombučo po svojem okusu. Paziti pa morate, da 
vedno uporabite dovolj hrane za koristne bakterije 
in kvasovke v vaši kombuči! Enako velja za količino 
starterja ali kombuče, ki ste jo shranili od prejšnjič 
- vedno uporabite vsaj 10 % skupne količine, ki jo 
želite pripraviti.
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VAŠ VODIČ 
ZA PRIPRAVO 

KOMBUČE

SESTAVINE*:

1. Kozarec iz kakovostnega stekla s pokrovom
2. 4 g / 3 žličke (2 čajni vrečki) črnega ali   

zelenega čaja
3. 50 g sladkorja
4. Kombuča SCOBY s tekočino ali 100 ml starter 

tekočine

* Količine zapisane tukaj se uporabijo za pripravo 
1 litra kombuča napitka. Za pripravo večjih količin 
sorazmerno prilagodite sestavine. Priporočljivo je 
povečati količino šele po zaključenih dveh pripravah 
z novim starterjem ali gobico. Takrat bo vaša kultura 
dovolj močna, da boste lahko z njo pripravili tudi večje 
količine ali neprekinjeno fermentacijo kombuče.
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Količina čaj* sladkor voda starter

1 L 4 g / 
3 žličke / 
2 čajni vrečki 

45 g /  
1/5 skodelice

0,9 L 100 ml 

2 L 9 g / 
6 ⅔  žličk / 
5 čajnih vrečk

90 g / 
⅔ skodelice

1,8 L 200 ml 

3,8 L 17 g / 
13 žličk / 
10 čajnih vrečk

170 g / 
½  skodelice

3,5 L 300 ml 

5,7 L 25 g / 
18 žličk / 
12 čajnih vrečk 

250 g / 
1 skodelica

5,2 L 500 ml 

* Pripravite lahko čaj z vso vodo ali z manjšim delom,   
  da se hitreje ohladi.

Priporočljive količine za 
pripravo kombuče:
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PODROBNA NAVODILA 
S KORAKI ZA PRIPRAVO 

KOMBUČE:

 
1. Pripravite čaj.  
Uporabite črni, zele-
ni ali mešanico obeh 
čajev. Ohladite čaj in 
vmešajte sladkor. 

2. Čaj (in preostalo 
vodo) nalijte v kozarec. 
Pustite, da se popolno-
ma ohladi.*

3. Dodajte kombuča 
starter in/ali gobico  
s tekočino v čaj.  

(Vedno uporabite vsaj 10 % 
starterja/kombuče za vsak nov 
pripravek kombuče).
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4. Fermentirajte 7-10 dni 
ali manj, če pripravljate 
jun kombučo. Med fer-
mentacijo okušajte, da 
najdete okus kombuče,  
ki vam najbolj ustreza.**

5. Umaknite gobico in 
shranite skupaj z delom 
kombuče za nov pripra-
vek.

6. Preostalo kombučo 
prelijte v steklenice in jih 
zaprite. Uporabite lahko 
takoj ali pripravite sekun-
darno fermentacijo.
Ohladite pred serviranjem.

* Uporabite lahko le del vode za pripravo 
čaja, preostanek dodate kasneje in s tem čaj 
hitreje ohladite.

** Shranite SCOBY gobico in zadostno količi-
no kombuče - odvisno od količine, ki jo boste 
pripravili naslednjič. Priporočljivo je, da vedno 
uporabite vsaj 10 % starter tekočine (ali več).
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NEPREKINJENA 
FERMENTACIJA
V začetku fermentiranja kombuče 
lahko pripravite manjše količine. 
Vendar sčasoma, ko tudi kul-
tura postane močnejša, majhni 
pripravki verjetno ne bodo več 
zadoščali. Zlasti, če želite imeti 
kombuča napitek vedno na voljo. 
Takrat lahko začnete z nepreki-
njeno fermentacijo.

To pomeni, da fermentacije ne 
prekinete vsakič, ko je ta za-
ključena. Ko veste, kateri dan 
fermentacije vam je okus najbolj 
všeč, si lahko naredite fermen-
tacijski načrt. Za neprekinjeno 
fermentacijo kombuče je pripo-
ročljivo, da uporabite vrč s pipico 
za enostavnejše izlivanje. Pri tem 
pa je pomembno, da vedno izlito 
količino kombuče nadomestite 
z enako količino sladkega čaja. 
V vrču pa mora ves čas ostati 
določena količina kombuče, zato 
da bo ta nemoteno fermentirala 
naprej.
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1. Pripravite začetno količino kombuče
Pripravite vsaj 5 litrov. Kefirko kombuča fermentor je opti-
malen za pripravo 5-6 litrov kombuče. Uporabite ustrezno 
razmerje sestavin.

2. Pustite fermentirati 1 teden
Spremljajte, kako se spreminja okus kombuče, običajno je 
potreben 1 teden, da čaj fermentira v kombučo.

3. Začnite točiti kombučo
Sedaj lahko začnete točiti kombučo. Lahko si nalijete le 
kakšen kozarec ali napolnite več steklenic ter napravite 
sekundarno fermentacijo.

4. Pustite vsaj 20 % kombuče v vrču
Vedno naj v vrču ostane vsaj 20 % tekočine, da se bo fer-
mentacija lahko nadaljevala. Priporočljivo je tudi več, da bo 
fermentacija hitrejša.
 
5. Nadomestite količino, ki ste jo iztočili
V vrč nalijte enako količino sveže pripravljenega in sladkanega 
ohlajenega čaja, kot ste natočili kombuče.

6. Pustite fermentirati 24-48 ur
Po tej kratki kombuči lahko ponovno iztočite želeno količino. 
Z neprekinjeno fermentacijo boste imeli kombučo pripravljeno 
2-3-krat tedensko.

Preden začnete točiti kombučo, premešajte 
vsebino kozarca. Včasih se na dno nalagajo used-
line, zato jo premešajte, da bo vaša kombuča 
mešanica vseh dobrih stvari, ki jih vsebuje.
 
Čiščenje pipice. Včasih se pipica lahko zamaši 
in jo je potrebno očistiti. Do tega pride zaradi 
nabiranja majhnih nitk, ki jih lahko vidimo plavati 
v kombuči.

25

KORAKI ZA NEPREKINJENO 
FERMENTACIJO



26 27

SEKUNDARNA 
FERMENTACIJA
Ko vaša kombuča fermentira, jo lahko takoj pi-
jete ali natočite v steklenice. Če jo shranjujete 
v steklenicah, jih morate dobro zapreti. V zapr-
tih steklenicah bo kombuča naprej fermentira-
la in zaključila sekundarno fermentacijo.
 

Več mehurčkov!
Sekundarna fermentacija je zelo koristna, če želite v vaši pijači 
več mehurčkov. To lahko dosežete z dodajanjem CO2 ali s 
sekundarno fermentacijo. Ko je steklenica popolnoma zaprta, 
bo nastajanje mehurčkov v kombuči še hitrejše.

Dodajte okuse!
Sekundarna fermentacija je odlična za dodajanje okusov vaši 
kombuči. Dodate lahko sveže stisnjen sok ali koščke suhega 
/ svežega sadja in zelenjave. Tudi zelišča so način dodajanja 
okusov. Tudi ko odstranite gobico iz kombuče, se fermentacija 
še vedno nadaljuje in okus kombuče se bo vsak dan spreminjal.

Pomembno opozorilo! 
Bolj kot kombuča fermentira, večjo vsebnost alkohola lahko 
ima. Na začetku, ko se fermentacija prične, je ta količina zane-
marljiva. Sčasoma in še posebej, če dodajate sveže sokove ali 
sadje, lahko količina alkohola naraste.
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Kakšna je priporočljiva dnevna 
količina kombuče?

Koliko kombuče boste popili na dan, je odvisno od tega, ali vam je 
okus kombuče resnično všeč ali jo pijete le zato, ker naj bi bila dobra 
za vas. Premislite o naslednjih dejavnikih, ko se odločate, koliko 
kombuče boste zaužili dnevno.

Kombuča vsebuje žive mikroorganizme. Zlasti doma pripravljena 
kombuča je lahko zelo bogata z bakterijami in kvasovkami. Če vaše 
telo še ni navajeno na fermentirano hrano, morate biti na začetku 
nekoliko previdni, saj lahko vodi v neželene stranske učinke, kot so 
napihnjenost, krči ipd. 

Upoštevajte tudi vsebnost alkohola v kombuči. Običajno ni visoka 
(pod 0,5 %), vendar ima lahko ob pitju velikih količin tudi to vpliv.

Kofein v kombuči je tudi vreden razmisleka. Med fermentacijo se 
količina kofeina zmanjša, toda v primeru občutljivosti na kofein se 
izogibajte pitju kombuče pozno popoldne ali zamenjajte črni čaj z 
zelenim oziroma zeliščnim.

Priporočljiva dnevna količina kombuče je ena skodelica  - 250 ml.

NASVETI & NAMIGI

27



28 29

Kako je z nastajanjem novih gobic na stari?

Kombuča je skupnost mikrobov. Ob fermentaciji na njeni površini 
nastane celulozna ploščata tvorba, ki jo poznamo pod imenom 
SCOBY, gobica ali čajna goba. Ta prva goba se v angleščini imenuje 
tudi “mother SCOBY” torej mama goba. Z vsako nadaljnjo fermen-
tacijo se bo gobica debelila, v nekem trenutku pa bo nastala tudi 
nova, ki najpogosteje zraste neposredno na stari. Ta se v angleščini 
imenuje “baby SCOBY”. Novo gobico lahko odstranite iz stare in jo 
uporabite za pripravo svežega pripravka kombuče.

Kako dolgo lahko shranimo kombučo 
in na kakšen način?

Ko je fermentacija zaključena, lahko kombučo pijete takoj ali jo shra-
nite v zaprtih steklenicah v hladilniku. V steklenicah jo lahko shranju-
jete približno en mesec. Bodite le previdni, da občasno spustite pline 
ven, saj lahko v nasprotnem primeru pride do pokanja steklenic.

Kaj so okrogle temne lise na gobici?

Temne, sivkaste ali rjave okrogle lise na površini gobice običajno 
niso povezane z nastajanjem plesni. Te pike so normalna posledica 
fermentacije, ki nastajajo zaradi kvasovk v kulturi.
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Kaj so nitke, ki plavajo v kombuči?

Te nitke so prav tako povezane s kvasovkami v kombuči. Več 
temnih nitk kot plava ali se nabira v vaši kombuči, več kvasovk je v 
njej. Običajno niso škodljive, vendar jih lahko pred pitjem precedite. 
Do povečanega nastajanja nitk lahko pride zaradi višje temperatu-
re okolja, saj se kvasovke hitreje razmnožujejo v toplem okolju.

Pripomočki za pripravo kombuče  
morajo biti čisti!

Higiena je zelo pomembna pri fermentaciji. Kulture so zelo obču-
tljive na možno kontaminacijo, zato je potrebno steklen kozarec 
temeljito očistiti s toplo vodo in detergentom. Temeljito očistite 
detergent s toplo vodo. Občasna sterilizacija opreme je tudi 
dobrodošla.

Ustvarite varno okolje

Kultura kombuče je polna živih mikroorganizmov, ki se širijo tudi 
po zraku. Obenem je možno, da tudi mikroorganizmi od drugod 
pridejo v kozarec s kombučo. Pretok zraka je pomemben za to, 
da kombuča lahko fermentira. Zato je pomembno, da kombučo 
fermentirate stran od vseh možnih virov kontaminacije (na primer s 
plesnijo). Držite jo stran od sadja, kruha, sira ipd.
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Kje je najbolje fermentirati kombučo?
 
Kombučo postavite na primerno mesto na kuhinjskem pultu ali  
v omarici, kjer ne bo v stiku z možnimi onesnaževalci kot je sadje 
ali kruh. Ne postavite je na hladno mesto, ker kombuča potrebuje 
toplo okolje za fermentacijo. Priporočljiva temperatura je med 21 
in 25 ºC.

Kakšna je optimalna temperatura za 
fermentacijo kombuče?

 
Priporočljiva temperatura za pripravo kombuče je med 21 in 25 
ºC. Nižja temperatura bo upočasnila fermentacijo, višja pa jo bo 
pospešila. Višje temperature spodbujajo tudi razvoj kvasovk, kar 
lahko vidite kot rjave nitke na gobici in v kombuči. Preveč kvasovk 
v kombuči spremeni ravnovesje in vpliva tudi na okus kombuče.

Zakaj je pomembno omogočiti pretok zraka?

Med fermentacijo potekajo kemični procesi, pri katerih nastajajo 
plini. Zato je pomembno, da je pretok zraka omogočen. To pomaga 
preprečiti pokanje kozarca, kar je pogost pojav pri fermentaciji 
kombuče.
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ODPRAVLJANJE TEŽAV

Kaj gre lahko narobe in kako odpraviti težave?

Kombuča ne začne fermentirati
Morda starter ni bil aktiven ali je bil čaj preveč vroč, kar je uničilo kulturo 
kombuče. Morda je v prostoru, kjer fermentirate, prehladno in morate poiskati 
toplejše mesto. Kombuča najbolje fermentira na temperaturi 21º-25 ºC. Tudi 
klorirana voda lahko uniči fermentacijo.

Plesen na kombuči - kaj zdaj?
Mikotoksigene plesni se lahko razrastejo v fermentiranem čaju. Te plesni 
in druge se smatrajo kot mikotoksigene, zaradi sekundarnih metabolitov, 
ki imajo toksične in karcinogene učinke. Če nastanejo plesni, je potrebno 
zavreči celoten pripravek kombuče ter gobico in začeti z novim.

Kombuča je preveč kisla
Za kislost kombuče obstaja več možnih vzrokov:
- Čas fermentacije - kombuča je predolgo fermentirala. Dlje kot kombuča fer-  
mentira, več hrane porabi, zato sladkorja zmanjka in pijača postane bolj kisla.
- Preveč starterja - tudi preveč starterja ali tekočine iz prejšnje priprave lahko   
škodi. Priporočljiva količina je 10 %.
- Toplo okolje - v toplejšem okolju je fermentacija hitrejša. Upoštevajte to pri   
času fermentacije.
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V kombuči ni mehurčkov
Mehurčki v pijači so pravzaprav mehurčki ogljikovega dioksida (CO2), ki 
je rezultat fermentacije. Zato je pijača mehurčkasta. Kvasovke v kombuči 
so odgovorne za to. S presnavljanjem sladkorja v čaju proizvajajo etanol, 
kisline, encime in ogljikov dioksid. Če bakterije v kombuči prevladajo nad 
kvasovkami, je v kombuči manj ali nič mehurčkov. Kombuča napitek, ki 
je na voljo v trgovinah, ima pogosto dodan CO2. Naravno nastajanje me-
hurčkov se zgodi med prvo in drugo fermentacijo. Ko je kombuča zaprta 
v steklenice, zrak ne izhaja in pijača postane še bolj mehurčkasta. Pri 
tem je tudi tveganje za eksplozijo steklenic. Redno sproščanje teh plinov 
je pomembno. Dodate lahko tudi ingver ali drugo sadje, da bo pijača bolj 
mehurčkasta.

Kombuča ima nenavaden okus
Kombučo pripravljate že nekaj časa, vendar se okus nenadoma spremeni. 
Če do tega pride, razmislite, ali ste kaj spremenili pri pripravi. Ste uporabili 
drugačne sestavine? Če uporabljate vodo iz pipe, je nedavno prišlo do ka-
kšnih sprememb v vodovodnem sistemu? Voda ima veliko živih mikroorga-
nizmov, ki za ljudi niso nevarni, vendar lahko vplivajo na mikroorganizme, 
ki so v kombuči.

SCOBY gobica se potopi na dno kozarca
Včasih se gobica potopi na dno na začetku fermentacije, nato spet priplava 
na površje ali ostane na dnu. To ni problematično, če pijača še vedno 
fermentira. Če pa gobica zgolj plava na površju in ne fermentira, pa to po-
meni, da ni več aktivna. Do potopljene gobice lahko pride, ker temperatura 
gobice ni enaka temperaturi čaja. Da se temu izognete, ohladite čaj na 
sobno temperaturo.

33



32 33

RECEPTI

33



34 35

KOMBUČA S ČRNIM ČAJEM

SESTAVINE:
•	0,9 l vode
•	4 g črnega čaja
•	50 g sladkorja
•	100 ml kombuča starter tekočine in  
 gobica (če jo imate).

Zavrite 200 ml vode in odstranite z vira toplote. Vmešajte čajne lističe 
ali vstavite čajne vrečke v vroč čaj in pustite okoli 4 minute (sledite 
navodilom na embalaži čaja). Čaj precedite in nekoliko ohladite, nato 
vmešajte sladkor. Čaj prelijete v večji kozarec za fermentiranje in do-
date preostalo vodo. Pustite nekaj časa, da se popolnoma ohladi na 
sobno temperaturo (pod 30 °C). Dodajte starter tekočino in gobico, če 
jo imate. Pokrijte s pokrovom, ki omogoča pretok zraka ali s kosom 
tkanine, ki jo pritrdite z gumico. Fermentirajte na sobni temperatu-
ri (21-25 °C) 7-14 dni. Kozarec ne sme biti izpostavljen neposredni 
sončni svetlobi. Po približno 5-7 dneh lahko začnete okušati kombučo 
vsak dan, da ugotovite, kakšen okus vam ustreza. Dlje kot kombuča 
fermentira, manj sladek in bolj podoben kisu je njen okus.

 Namesto čistega črnega čaja lahko uporabite mešanico črnega in ze-
lenega čaja. Priporočamo uporabo 70 % črnega in 30 % zelenega čaja.

KOMBUČA Z ZELENIM ČAJEM
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KOMBUČA S ČRNIM ČAJEM KOMBUČA Z ZELENIM ČAJEM

SESTAVINE:
•	5,2 l vode
•	25 g zelenega čaja
•	250 g sladkorja
•	500 ml kombuče  
 od prejšnje priprave
•	kombuča gobica  
 - SCOBY

Zavrite 1 l vode in odstranite iz vira toplote. V njej pripravite čaj in 
pustite 3-4 minute. Čaj precedite in vmešajte sladkor, ko se neko-
liko ohladi. Sladkor morate popolnoma raztopiti. V vrču za fermen-
tacijo zmešajte čaj in preostalo vodo. Pustite, da se popolnoma 
ohladi. Prilijte 500 ml kombuče in na površje previdno postavite 
gobico. Pokrijte s pokrovom, ki omogoča pretok zraka, ali s kosom 
tkanine. Pustite fermentirati na sobni temperaturi (21-25 °C) 7-14 
dni. Kozarec ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi. 
Po 5-7 dneh lahko začnete okušati kombučo vsak dan, da ugoto-
vite, kakšen okus vam ustreza. Dlje kot kombuča fermentira, manj 
sladek in bolj kisel je njen okus.
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JUN KOMBUČA

SESTAVINE:
•	0,9 l vode
•	4 g ekološkega zelenega  
 čaja
•	80 ml surovega   
 ekološkega medu
•	100 ml jun kombuča  
 starterja 
•	 jun kombuča gobica  
 - SCOBY

Najprej zavrite 200 ml vode in jo odstavite z vira toplote, nato 
dodajte čaj ter pustite 3-5 minut - odvisno od čaja, ki ga uporab-
ljate. Precedite tekočino v večji kozarec. Dodajte preostalo vodo 
sobne temperature. Vmešajte med ter popolnoma ohladite. Nato 
prilijte kombuča starter in v kozarec položite gobico. Pokrijte s 
pokrovom, ki omogoča pretok zraka, ali s krpo. Pustite fermenti-
rati na sobni temperaturi (21-25 °C) 5-8 dni.



36 37

JUN KOMBUČA

Užijte vse koristi kombuče z dodanimi učinki CBD olja. Uporabite 
lahko običajno kombučo ali kombučo, s katero ste že zaključili se-
kundarno fermentacijo in ji dodali sadje in/ali zelišča. Uporabite lah-
ko katerokoli sadje. Tukaj je nekaj predlogov za kombinacije okusov:

•	 ingver in limona
•	 maline in meta
•	 jagode in bazilika

Uporabite količino kombuče, ki jo nameravate popiti, okoli 100-250 
ml. Vmešajte eno žličko (žličko in pol) olja ter dobro premešajte. Olje 
se ne bo raztopilo, zato je priporočljivo večkratno mešanje med sa-
mim pitjem.

KOMBUČA S KONOPLJO

SESTAVINE:
•	250 ml osnovne   
 fermentirane kombuče
•	1-1,5 žličke ekološkega  
 konopljinega olja
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KAVNA KOMBUČA
 

S polovico vode pripravite kavo. Precedite, da odstranite kavno usedli-
no, ali pustite nekaj časa stati. Ko je kava še vroča, vmešajte sladkor. 
Dodajte preostalo količino vode in počakajte, da se ohladi na sobno 
temperaturo v kozarcu za fermentacijo. Prilijte kombuča starter ter 
na površje postavite gobico kombuče. Pustite fermentirati 3-5 dni na 
sobni temperaturi, oziroma dokler napitek ne doseže želenega okusa.

 Ideje za serviranje:

Dodajte vanilijev ekstrakt, cimet in karamelne kapljice.
Pripravite kombuča ledeno kavo z vanilijevim sladoledom in kockami 
ledu. Vanjo namočite piškote ter pripravite tiramisu.

SESTAVINE:
•	1 l vode
•	150 g sveže mlete kave
•	150 g belega sladkorja
•	50 g nerafiniranega trsnega  
 sladkorja (temni muscovado  
 ali mascavo)
•	1 žlica kombuča starterja
•	 kombuča gobica - SCOBY

KOMBUČA Z MELISO 
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KAVNA KOMBUČA
 

KOMBUČA Z MELISO 

Zavrite 200 ml vode. Odstranite z vira toplote in dodajte melisine liste. 
Pustite jih namočene vsaj 15 minut (do 5 ur za močnejši čaj). Odcedite 
čaj in vmešajte sladkor, da se popolnoma raztopi. Sladkan čaj nalijte 
v kozarec in dodajte preostanek vode. Pustite, da se ohladi na sobno 
temperaturo. Prilijte starter tekočino in nežno postavite kombučo gobi-
co na površino. Pokrijte s pokrovom, ki omogoča pretok zraka, ali s 
kosom krpe. Pustite fermentirati na sobni temperaturi (21-25 °C) 7-10 
dni. Nikoli ne postavljate neposredno na sončno svetlobo. Po približ-
no 6-7 dneh lahko začnete okušati kombučo vsak dan, da ugotovite, 
kakšen okus vam ustreza. Po končani fermentaciji kombučo prelijete 
v steklenice. Ponudite ohlajeno in okrašeno z listi sveže melise.

SESTAVINE:
•	1,2 l vode
•	5 g listov sveže ali sušene   
 melise
•	70 g sladkorja
•	100 ml kombuča starterja ali  
 kombuča gobica s tekočino
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SEKUNDARNA 
FERMENTACIJA

KOMBUČA Z INGVERJEM, 
LIMONO IN METO

Dodajte vse sestavine v že  
fermentirano kombučo. Pokrijte s 
tesnilnim pokrovom. Fermentirajte 
1-2 dneva na sobni temperaturi. 
Pred serviranjem ohladite.

 KOMBUČA Z INGVERJEM IN   
KORENČKOVIM SOKOM

SESTAVINE:
•	1 l kombuče
•	1 žlička naribanega ingverja
•	sok ene limone
•	2 rezini ekološke limone
•	nekaj listov sveže mete
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SEKUNDARNA 
FERMENTACIJA

KOMBUČA Z INGVERJEM, 
LIMONO IN METO

 KOMBUČA Z INGVERJEM IN   
KORENČKOVIM SOKOM

Dodajte vse sestavine v že  
fermentirano kombučo. Pokrijte s 
tesnilnim pokrovom. Fermentirajte 
1-2 dneva na sobni temperaturi. 
Ohladite pred serviranjem.

SESTAVINE:
•	1 l kombuče
•	150 ml korenčkovega soka
•	50 ml pomarančnega soka
•	1 žlička naribanega ingverja
•	nekaj rezin pomaranče
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KOMBUČA S ŠIPKOVIM ČAJEM, 
POMARANČO IN METO

KOMBUČA S KUMARO, 
LIMETO IN METO

SEKUNDARNA 
FERMENTACIJA

Pripravite šipkov čaj in ga ohladite  
na sobno temperaturo. Zmešajte  
vse sestavine s kombučo. Pokrijte  
s tesnilnim pokrovom. Fermentirajte 
2-3 dni na sobni temperaturi.  
Servirajte ohlajeno.

SESTAVINE:
•	800 ml navadne kombuče
•	200 ml šipkovega čaja
•	50 ml svežega    
 pomarančnega soka
•	nekaj lističev sveže mete
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KOMBUČA S ŠIPKOVIM ČAJEM, 
POMARANČO IN METO

KOMBUČA S KUMARO, 
LIMETO IN METO

SEKUNDARNA 
FERMENTACIJA

Dodajte vse sestavine h kombuči. 
Pokrijte s tesnilnim pokrovom. 
Fermentirajte 1-2 dneva na 
sobni temperaturi. Ohladite pred 
serviranjem.

SESTAVINE:
•	1 l kombuče
•	 rezine olupljene kumare
•	100 ml soka limete
•	 listi sveže mete
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KOMBUČA S HRUŠKO, 
LIMONO IN METO

POMARANČNA KOMBUČA 

SEKUNDARNA 
FERMENTACIJA

Dodajte vse sestavine v kom-
bučo. Pokrijte s tesnilnim po-
krovom. Fermentirajte 1-2 dne-
va na sobni temperaturi. Pred 
serviranjem ohladite.

SESTAVINE:
•	1 l navadne kombuče
•	100 ml hruškovega soka
•	50 ml limoninega soka
•	nekaj rezin limone
•	nekaj listov sveže mete
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KOMBUČA S HRUŠKO, 
LIMONO IN METO

POMARANČNA KOMBUČA 

SEKUNDARNA 
FERMENTACIJA

Dodajte vse sestavine kombuči. 
Pokrijte s tesnilnim pokrovom. 
Fermentirajte 2-3 dni na sobni 
temperaturi. Pred serviranjem 
ohladite.

SESTAVINE:
•	1 l fermentirane kombuče s  
 črnim ali zelenim čajem
•	10 g suhe pomarančne lupine
•	2 rezini ekološke pomaranče
•	100 ml sveže stisnjenega   
 pomarančnega soka
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CITRUS KOMBUČA KOMBUČA Z GRANATNIM 
JABOLKOM IN LIMONO

SEKUNDARNA 
FERMENTACIJA

Dodajte vse sestavine 
h kombuči. Pokrijte s 
tesnilnim pokrovom. 
Fermentirajte 1-3 dni na 
sobni temperaturi. Pred 
serviranjem ohladite.

SESTAVINE:
•	1l fermentirane kombuče s   
 črnim ali zelenim čajem
•	50 ml svežega limoninega soka
•	1 rezina ekološke limone
•	30 ml svežega soka limete
•	1 rezina ekološke limete
•	30 ml ekološkega pomarančnega soka
•	2 rezini ekološke pomaranče
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CITRUS KOMBUČA KOMBUČA Z GRANATNIM 
JABOLKOM IN LIMONO

SEKUNDARNA 
FERMENTACIJA

Dodajte vse sestavine 
v kombučo. Pokrijte s 
tesnilnim pokrovom in 
fermentirajte 1-2 dneva 
na sobni temperaturi.  
Ohladite pred serviranjem.

SESTAVINE:
•	1 l fermentirane kombuče s  
 črnim ali zelenim čajem
•	75 ml soka granatnega jabolka
•	50 ml sveže stisnjenega soka  
 limone
•	3 rezine ekološke limone
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JUN LIMONADA Z ROŽMARINOM JUN S SIVKO IN SLIVAMI

SEKUNDARNA 
FERMENTACIJA

Dodajte vse sestavine v kombučo. 
Pokrijte s tesnilnim pokrovom 
in fermentirajte 1-2 dneva na 
sobni temperaturi. Ohladite pred 
serviranjem.

SESTAVINE:
•	1 l jun kombuče
•	100 ml sveže stisnjenega   
 soka limone
•	nekaj rezin ekološke limone
•	svež rožmarin
•	kocke ledu za serviranje
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JUN LIMONADA Z ROŽMARINOM JUN S SIVKO IN SLIVAMI

SEKUNDARNA 
FERMENTACIJA

Dodajte vse sestavine kombuči. 
Pokrijte s tesnilnim pokrovom. 
Fermentirajte 2 dni na sobni 
temperaturi Ohladite pred servi-
ranjem.

SESTAVINE:
•	1 l jun kombuče
•	0,5 l vode
•	100 g suhih cvetov sivke
•	5 g zelenega čaja
•	50 ml medu
•	100 ml soka sliv

Pripravite zeleni čaj s cvetovi sivke. Ko je čaj pripravljen, odstranite 
lističe (čajne vrečke), cvetove sivke lahko pustite.
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SEKUNDARNA 
FERMENTACIJA

KOMBUČA KIS

Pripravite kombučo po osnovnem receptu z zelenim ali črnim ča-
jem. Postavite kozarec na primerno mesto (21-25 °C), stran od 
neposredne sončne svetlobe. Pustite fermentirati dlje, kot je zapi-
sano v osnovnem receptu, 30-60 dni. Po 4 tednih lahko začnete 
kombuča kis okušati. Če ste zadovoljni s kislostjo, ga lahko prece-
dite in shranite v zaprtih steklenicah za uporabo po potrebi.
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SEKUNDARNA 
FERMENTACIJA

KIS Z ZELIŠČI 

Uporabite kombuča kis, ki ste ga fermentirali vsaj 4 tedne in mu 
dodajte zelišča po vaši izbiri. Pustite fermentirati nekaj tednov 
na sobni temperaturi. Precedite in shranite v suhem, temnem 
prostoru do 6 mesecev.

Možnosti:
•	 Mediteranski kis: svež origano, bazilika, timijan, rožmarin
•	 Pehtran
•	 Žajbelj

(MEDITERANSKI KIS, 
KIS S PEHTRANOM, KIS 
Z ŽAJBLJEM)
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SOLATNI PRELIV Z ZELIŠČI 
IN GORČICO 

SEKUNDARNA 
FERMENTACIJA

SESTAVINE:
•	2 žlički dijonske gorčice
•	6 žlic olivnega ali bučnega olja
•	4 žlice mediteranskega kisa ali  
 pehtranovega kisa iz prejšnjega  
 recepta
•	sesekljan česen
•	sol
•	poper

Zmešajte olje, kis in gorčico 
z metlico za stepanje ter 
dodajte česen, sol in poper 
po okusu. Uporabite takoj kot 
solatni preliv.
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SOLATNI PRELIV Z ZELIŠČI 
IN GORČICO PEKOČI ČILI KIS 

SEKUNDARNA 
FERMENTACIJA

SESTAVINE:
•	4 žlice osnovnega kombuča kisa
•	1 žlička medu
•	čili v prahu ali sveži sesekljani čiliji
•	1 žlička dijonske gorčice
•	sol
•	poper

Zmešajte vse sestavine 
skupaj, dokler se ne povežejo. 
Ta preliv se lahko uporabi 
kot marinada za meso, preliv 
za solato ali omaka v vašem 
najljubšem burgerju.
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KOKTAJLI  
S KOMBUČO

54
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Zmešajte vodko, brusnični sok 
in sok limete v mešalniku za 
koktajle ali večjem kozarcu, 
nato dodajte pomarančno 
kombučo. Precedite v kozarce 
za koktajle, ki ste jih pred tem 
pripravili z zdrobljenim ledom, in 
okrasite z olupkom pomaranče.

SESTAVINE:
(2 OSEBI)

•	120 ml vodke
•	40 ml pomarančne kombuče  
 (recept v poglavju sekundarna  
 fermentacija)
•	60 ml brusničnega soka
•	30 ml soka limete
•	zdrobljen led

KOMBUČA COSMOPOLITAN

54 5555
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Nalijte kombučo z granatnim 
jabolkom in limono ter gin v Ke-
firko kozarec ter dobro zmešajte. 
Precedite v ohlajene kozarce in 
dodajte zdrobljen led ter nekaj 
semen granatnega jabolka.

SESTAVINE:
(2 OSEBI)

•	120 ml gina
•	300 ml kombuče z granatnim   
 jabolkom in limono (recept v   
 poglavju sekundarna fermentacija)
•	semena granatnega jabolka
•	zdrobljen led

GIN Z GRANATNIM  
JABOLKOM IN LIMONO

GIN S CITRUSI

5756



56 57

For lemon ice cubes cut lemon into small pieces. Put one slice in each 
cube of an ice tray. Freeze for 8 hours. Remove from freezer and top 
off ice cube molds with water. Return to freezer for 8 more hours. 

Mix gin and pomegranate lemonade kombucha, strain into chilled 
glasses and top with lemon ice cubes.

Kefirko kozarec napolnite z 
ginom, citrus kombučo in 
sokom limete. Nežno preme-
šajte in precedite v kozarec 
z ledom. Okrasite z rezinami 
limone in vejico rožmarina.

SESTAVINE:
(2 OSEBI)

•	120 ml gina
•	400 ml citrus kombuče (glej  
 poglavje sekundarna   
 fermentacija)
•	50 ml soka limete
•	sveža limona
•	svež rožmarin
•	kocke ledu

GIN Z GRANATNIM  
JABOLKOM IN LIMONO

GIN S CITRUSI

5756



MOJITO KOMBUČA

Zavrite 200 ml vode. Vmešajte čaj in pustite stati 10 minut. Čaj 
precedite in v njem raztopite sladkor. Sladkan čaj prelijte v ko-
zarec ter dodajte preostalo vodo. Pustite, da se ohladi na sobno 
temperaturo pod 30 °C. Dodajte kombuča starter in na vrh nežno 
položite SCOBY. Pokrijte s pokrovom, ki omogoča pretok zraka, 
ali s krpo. Pustite na sobni temperaturi (21-25 °C), stran od ne-
posredne sončne svetlobe 5-10 dni. Po 5 dneh začnite okušati 
kombučo. Če vam okus ustreza, jo precedite, v nasprotnem pri-
meru pustite še fermentirati.

SESTAVINE ZA KOMBUČO Z METO:
•	1,3 l vode
•	4 g zelenega čaja ali 2 čajni vrečki
•	2 g listov mete (suhih ali svežih)
•	80 g sladkorja
•	100 ml kombuča starterja
•	gobica - SCOBY

5958



MOJITO KOMBUČA

Zdrobite ¾ listov mete, sok 
limete in sladkor v terilnici ali 
manjšem kozarcu. Razporedite 
v visoke kozarce in dodajte pest 
zdrobljenega ledu in kose lime-
te. Prelijte s kombučo z meto in 
ginom ter okrasite z listi sveže 
mete.

SESTAVINE  
ZA MOjITO  
(2 OSEBI):

•	80 ml belega ruma
•	sok 2 limet
•	12-14 lističev sveže mete
•	2 žlici rjavega sladkorja
•	 rezine sveže limete
•	zdrobljen led
•	kombuča z meto

59
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SESTAVINE:

•	 SCOBY gobica z majhno količino kombuče
•	 aloe vera / kokosovo olje / surovo jajce / mandljevo olje /  

olivno olje
•	 eterično olje (sivkino, šipkovo, olje čajevca, kamilice, vrtnice, 

limonine trave, mentola)

Glede na učinek, ki ga želite doseči, izberite sestavine za vašo obraz-
no masko. Tukaj je nekaj nasvetov:
 
- aloe vera - za pomirjanje suhe kože, vnetij, opeklin;
- kokosovo olje - z minerali in maščobnimi kislinami, kožo nahrani   
 in pomiri;
- surovo jajce - vlažilna, proti aknam, pri zategovanju kože in   
 mastni koži;
- mandljevo olje - vir vitamina E in drugih hranil.
- olivno olje - bogato z antioksidanti za vlaženje kože in
 zagotavlja elastičnost ter gladkost.

Zmešajte vse sestavine v mešalniku, dokler ne dosežete želene teksture. 
Uporabite takoj in ne shranjujte dlje kot dan ali dva v hladilniku. Mešanico 
nanesite na obraz. Pustite delovati 10-15 minut, sperite ter uporabite 
vašo najljubšo vlažilno kremo.

* Nanašanje kombuče na obraz poveča cirkulacijo, zato lahko opazite 
povečano rdečico, ki je popolnoma normalna.
* Uporabljajte grobo mleto kavo, sladkor, ajdove luščine ipd. za piling 
učinek vaše maske za obraz.

SCOBY MASKA ZA OBRAZ
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1. TONER ZA MASTNO KOŽO

SESTAVINE:
•	 1 del vode
•	 1 del osnovnega kombuča kisa
•	 3-5 kapljic olja čajevca, evkaliptusa, jojobe ali rožmarina

2. TONER ZA NORMALNO KOŽO

SESTAVINE:
•	 2 dela vode
•	 1 del osnovnega kisa kombuče
•	 3-5 kapljic olja sivke, kumaričnih semen ali korenčka

3. TONER ZA SUHO / OBČUTLJIVO KOŽO

SESTAVINE:
•	 3 deli vode
•	 1 del osnovnega kisa kombuče
•	 3-5 kapljic olja vrtnice, kamilice ali pelargonije

Zmešajte vse sestavine v manjši posodi. Nanesite na kožo z bom-
bažno vatko in pustite delovati 10 minut. Sperite z vodo.
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ČISTILO ZA DOM

63

MASKA ZA LASE

SESTAVINE:

•	 100 ml osnovnega kisa 
kombuče

•	 2 žlici kokosovega olja
•	 50 ml vode
•	 nekaj kapljic eteričnega 

olja sivke ali rožmarina

Zmešajte vse sestavine. 
Nanesite na lase in pustite 
delovati 10-20 minut, nato 
sperite in operite lase kot 
običajno.
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SESTAVINE: 

•	 1 del osnovnega kombuča kisa
•	 1 del vode
•	 ščepec soli
•	 ščepec sode bikarbone
•	 nekaj kapljic eteričnega olja 

(sivka, pomaranča, rožmarin, 
čajevec, mentol, evkaliptus, 
limona ali katero drugo olje s 
protimikrobnim delovanjem)

ČISTILO ZA DOM

Zmešajte vse sestavine in jih 
prelijte v dozirnik z razprši-
lom za lažjo uporabo. Razpr-
šite po umazanih površinah 
in očistite z gobico ali krpo. 
Za bolj trdovratne madeže 
razpršite čistilo in pustite 
delovati približno 15 minut, 
nato očistite s krpo.
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www.kefirko.com 

KEFIR FERMENTOR SET ZA SIR

FERMENTOR ZELENJAVE
SEKUNDARNA  

FERMENTACIJA

KULTURE KEFIR MILA

Sledite nam:

Čudež fermentacije!
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