Przepis na perfekcyjną
domową Kombuchę
Potrzebujesz: czarna herbata - 4 torebki lub 1 łyżka stołowa, cukier - 90g,
grzybek SCOBY lub butelka koala kombucha, 1.2l wody, słoik o
pojemności 2l, szmatka lub gaza, gumka recepturka, dzbanek
Jeśli nie masz grzybka SCOBY to możesz go wyhodować z jakiejkolwiek niepasteryzowanej kombuchy, lub kupić na
sklep.koala-kombucha.pl. Instrukcję jak wyhodować grzybka z kombuchy znajdziesz na drugiej stronie.
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Zaparz 1.2l wody, po czym w
dzbanku zaparz 1.2l herbaty
Wsyp do herbaty cukier i go
w niej rozpuść
Przelej wystudzoną herbatę
do słoika
Upewnij się, że herbata nie
ma powyżej 30C, wrzuć do
słoika z herbatą grzybek
scoby
Nałóż na górę słoika
szmatkę/gazę i zapnij ją
gumką recepturką
Odłóż słoik w ciemne
miejsce o temperaturze
około 20C i poczekaj
kilka lub kilkanaście dni

Inne ciekawostki i sposoby na zdrowe odżywianie znajdziesz na Instagramie

#koalakombucha

Dodatkowe Wskazówki
1. Jak wyhodować grzybka SCOBY
2. Po ilu dniach leżakowania
kombucha jest gotowa?
Ciężko powiedzieć, mają na to wpływ takie
czynniki jak rozmiar i żywotność Twojego
grzybka SCOBY czy temperatura w
pomieszczeniu, w którym kombucha leżakuje.
Najlepiej po 5 dniach zacznij codziennie
sprawdzać kwasowatość kombuchy. W
momencie jak w kombuchy zacznie być
wyczuwalny octowy posmak przelej 3/4 słoika
z kombuchą do butelek i wstaw butelki do
lodówki.
Słoik z grzybkiem i pozostałą 1/4 kombuchy
możesz użyć do zrobienia kolejnej partii
kombuchy.
W tym celu zaparz jeszcze raz herbatę, dodaj
do niej cukier, poczekaj aż wszystko ostygnie i
dolej herbatę z cukrem do słoika z grzybkiem.
Odstaw słoik do leżakowania i ponownie
czekaj, aż proces fermentacji zrobi swoje :)

3. Jak zrobić gazowaną kombuchę?
Ogólnie odradzamy proces gazowania kombuchy w warunkach domowych z dwóch względów:
1. Przegazowana kombucha przy otwarciu butelki może "wybuchnąć" pianą i obryzgać cały pokój :)
2. My (Koala Kombucha) w trakcie procesu gazowania jesteśmy w stanie kontrolować i zatrzymać
wytwarzanie się alkoholu, tak żeby nie było go w kombuchy więcej niż w np. kapuście kiszonej
(około 0.3%).
Podczas gazowania kombuchy w warunkach domowych zostanie wytworzona w niej nieokreślona
ilość alkoholu. Jeśli dla Ciebie to nie problem to śmiało eksperymentuj na własne ryzyko z
gazowaniem :)
Jeśli chcesz mieć kombuchę gazowaną, to zamiast przekładać butle z dojżałą kombuchą do lodówki,
dodaj do każdej z butelek kolejne 2g-10g cukru. Zamieszaj kombuchę, tak żeby cukier się rozpuścił.
Następnie dokładnie zamknij butelki, tak aby nie mógł z nich uciekać gaz. Odstaw zamknięte butelki
do tego samego pokoju, w którym leżakował słoik. Po 2-3 dniach zacznij sprawdzać poprzez
delikatne rozszczelnianie kapsla czy masz w butlach gaz. Jeśli tak, to przełóż butelki do lodówki. Jeśli
nie, to zamknij je spowrotem i odstaw na kolejne 2 dni, po czym znów sprawdź czy jest w nich gaz.
Jeśli po 2 tygodniach nie masz gazu, to bardzo możliwe, że niestety tym razem już go nie uzyskasz.
Nie łam się, tak bywa. Zrób kombuchę jeszcze raz i poeksperymentuj z ilością dodanego cukru oraz
czasem i temperaturą leżakowania :)

