Captain Kombucha Original
Portugal
Typ: Alkoholfritt, Kombucha
Producent: Captain Kombucha, www.captainkombucha.com
Producent:
Det var en gång en kapten som utforskade oceanerna efter de rikedomar som
varje plats hade att erbjuda. Han lärde sig olika kulturer och ville dela med sig
av dem till alla han lärde känna. Han var stark, smart och bestämd. Kaptenen
visste att tillsammans når man alltid längre. Av denna anledning var han som
en far till var och en i besättningen. Men livet på havet var hårt. De starka
vindarna, de djupa haven och det hårda arbetet på båten slet på besättningen.
En dag under en av sina resor hörde kaptenen om en legendarisk jäst dryck
som var rik på antioxidanter, med unika medicinska egenskaper som främjade
fysisk hälsa och mental återhämtning. I tillägg förbättrade den kroppens
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Förpackning
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22127
PETﬂaska
12

immunförsvar. ”Drycken kommer från öst och är en riktig katalysator för hälsa”
– Fick han höra! Det var precis vad han behövde för att säkerställa att hans
besättning skulle kunna fortsätta segla och möta nya äventyr. Kaptenen
började då en lång resa till de östra haven för att hitta den fermenterade
drycken. När kom fram var det många som inte ville ge honom tillgången till
drycken, men en gammal samuraj visade vänlighet och generositet och gav
honom all sin kunskap om den legendariska drycken. Den kallades Kombucha.
Samurajen lärde kaptenen det hemliga receptet och ingredienserna. Kaptenen
kunde nu göra Kombucha! Han återvände till skeppet med denna ovärderliga
skatt och började leta efter ett land med rent vatten att framställa drycken i.
Han hittade Portugal, ett land där havsvindarna blåser. Han började raﬃnera
Kombucha-receptet, prova nya blandningar, nya smaker med ännu ﬂer fördelar.
Resultatet blev läckra Kombuchablandningar, lämplig för alla slags människor
och smaker. Ordet började spridas och denna en gång hemliga, exklusiva
legendariska fermenterade dryck var nu tillgänglig för alla. Kaptenen blev nu
känd som Captain Kombucha, och hans fermenterade dryck blev legendarisk.

Detaljerad information
Egenskaper
Färg
Doft

Ljus och grumlig
Syrlig och frisk

Volym
Alkohol

400 ml
0,0 %

Karaktär
52.9
5%

Sötma

Passar bra till

Korktyp
Prodmetod

Skruvkork
Fermentering
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