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EKOLOGISK 
Té alla Pesca (iste med persika)  
ARTIKELNR: 9280

Oumbärlig!
Tillverkad enligt ett originalrecept, baserat på en blandning mellan extrakt av det 
 dyrbara Darjeeling-teet från Indien och frukten av persikan, som kommer från 
de bästa ekologiska grödorna, Galvanina Té alla Pesca är oumbärlig för att fånga 
 sommarens doft och magi.

Citronsaft ger en ton av friskhet som också förstärker dofterna av Galvanina 
 Persiko-iste, vilket gör det till en intressant ingrediens för mixologi, alkoholhaltig och 
alkoholfri, samt en törstsläckande och uppfriskande dryck par excellence.

Färg: omslutande gyllene.
Karaktär: fruktig med söt eftersmak.
Servering: +3°C Passar utmärkt när som helst. Idealisk för att blanda med ”vita” och 
”guld”  destillat. Perfekt för att blanda med punch och lågalkoholdrycker.
Storlek/Volym: 35,5 cl x 12

Ingredienser: vatten, rörsocker*, juice av persika* (3%), juice av citron*, extrakt av svart Darjeeling-te (0,19%), surhetsreglerandemedel: citronsyra, 
karamelliserat socker*, naturliga aromer*. *ekologiskt odlade råvaror - juice från koncentrat. 
Förvaras: Torrt, mörkt och svalt. Bäst före: se förpackning  

NÄRINGSDEKLARATION PER 100 G
Energi 141 kJ / 33 kcal
Fett 0,0 g
 - varav mättade fettsyror 0,0 g
Kolhydrater 8,3 g
 - varav sockerarter 8,3 g
Fibrer 0,0 g
Protein 0,0 g
Salt 0,03 g

Té alla Pesca - Galvanina
Utsökt, full av smak och ekologiskt - med Darjeeling-te.
I början av 1900-talet gjorde Galvanina sina första förpackningar i glasflaskor, som till största delen blev konsumerade av 
en liten krets adliga familjer i området. Sedan dess har fler och fler konsumenter kommit att uppskatta mineralvattnet 
Galvanina för dess smak och kvalitet. År efter år har försäljningsområdet utökats och täcker idag hela Italien. 

Galvaninas naturliga mineralvatten innehåller rikligt med mineraler som kalcium och magnesium, från det vattnet 
framställs den kolsyrade läsk som vi har valt ut. Här används enbart utvalda ekologiska råvaror som alla kommer från 
Medelhavet. Recepten går i arv över fyra generationer.

De unika smakerna och aromen av färsk frukt, som får mogna på trädet, säkerställer att våra produkter, som alla har 
skapats med hjälp av originalrecept från Galvanina, smakar riktigt utsökt.

Våra uppfriskande ekologiska läskedrycker och iste är törstsläckande, oavsett om de serveras som de är eller med 
några isbitar och en skiva citron eller apelsin. Det är dock i mixdrinkar som deras andra själ avslöjas och de blir perfekta 
 ingredienser för att skapa unika och läckra cocktails och mocktails!


