
herbert

Zimná Edícia





herbert

Zimná Edícia





Obsah

O NAŠICH SIRUPOCH
3

PRÍPRAVA SIRUPOV 
V ZIMNOM OBDOBÍ
5

HORÚCE NEALKO
7

HORÚCE GROGY 
9

VARENÉ VÍNA 
10

HERBERT SIRUPY 
— ZIMNÁ EDÍCIA
11

KONTAKT
19



3

Herbert Sirupy je firma, ktorá vznikla z lásky k tradičnému 
remeslu, prírode a je ovplyvnená modernou barovou 
a kulinárskou scénou. Naše know-how a metóda spra-
covania vychádzajú zo starých postupov našich predkov. 
Zároveň neustále experimentujeme a inšpirujeme sa 
rôznorodosťou súčasnej svetovej gastronómie.  
   Sirupy pre vás vyrábame ručne s láskou a starostli-
vosťou. S myšlienkou, že najdôležitejší je obsah, vyrábame 
čistý, prírodný produkt bez pridania umelých esencií, 
sladidiel a stabilizátorov. Spoliehame sa na prírodné 
konzervanty a overené postupy. 
   Čo sa začalo v jednom hrnci v malej kuchyni, je 
dnes komunita ľudí, ktorá pre vás vytvára kombinácie chutí, 
ktoré nečakáte, no isto si ich zamilujete.
 
 
PREČO HERBERT SIRUPY?

Herbert je slovenský výrobca tradičných sirupov s netra-
dičnými chuťami. Sirupy nie sú varené! Pripravujú sa 
macerovaním, teda lúhovaním za studena. Na základe 
toho udržujeme nutričné hodnoty surovín použitých pri 
výrobe. Každá príchuť je vyrobená z čerstvého ovocia, bylín 
a prémiových čajov. 
   Sú vhodné na prípravu studených limonád, 
smoothies, miešaných drinkov, radlerov, teplých nápojov, 
grogov, vareného vína až po využitie v kuchyni, napríklad 
pri príprave koláčov, palaciniek, pudingov, zmrzliny, 
sorbetov a podobne.

O nás



4

100% prírodný produkt 
bez éčiek, konzervantov 

 a umelých farbív. 
 

Naše sirupy sú vegan friendly. 
 

Podporujeme Slow Food Pressburg 
a zdieľame myšlienku dobrých, 

čistých a férových potravín.
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Príprava sirupov 
v zimnom období
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Zima nám klope na dvere, preto sme si pre Vás pripravili špe-
ciálnu edíciu sirupov a receptov na ich horúcu prípravu.  
   Pri výrobe sme použili bylinky z bio farmy, fair trade 
koreniny z Indonézie ,prémiové čaje z Južnej Afriky, Číny, 
Paraguayu, Sri lanky a maurícijský trstinový cukor. 
   V tomto katalógu sa dozviete, ako môžete využiť 
potenciál nášho sirupu počas chladných dní, a čo všetko sa dá 
z neho vyčarovať, či už chcete ponúknuť svojim zákazníkom 
horúce nealko, varené vína alebo horúce alkoholické grogy.
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Herbert sirup
Horúca voda + Sušené ovocie / byliny

PRÍPRAVA

Príprava je veľmi jednoduchá a hlavne rýchla.  
Do šálky nalejeme vybranú príchuť Herbert sirupu 1:10, 

zalejeme primerane horúcou vodou, dôkladne premiešame 
a ozdobíme sušeným ovocím či bylinkou. 

Naše špecifické príchute namiešané z prvotriednych 
surovín prekvapia aj toho najnáročnejšieho zákazníka. 

Vašim benefitom budú zároveň pozitívne účinky 
jednotlivých surovín, ktoré uchovávame na báze 

macerácie.

herbert
Horúce nealko
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Herbert sirup
Horúca voda + Sušené ovocie / byliny + Alkohol

PRÍPRAVA

Od horúceho nealka chýba len krôčik k našim horúcim 
grogom. Do šálky nalejeme vybraný sirup, pridáme 
alkohol a zalejeme primerane horúcou vodou aby sa 
zákazník nespálil. Odporúčame tiež pridať citrusovú 
šťavu, ktorá nápoj doladí a zároveň zjemní pridaný 

alkohol. Na dozdobenie používame sušené či 
čerstvé ovocie a rôzne bylinky.  

Vo finálnej verzii vieme pripraviť vynikajúci horúci grog, 
ktorý je lepšou alternatívou čaju s rumom, ktorý 

máme tak radi.

herbert
Alkoholické grogy
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Herbert sirup
Víno + Sušené ovocie / byliny + Voda + Alkohol

PRÍPRAVA

Okrem alko horúcich grogov a horúceho nealka si 
môžete namiešať aj varené vína. Naše recepty na 

varené vína sú jedinečné a neobvyklé, práve 
kvôli svojmu zloženiu. 

Recept pozostáva z nášho sirupu, vína, vody–aby sme 
víno zbytočne nepresladili, a trocha tvrdého alkoholu.  
Dosiahnete tak varené víno, ktoré svojou vyváženou 

chuťou daných surovín určite zaujme vašich 
zákazníkov a zároveň im poskytne niečo netradičné 

a očarujúce.

herbert
Varené vína
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Herbert sirupy
Zimná edícia
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zázvor & ibištek 
 
 
Tento ostrý životabudič nakopne váš metabolizmus 
a zahreje až do morku kostí. Vychutnajte si kombináciu čerst-
vého zázvoru, ibištekových kvetov, škorice, chilli 
a marockej mäty.

Overená kombinácia s alkoholom:
Whiskey, Vodka

zázvor & kamilka
 

 
Jemnejšia verzia zázvoru s voňavými kamilkami a sviežimi 
tónmi citrónovej trávy v spojení s čistým včelím medom 
od miestnych včelárov.

Overená kombinácia s alkoholom:
Gin, Borovička
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broskyňa & rooibos 
 
 
Chuť červeného čaju rooibos sa dokonale spája s chuťou 
lokálnych broskýň. Pridali sme štipku škorice, kardamonu, 
muškátového oriešku a chilli. Výsledkom je lahodný ovocný 
napoj obľúbený nie len medzi dospelými, ale aj deťmi.

Overená kombinácia s alkoholom:
Rum, Vodka

šípka & earl grey
 

 
Čierny čaj a šípky neodmysliteľne patria do palety chutí, 
s ktorými si spájame jeseň a zimu. Tieto dve klasiky sme 
vyladili kvetmi ibišteku a silicami z plodu bergamot.

Overená kombinácia s alkoholom:
Gin, Whiskey
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škorica  & hrozienka 
 
 
Čerstvo pomletá a pečená škorica, indonézska vanilka 
zjemnená chutnými hrozienkami a trstinovým cukrom. Pred-
stavujeme vám našu interpretáciu zimnej atmosféry, ktorú 
sme premenili na sirup. Dá sa využiť ako kvalitný základ 
na varené víno či horúci grog, ako poleva na štrúdľu, gofry, 
palacinky alebo čokoľvek vám napadne.

Overená kombinácia s alkoholom:
Červené/ružové víno, Rum, Whiskey

tymián & citrón
 

 
Čerstvý tymián s citrónom nemusí byť len výsadou vare-
nia. Suchá, jemne korenistá príchuť čerstvého tymianu so 
šťavnatým citrónom spolu vytvárajú osviežujúci, no zároveň 
hlboký dojem. 

Overená kombinácia s alkoholom:
Rum, Whiskey, Vodka
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jazmín & pomaranč 
 
 
Kombinácia surovín vás povzbudí a vytvára z tohto sirupu 
dokonalý základ pre kvalitný horúci alebo ľadový čaj.  
Sirup vyrábame z prémiového zeleného čaju „ White king“, 
prevoňaného jazmínovými kvetmi a z ručne odšťavených 
pomarančov, následne ladených so sušenou marockou 
mätou, škoricou a muškátovým orechom.

 
Overená kombinácia s alkoholom:
Rum, Whiskey, Vodka

levanduľa & čučoriedka
 

 
Je jednoznačne jednou z najpopulárnejších kombinácii nášho 
sortimentu. Sirup je vyrobený z čerstvých kanadských 
čučoriedok a jedlej levandule. Vďaka jednoduchosti zloženia si 
vás sirup získa nielen svojou chuťou, ale aj známou príjemnou 
vôňou .

Overená kombinácia s alkoholom:
Gin, Vodka
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malina & ruža 
 
 
Už sám názov naznačuje romancu. Lahodná chuť, ktorá 
spočíva v kombinácii čerstvých malín a sušených ružových 
lupeňov, sa dokonale dopĺňa s jemným podtónom 
madagarskej vanilky.

Overená kombinácia s alkoholom:
Vodka, Gin

maté & mäta
 

 
Limonáda alebo horúci nápoj z tohto sirupu predstavuje 
prírodnú alternatívu pitia kávy či syntetických energetických 
nápojov. Sirup z kvalitného maurícijského trstinového cukru 
je doslova nabitý čerstvou mätou, marockou sušenou mätou 
a yerba maté. Poskytuje dostatok vitamínov, minerálov 
a antioxidantov, ktoré zaručene naštartujú vaše telo a myseľ, 
kedykoľvek to potrebujete.

Overená kombinácia s alkoholom:
Gin, Rum
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www.herbert.sk 
info@herbert.sk 
+421 (0) 901 728 828

www.herbert.sk 
peter@herbert.sk 
+420 (0) 608 216 601

www.herbertsyrups.dk 
info@herbertsyrups.dk 
+45 2222 0783

Na mieru

Kontakt
SR CZ

DK

insta@herbertsyrups 
fb@herbertsirupy

Rozumieme tomu, že každý má svoj osobitý vkus 
a špecifické nároky. Pri tvorení menu Vám radi pomôžeme, 
či už budete potrebovať radu, praktické školenie alebo 
budete mať akékoľvek otázky - sme tu pre Vás.  
   K dispozícií máte receptár leto/zima, sales guide 
— poradca predaja a produktový katalóg. Vymýšľajte, 
skúšajte, objavujte nové možnosti našich poctivých sirupov.
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