
Lipton Masterpieces

E x c l u s i v e  S E L E C T I O N





I am Mariëlla Erkens, tea sommelier, living in Amsterdam.
I speak English, Portuguese, Spanish, French, German and Dutch.
I have worked as an artist, art director, flight attendant, and chef 
in my very own restaurant on a beach in Brazil.  
Since 2010 my greatest joy is to revealing people to the secret 
word of tea in order to experience tea to its fullest. 
I studied three years for tea sommelier on the International 
Academy of Tea and Coffee and soon realized there is more to tea than 
i will ever discover in my lifetime. Much more than it concerned wine.
Exploring new flavor combinations and inventing new recipes are still 
very high in my list of favorite things. Second place, actually. 
Tea was and always will be my first love.

Είμαι η Mariëlla Erkens, Tea Sommelier και ζω στο Άμστερνταμ. 
Μιλάω Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ολλανδικά.
Έχω εργαστεί ως καλλιτέχνης, art director, αεροσυνοδός και ως chef 
στο εστιατόριό μου στη Βραζιλία. Όμως, από το 2010, αυτό που 
μου προσφέρει περισσότερη ικανοποίηση είναι να αποκαλύπτω 
στους ανθρώπους τον μυστικό κόσμο του τσαγιού, ώστε να μπορούν 
να το απολαμβάνουν στο έπακρο. Σπούδασα τρία χρόνια Tea 
Sommelier στο International Academy of Tea and Coffee και πολύ 
σύντομα συνειδητοποίησα, ότι υπάρχουν αμέτρητα μυστικά για το τσάι. 
Πολύ περισσότερα από όσα υπάρχουν στο κρασί. Η εξερεύνηση νέων 
συνδυασμών γεύσης και η ανακάλυψη νέων συνταγών εξακολουθούν 
μέχρι και σήμερα να είναι πολύ ψηλά στη λίστα όσων αγαπώ. 
Για την ακρίβεια βρίσκονται στη δεύτερη θέση. 
Στην πρώτη είναι και θα είναι πάντα το τσάι. 

Mariella Erkens
     Tea Sommelier

MARIELLA 
ERKENS
Tea Sommelier

..



60 ml αμερικανικό ουίσκι bourbon
για εμπότιση με τσάι Lipton Delicate Mint

(10 λεπτά κρύα εκχύλιση)
20 ml πολτό από κεράσια griottines

15 ml σιρόπι ζάχαρης
10 ml χυμό lime 

 
Χτυπάμε όλα τα συστατικά με πάγο. 

Σουρώνουμε τον πάγο μεταφέροντας το 
ποτό σε κούπα Lipton. Γεμίζουμε με τριμμένο 
πάγο. Προσθέτουμε φρέσκα ή κατεψυγμένα 

βατόμουρα για γαρνιτούρα. Για την εμβάπτιση 
του τσαγιού Lipton Delicate Mint χρειάζεται
να μουλιάσουμε 4 πυραμίδες στο bourbon 

για 10 λεπτά.

60 ml American bourbon whiskey to insfused 
with tea Lipton Delicate Mint 
(10 minutes cold extraction)
20 ml pulp cherries griottines
15 ml sugar syrup
10 ml lime juice
 
Shake all the ingredients with ice. 
Strain the ice and then place the drink 
into a Lipton mug. Fill with crushed ice. 
Add fresh or frozen blueberries 
for garnish. 
For infusion: Place 4 pyramids Lipton 
Delicate Mint into bourbon 
for 10 minutes.

Κρύο/Cold  

Fresh Splash 

ALL 
TIME 

CLASSIC

Cocktails



60 ml λευκή τεκίλα για να εμποτίσουμε 
το τσάι Lipton Peach & Tropical Mango 

(5 λεπτά κρύα εκχύλιση)
15 ml μαστίχα Skinos
15 ml σιρόπι αγαύης

20 ml χυμό λεμόνι
Ασπράδι αβγού

Χτυπάμε όλα τα συστατικά με πάγο. 
Στη συνέχεια σουρώνουμε δύο φορές τον 

πάγο και χτυπάμε ξανά τα συστατικά με έναν 
αβγοδάρτη χωρίς πάγο ή μέσα σε μπλέντερ. 

Μεταφέρουμε το ποτό μας σε μια κούπα 
Lipton και γεμίζουμε με τριμμένο πάγο. 

Για την εμβάπτιση του τσαγιού Lipton Peach & 
Tropical Mango χρειάζεται να μουλιάσουμε 
4 πυραμίδες στη λευκή τεκίλα για 5 λεπτά.

50 ml gin για να εμποτίσουμε το τσάι 
Lipton African Rooibos

(10 λεπτά κρύα εκχύλιση)
15 ml σιρόπι αγαύης

10 ml Cocchi Vermouth di Torino 
Φλούδα πορτοκαλιού 

(για το γαρνίρισμα) 

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε γυάλινο 
δοχείο ανάδευσης. Στη συνέχεια 

σουρώνουμε το μείγμα στην κούπα Lipton 
με πάγο. Τοποθετούμε την πυραμίδα 

Lipton African Roobos και γαρνίρουμε 
με τη φλούδα του πορτοκαλιού.

60 ml αμερικανικό ουίσκι bourbon 
για να εμποτίσουμε το τσάι 

Lipton Juicy Forest Fruits 
(10 λεπτά κρύα εκχύλιση)
10 ml λικέρ Maraschino 

25 ml χυμό lime
25 ml χυμό ροζ γκρέιπφρουτ

10 ml σιρόπι ζάχαρης
1 ριξιά Angostura aromatic bitters

 
Χτυπάμε όλα τα συστατικά με πάγο. 
Σουρώνουμε δύο φορές τον πάγο 

μεταφέροντας το ποτό σε κούπα Lipton. 
Δεν βάζουμε καθόλου πάγο. 

Για την εμβάπτιση του τσαγιού Lipton Juicy 
Forest Fruits χρειάζεται να μουλιάσουμε 

4 πυραμίδες στο bourbon για 10 λεπτά.

60 ml white tequila to infuse
tea Lipton Peach & Tropical Mango
(5 minutes cold infusion)
15 ml mastic Skinos
15 ml agave syrup
20 ml lemon juice
Εgg white

Shake all the ingredients with ice. 
Then strain twice the ice and shake 
once again all the ingredients with 
a whisk without ice or in a blender.
Now place the drink in a Lipton mug 
and fill with crushed ice. 
For the infusion: Place 4 pyramids 
Lipton Peach & Tropical Mango 
into white tequila for 5 minutes.

50 ml gin to infuse tea Lipton 
African Rooibos 
(10 minutes cold extraction)
15 ml agave syrup
10 ml Cocchi Vermouth di Torino
Orange peel (for garnish)

Mix all ingredients in a glass 
mixing vessel. Then strain the 
mixture into a Lipton mug with 
ice. Place the pyramid Lipton 
African Roobos and garnish with 
orange peel.

60 ml american bourbon to infuse tea 
Lipton Juicy Forest Fruits 
(10 minutes cold extraction)
10 ml Maraschino liqueur
25 ml lime juice
25 ml pink grapefruit juice
10 ml sugar syrup
1 coin flips Angostura 
aromatic bitters
 
Shake all the ingredients with ice. 
Strain twice the ice carrying 
the drink into a Lipton mug. 
We do not put any ice. 
For infusion: Place a pyramid 
Lipton Juicy Forest Fruits into 
bourbon for 10 minutes.

Κρύο/Cold   

Exotic Gunfire

Κρύο/Cold  

Afro King

Κρύο/Cold  

Secret Garden



40 ml gin για να εμποτίσουμε 
το Lipton Classic Earl Grey 

(5 λεπτά κρύα εκχύλιση)
20 ml Cocchi Vermouth di Torino

30 ml Aperol 
 

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί 
με πάγο μέσα σε ένα δοχείο ανάδευσης. 

Σουρώνουμε τον πάγο μεταφέροντας το ποτό 
σε μια κούπα Lipton. Προσθέτουμε τριμμένο 

πάγο και γαρνίρουμε με μια φλούδα από 
κόκκινο γκρέιπφρουτ, αφού πρώτα 

την πιέσουμε επάνω από το ποτό μας, 
για να απελευθερωθούν όλα τα αιθέρια 
έλαιά της. Για την εμβάπτιση του τσαγιού 

Lipton Classic Earl Grey χρειάζεται 
να μουλιάσουμε 4 πυραμίδες

στο gin για 5 λεπτά.

60 ml gin για να εμποτίσουμε το τσάι 
Lipton English Breakfast 

(10 λεπτά κρύα εκχύλιση)
20 ml σιρόπι αγαύης

22 ml χυμό lime
1 ριξιά Angostura aromatic bitters

1 κουταλιά του γλυκού 
μαρμελάδα περγαμόντο 

Χτυπάμε όλα τα υλικά σε σέικερ με πάγο. 
Σουρώνουμε δύο φορές τον πάγο 

σε κούπα Lipton. Απογεμίζουμε με 120 ml 
κρύο νερό και ανακατεύουμε ελαφρώς. 

Για την εμβάπτιση του τσαγιού Lipton 
English Breakfast χρειάζεται 

να μουλιάσουμε 4 πυραμίδες στο gin 
για 10 λεπτά.

4 πυραμίδες Lipton Green Tea Sencha
300 ml gin

60 ml Aperol
120 ml χυμό ροζ γκρέιπφρουτ
120 ml σιρόπι ζάχαρης (2:1)

480 ml νερό (ή παγάκια)  

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε ένα μεγάλο 
μπολ ή σουπιέρα προσθέτοντας την 

αναγραφόμενη ποσότητα κρύου νερού. 
Εναλλακτικά μπορούμε αντί για νερό να 

χρησιμοποιήσουμε παγοκύβους. Τοποθετούμε 
4 πυραμίδες Lipton Green Tea Sencha 

μέσα στο μπολ για 15 λεπτά και ύστερα 
ανακατεύουμε ξανά. Η δοσολογία είναι 

για 10-12 άτομα.

40 ml gin to infuse the Lipton 
Classic Earl Grey 
(5 minutes cold extraction)
20 ml Cocchi Vermouth di Torino
30 ml Aperol 
 
Mix all the ingredients together 
with ice in a mixing vessel. Strain 
the ice and then carrying the 
drink into a Lipton mug. 
Add crushed ice and garnish 
with a peel of red grapefruit. 
We prefer to push the peel up 
our drink, so to release all 
of the essential oils. 
For infusion: Place 4 pyramids 
Lipton Classic Earl Grey into 
gin for 5 minutes.

60 ml gin to infuse tea Lipton 
English Breakfast 
(10 minutes cold extraction)
20 ml agave syrup
22 ml lime juice
1 coin flips Angostura 
aromatic bitters
1 teaspoon jam bergamot

Shake all ingredients in a shaker 
with ice. Strain twice the ice into 
a Lipton mug. Make up to 120 ml 
with cold water and stir slightly. 
For infusion: Place 4 pyramids 
Lipton English Breakfast into 
gin for 10 minutes.

4 pyramids Lipton Green Tea Sencha
300 ml gin
60 ml Aperol
120 ml juice pink grapefruit
120 ml sugar syrup (2:1)
480 ml water (or ice cubes)

Mix all ingredients in a large bowl 
or tureen adding the indicated 
amount of cold water. Alternatively 
instead of water we can use ice 
cubes. Place 4 pyramids Lipton 
Green Tea Sencha inside the bowl 
for 15 minutes and then mix again. 
The dosage is about 10 -12 persons.

Κρύο/Cold  

Queen’s Dilemma  

Κρύο/Cold 

Good Morning 

Κρύο/Cold 

Drunk Punch Love



120 ml Lipton English Breakfast
20 ml σιρόπι σουμάδας

10 ml πολτό ανανά
10 ml χυμό λεμόνι

 
«Χτίζουμε» το ποτό μας τοποθετώντας 

ένα-ένα τα συστατικά μέσα σε 
μια κούπα Lipton χωρίς πάγο. 

Ετοιμάζουμε το ζεστό τσάι Lipton 
English Breakfast μουλιάζοντας 

1 πυραμίδα σε μια κούπα 
με ζεστό νερό για 3-4 λεπτά.

120 ml Lipton English Breakfast
20 ml orgeat syrup
10 ml pineapple pulp
10 ml lemon juice
 
“Build” our drink by placing 
one to one all the ingredients 
within a Lipton mug without ice. 
Prepare hot tea Lipton English 
Breakfast soaking 
1 pyramid in a mug with 
hot water for 3-4 minutes. 

Ζεστό/Warm
χωρίς αλκοόλ/alcohol free

Passion T 

50 ml Lipton 
Green Tea Mandarin Orange

15 ml σιρόπι ζάχαρης 
25 ml χυμό lime

5 ml χυμό ginger
20 ml πολτό από κεράσια griottines

Μερικές ριξιές tonic water

«Χτίζουμε» το ποτό μας τοποθετώντας 
τα συστατικά ένα-ένα, εκτός από το τόνικ, 

μέσα σε μια κούπα Lipton μαζί με τριμμένο 
πάγο. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε 

ελάχιστο τόνικ. Ετοιμάζουμε το κρύο τσάι 
Lipton Green Tea Mandarin Orange 

μουλιάζοντας 4 πυραμίδες μέσα σε νερό 
θερμοκρασίας δωματίου για 30 λεπτά.

1 πυραμίδα Lipton Green Tea
Mandarin Orange

60 ml gin
25 ml σιρόπι χαμομήλι (2:1)

10 ml χυμό λεμόνι
 

Χτυπάμε όλα τα συστατικά της συνταγής σε 
σέικερ με πάγο. Σουρώνουμε δύο φορές 

τον πάγο σε κούπα Lipton. Απογεμίζουμε με 
120 ml ζεστού* τσαγιού Lipton Green Tea 

Mandarin Orange.

*Ετοιμάζουμε το ζεστό τσάι χρησιμοποιώντας 
1 πυραμίδα Lipton Green Tea Mandarin Orange 
για 2-3 λεπτά μέσα σε μία κούπα με ζεστό νερό.

50 ml Lipton
Green Tea Mandarin Orange
15 ml sugar syrup
25 ml lime juice
5 ml ginger juice
20 ml pulp cherries griottines
Some felling tonic water

“Build” our drink by placing the 
components one to one except the 
tonic within a Lipton mug with crushed 
ice. Stir and add a little tonic. Prepare 
cold tea by using Lipton Green Tea 
Mandarin Orange 4 pyramids 
soaking in room temperature 
water for 30 minutes.

1 pyramid Lipton Green Tea
Mandarin Orange
60 ml gin
25 ml chamomile syrup (2:1)
10 ml lemon juice
 
Shake all the ingredients in a shaker 
with ice. Strain twice the ice into 
a Lipton mug. Fullfil with 120 ml 
hot tea* Lipton Green Tea 
Mandarin Orange. 

*Prepare the hot tea using 1 pyramid 
Lipton Green Tea Mandarin Orange for 
2-3 minutes in a cup with hot water.

Κρύο/Cold
χωρίς αλκοόλ/alcohol free

Fanatic Pleasure

Ζεστό/Warm 

Sunrise Surprise 



Απόλαυση με κλειστά μάτια

1 πυραμίδα Lipton Juicy Forest Fruits
60 ml βότκα 

30 ml φρέσκο χυμό lime
30 ml σιρόπι ζάχαρης

Σε ένα shaker βάζουμε ζεστό νερό 
στο κάτω μέρος και τη βότκα μαζί 

με την πυραμίδα Lipton Juicy Forest Fruits 
στο επάνω. Τοποθετούμε το ένα μέσα 

στο άλλο και καλύπτουμε με μεμβράνη. 
Περιμένουμε για 5’ περίπου. Αφαιρούμε 

την πυραμίδα από τη βότκα. Προσθέτουμε 
στο shaker το lime και τη ζάχαρη. 

Γεμίζουμε με πάγο και χτυπάμε δυνατά. 
Διπλοσουρώνουμε και γαρνίρουμε με 
την πυραμίδα Lipton Juicy Forest Fruits. 

Σερβίρουμε σε κούπα Lipton.

Pleasure with eyes wide shut

1 Lipton pyramid Juicy Forest Fruits
60 ml vodka
30 ml fresh lime juice
30 ml sugar syrup

In a cocktail shaker add warm 
water in the lower part and vodka 
along with the Lipton pyramid 
in the upper part. Place one into 
another and cover with cling film. 
Wait for 5 minutes. Remove the 
Lipton pyramid and add in the lime 
juice and the syrup. Fill with ice and 
shake well. Strain twice and garnish 
with the Lipton pyramid. 
Serve in a Lipton mug.

Cocktail
Ζεστό/Warm

Eyes Wide Shut 
Cocktail

Ζεστό/Warm
χωρίς αλκοόλ/alcohol free

Love on the Run

NEW
ARRIVALS

Cocktails 
&Smoothies



Εκλεκτή συνταγή που σε ταξιδεύει

1 πυραμίδα Lipton English Breakfast 
60 ml βότκα

20 ml σιρόπι μελιού
Φρέσκο δυόσμο

 
Σε ένα shaker βάζουμε ζεστό νερό στο κάτω 

μέρος και τη βότκα μαζί με την πυραμίδα 
Lipton English Breakfast στο επάνω. 

Τοποθετούμε το ένα μέσα στο άλλο και 
καλύπτουμε με μεμβράνη. Περιμένουμε για 

5’ περίπου. Αφαιρούμε την πυραμίδα από τη 
βότκα. Προσθέτουμε στο shaker το σιρόπι 

του μελιού και τον δυόσμο. Γεμίζουμε με πάγο 
και χτυπάμε δυνατά. Διπλοσουρώνουμε και 
γαρνίρουμε με την πυραμίδα Lipton English 

Breakfast και με τον δυόσμο. Συμπληρώνουμε 
με τριμμένο πάγο και ανακατεύουμε. 

Σερβίρουμε σε κούπα Lipton. 

Το έντονο άρωμα πρωταγωνιστεί 

1 πυραμίδα Lipton Delicate Mint 
20 ml χυμό λεμόνι 
100 ml ζεστό νερό

2 bar spoon μέλι
10 ml σιρόπι blackberry

Φλούδα λεμόνι (για το γαρνίρισμα)

Ακολουθούμε τη μέθοδο build. 
Προσθέτουμε όλα τα υλικά το ένα μετά 

από το άλλο και τα τοποθετούμε απευθείας 
στην κούπα Lipton. Δεν χρειάζεται 

να ανακατέψουμε ή να σουρώσουμε. 
Γαρνίρουμε με τη φλούδα από το λεμόνι.  

Οι ορίζοντες της απόλαυσης άλλαξαν

4 πυραμίδες Lipton African Rooibos 
50 ml τεκίλα Reposado

500 ml βραστό νερό
500 γρ. ζάχαρη

20 ml χυμό ροζ γκρέιπφρουτ
10 ml χυμό lime

1 φέτα ροζ γκρέιπφρουτ (για το γαρνίρισμα)

Τοποθετούμε 3 πυραμίδες African Rooibos 
σε 500 ml βραστό νερό για 4’. Αφαιρούμε 

τις πυραμίδες και προσθέτουμε 500 γρ. λευκή 
ζάχαρη. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει 

η ζάχαρη και αποθηκεύουμε στο ψυγείο. 
Για το cocktail ακολουθούμε τη μέθοδο shake. 
Χτυπάμε 20 ml από το εκχύλισμα του τσαγιού 

μαζί με τα υπόλοιπα υλικά σε shaker και 
σερβίρουμε σε κούπα Lipton. Γαρνίρουμε με μία 

πυραμίδα Lipton African Rooibos και μία φέτα 
ροζ γκρέιπφρουτ.

A prime recipe

1 Lipton pyramid English Breakfast 
60 ml vodka
20 ml honey syrup
Fresh mint

In a cocktail shaker add warm 
water in the lower part and vodka 
along with the Lipton pyramid 
in the upper part. Place one into 
another and cover with cling film. 
Wait for 5 minutes. Remove the 
Lipton pyramid and add in the 
mint and the syrup. Fill with ice 
and shake well. Strain twice and 
garnish with the Lipton pyramid 
and mint. Finish with trimmed ice 
and stir. Serve in a Lipton mug.

Intense aroma

1 Lipton pyramid Delicate Mint 
20 ml lemon juice
100 ml warm water
2 bar spoons of honey
10 ml blackberry syrup
Lemon peel

Follow the build method. Add all 
the ingredients, one after another 
and pour directly into the 
Lipton mug. There’s no need 
for stirring or straining. 
Garnish with lemon peel.

The horizons of pleasure have changed

4 Lipton pyramids African Rooibos 
50 ml Reposado tequila
500 ml boiling water
500 gr sugar
20 ml pink grapefruit juice
10 ml lime juice
1 slice of pink grapefruit

Place 3 Lipton pyramids into 
the boiling water for 4 minutes. 
Remove and add sugar. Stir until 
the sugar melts and keep the syrup 
in the fridge. Use the shake method. 
Shake 20 ml of the infusion and 
the rest of the ingredients in a shaker 
and serve in a Lipton mug. 
Garnish with 1 Lipton pyramid 
and a slice of pink grapefruit.

Cocktail
Ζεστό/Warm

χωρίς αλκοόλ/alcohol free

Love on the Run

Cocktail
Κρύο/Cold

Fifth Element 

Cocktail
Κρύο/Cold

Lost Horizon



Η πανδαισία της εξωτικής επιλογής

6 πυραμίδες Lipton Peach & Tropical Mango
500 ml βραστό νερό

1 κούπα ζάχαρη κρυσταλλική 
250 ml χυμό λεμόνι

100 ml σιρόπι καραμέλας
100 ml σιρόπι βανίλιας

2 λεμόνια
Μερικές φέτες λεμόνι (για το γαρνίρισμα) 

Τοποθετούμε τις 6 πυραμίδες Lipton Peach & 
Tropical Mango στο βραστό νερό. Προσθέτουμε 
τη ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί. 
Αφού κρυώσει, βάζουμε το μείγμα στην κανάτα 

μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε 
καλά. Κόβουμε ένα λεμόνι σε τροχούς και τους 

βάζουμε στο μείγμα. Κόβουμε φέτες από λεμόνι, τις 
τοποθετούμε στην κούπα Lipton και σερβίρουμε. 

Απόλαυση χωρίς λόγια

3 πυραμίδες Lipton Green Tea Sencha
500 ml ζεστό σάκε

40 ml βότκα
20 ml λικέρ πράσινου μήλου

20 ml χυμό λεμόνι
20 ml σιρόπι αγαύης
10 φύλλα δυόσμου

Τοποθετούμε για 5’ τις πυραμίδες Lipton 
μέσα στο ζεστό σάκε. Τις αφαιρούμε και 

αποθηκεύουμε το σάκε στο ψυγείο. Από το 
σάκε χρησιμοποιούμε 30 ml, τα οποία ρίχνουμε 

απευθείας μέσα σε μια κούπα Lipton μαζί με 
τα υπόλοιπα υλικά. Τα ανακατεύουμε καλά και 

προσθέτουμε λίγο πάγο. Ανακατεύουμε και 
πάλι. Συμπληρώνουμε με τριμμένο πάγο και 
καλαμάκι. Γαρνίρουμε με βεντάλια πράσινου

μήλου και κορυφή από δυόσμο. 

The way to the sweetest 
feast of tastes

1 Lipton pyramid 
Green Tea Mandarin Orange
10 ml Campari
50 ml gin
100 ml water (in boiling temperature)
2 bar spoons of honey
30 ml lemon juice
Red berries 
1 orange 

Place the Lipton pyramid into hot water 
for 3 minutes. Remove and add the 
honey. Stir well until it’s blended. 
In a Boston shaker add the Lipton tea 
mixture and the rest of the ingredients. 
Using the rolling technique pass the 
mixture from one shaker to the other 
until it is cold enough. Strain in a Lipton 
mug filled with ice. Spray with orange 
oils and garnish with berries and small 
pieces of orange.

A feast of exotic flavors

6 Lipton pyramids Peach & Tropical Mango
500 ml boiling water
1 cup of sugar
250 ml fresh lemon juice
100 ml caramel syrup
100 ml vanilla syrup
2 lemons
A few lemon slices to garnish

Place the 6 Lipton pyramids into the boiling 
water. Add sugar and stir until it melts. 
After it gets cold, pour the mixture in 
a pitcher with the rest of the ingredients 
and stir well. Cut a lemon into slices 
and add them into the mixture. 
Add some extra lemon slices 
in the Lipton mug and serve.

Speechless pleasure

3 Lipton pyramids Green Tea Sencha
500 ml warm sake
40 ml vodka
20 ml green apple liqueur
20 ml lemon juice
20 ml agave syrup
10 mint leaves

Place the Lipton pyramids into the 
warm sake for 5 minutes. Remove 
and refrigerate the sake. Use 30 ml 
of sake for every cocktail and 
pour it directly into a Lipton mug 
with the rest of the ingredients. 
Stir well and add some ice. 
Stir again. Add trimmed ice and 
a straw. Garnish with a green 
apple fan and a tip of mint.

Cocktail
Κρύο/Cold

Sunset Boulevard

Cocktail
Κρύο/Cold

χωρίς αλκοόλ/alcohol free

East of Eden

Cocktail
Κρύο/Cold

The Silence

Ο δρόμος της πιο 
γλυκιάς πανδαισίας

1 πυραμίδα Lipton 
Green Tea Mandarin Orange

10 ml Campari
50 ml gin

100 ml νερό (σε θερμοκρασία βρασμού)
2 bar spoon μέλι

30 ml χυμό λεμόνι
Red berries (για το γαρνίρισμα)

1 πορτοκάλι (για το γαρνίρισμα)

Τοποθετούμε την πυραμίδα Lipton στο ζεστό νερό 
για 3’. Tην αφαιρούμε και προσθέτουμε το μέλι. 
Ανακατεύουμε καλά έως ότου ομογενοποιηθούν. 

Σε ένα Boston shaker προσθέτουμε το μείγμα 
από το τσάι Lipton και τα υπόλοιπα υλικά 

μας. Με την τεχνική του rolling περνάμε το 
μείγμα από το ένα shaker στο άλλο μέχρι να 

παγώσει αρκετά. Σουρώνουμε σε κούπα Lipton 
με πάγο. Ψεκάζουμε με έλαια πορτοκαλιού 

και γαρνίρουμε με red berries και σφήνες 
πορτοκαλιού.



Αρωματικό, ιδιαίτερο και ντελικάτο

60 ml βότκα αρωματισμένη με Lipton 
Juicy Forest Fruits

10 ml Maraschino Amarena 
20 ml σιρόπι βανίλιας 

20 ml φρεσκοστυμμένο λεμόνι 
20 ml κρέμα γάλακτος 

Ρίχνουμε όλα τα υλικά μαζί στο μπλέντερ και 
χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. 

Σερβίρουμε σε κούπα Lipton.

Aromatic, special and delicate

60 ml vodka infused with 
Lipton Juicy Forest Fruits
10 ml Maraschino Amarena 
20 ml vanilla syrup 
20 ml fresh lemon juice
20 ml heavy cream

Place all the ingredients in 
a blender and shake until firm. 
Serve in a Lipton mug.

Κάθε γουλιά και μία εμπειρία

60 ml bourbon αρωματισμένο με Lipton 
English Breakfast 

20 ml σιρόπι ζάχαρης 
20 ml φρέσκο λεμόνι 
10 ml ασπράδι αβγού 

3 σταγόνες Angostura orange bitters 
1 scoop πάγου

Ρίχνουμε όλα τα υλικά μαζί στο μπλέντερ. 
Ξεκινάμε να χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα 

και έπειτα σταδιακά την αυξάνουμε. 
Περιμένουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το 
μείγμα και σερβίρουμε σε κούπα Lipton.

Το μυστικό μονοπάτι της απόλαυσης
 

6 πυραμίδες Lipton Classic Earl Grey 
700 ml βότκα
6 blueberries 

25 ml σιρόπι εμποτισμένο με μπαχάρι*
20 ml χυμό lime

2 γκρέιπφρουτ 

Τοποθετούμε 6 πυραμίδες Lipton Classic Earl 
Grey στη βότκα για 6 ώρες. Βάζουμε 50 ml 

από την εμποτισμένη βότκα και τα blueberries 
στο shaker και στη συνέχεια τα υπόλοιπα υλικά 

μαζί με πάγο. Ανακινούμε μέχρι το μείγμα να 
κρυώσει. Σερβίρουμε σε παγωμένη κούπα Lip-
ton χωρίς πάγο και γαρνίρουμε με “σουβλάκι” 

μούρων και ξύσμα από γκρέιπφρουτ.

*Σε 2 και 1/3 φλιτζάνια νερό προσθέτουμε κόκκους 
μπαχάρι και βράζουμε. Ρίχνουμε 2 φλιτζάνια 

κρυσταλλική ζάχαρη, χαμηλώνουμε τη φωτιά και 
ανακατεύουμε καλά μέχρι η ζάχαρη να διαλυθεί. 

Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει. 

Every zip it’s a new experience

60 ml bourbon infused with 
Lipton English Breakfast 
20 ml sugar syrup
20 ml fresh lemon juice 
10 ml egg whites 
3 drops of Angostura orange bitters 
1 scoop of ice

Place all the ingredients in 
a blender. Start with a low 
speed and gradually increase. 
Shake until firm and serve 
in Lipton mug.

The secret path to pleasure

6 Lipton pyramids Classic Earl Grey
700 ml vodka
6 blueberries 
25 ml syrup infused with allspice*
20 ml lime juice
2 grapefruits

Place the 6 Lipton pyramids into the vodka 
and leave for 6 hours. Pour into a shaker, 
50 ml infused vodka and the blueberries 
and then add the rest of the ingredients 
and ice. Shake well until the mix it’s cold. 
Serve in a frozen Lipton mug without ice 
and garnish with a stick of blueberries 
and grapefruit peels.

* In 2 and 1/3 cups of water add allspice 
and boil. Pour two cups of sugar, lower 
the heat and stir until the sugar has fully melted. 
Let the mixture get cold.

Cocktail
Κρύο/Cold

The Insider 

Κρύο/Cold

Diva  

Cocktail
Κρύο/Cold

The Silence Smoothies Κρύο/Cold

My Fair Lady 



Αποκαλυπτικός χαρακτήρας

2 πυραμίδες Lipton 
Green Tea Mandarin Orange

50 ml λευκό ρούμι
300 γρ. μέλι

200 ml βραστό νερό
10 φύλλα δυόσμου

1/6 φρέσκο πράσινο μήλο
20 ml χυμό από φρέσκο λεμόνι

Τοποθετούμε για 3’ τις πυραμίδες Lipton 
Green Tea Mandarin Orange στο βραστό 
νερό. Τις αφαιρούμε και προσθέτουμε το 

μέλι ανακατεύοντας έως ότου γίνει σιρόπι. 
Αποθηκεύουμε το σιρόπι στο ψυγείο. 

Σε ένα μπλέντερ προσθέτουμε 40 ml από 
το σιρόπι και όλα τα υπόλοιπα υλικά. 

Χτυπάμε πάρα πολύ καλά με πάγο. 
Σουρώνουμε σε κούπα Lipton και γαρνίρουμε 

με κορυφή από δυόσμο και καλαμάκια.

Γεύση με πολλά πρόσωπα 

4 πυραμίδες Lipton Delicate Mint 
1 λίτρο βραστό νερό

20 ml λευκό ρούμι
80 ml γάλα

2 bar spoon μέλι
1 κορυφή από δυόσμο (για το γαρνίρισμα) 

Τοποθετούμε 3 πυραμίδες Lipton Delicate 
Mint στο βραστό νερό για 4’. Αφαιρούμε 
τις πυραμίδες, αφήνουμε να κρυώσει και 

αποθηκεύουμε στο ψυγείο. Για την ετοιμασία 
του smoothie ακολουθούμε τη μέθοδο blend. 

Ρίχνουμε 40 ml εκχύλισμα από Lipton 
Delicate Mint και χτυπάμε τα υλικά σε blender. 

Σερβίρουμε σε κούπα Lipton και γαρνίρουμε 
με μία πυραμίδα Lipton Delicate Mint 

και την κορυφή από τον δυόσμο.

Surprise, satisfaction, seduction 

4 Lipton pyramids African Rooibos 
500 ml boiling water
500 gr sugar
100 ml milk
15 ml mastic liqueur 

Place 3 Lipton pyramids into the 
boiling water for 4 minutes. Remove 
and add sugar. Stir until the sugar 
melts and keep the syrup in the 
fridge. Use the blend method. 
Shake 30 ml of the infusion and the 
rest of the ingredients in a blender. 
Serve in a Lipton mug and garnish 
with a Lipton pyramid.

Revealing character

2 Lipton pyramids 
Green Tea Mandarin Orange
50 ml white rum
300 gr honey
200 ml boiled water
10 mint leaves
1/6 of a fresh green apple
20 ml fresh lemon juice

Place the Lipton pyramids into 
the boiling water for 3 minutes. 
Remove and add honey while 
stirring until the mixture becomes 
syrup. Place the syrup in the fridge. 
In a blender add 40 ml of the syrup 
for every cocktail and the rest of the 
ingredients. Add ice and shake very 
well. Strain in a Lipton mug and 
garnish with mint tips and straws.

Many faced taste 

4 Lipton pyramids Delicate Mint
1 lt boiling water
20 ml white rum
80 ml milk
2 bar spoons of honey
1 tip of mint 

Place 3 Lipton pyramids into 
the boiling water for 4 minutes. 
Remove the pyramid, leave until 
it gets cold and save it in the fridge. 
Use the blend method. Shake 40 ml 
of the infusion and the rest of 
the ingredients in a blender. 
Serve in a Lipton mug, garnish 
with a Lipton pyramid and 
a mint tip.

Κρύο/Cold

Persona

Κρύο/Cold

Face to Face

Εκπλήσσει, ικανοποιεί, σαγηνεύει 

4 πυραμίδες African Rooibos 
500 ml βραστό νερό

500 γρ. ζάχαρη
100 ml γάλα

15 ml λικέρ μαστίχα 

Τοποθετούμε 3 πυραμίδες Lipton African 
Rooibos στο βραστό νερό για 4’. Αφαιρούμε 

τις πυραμίδες και προσθέτουμε τη ζάχαρη. 
Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και 
αποθηκεύουμε στο ψυγείο. Για την ετοιμασία 

του smoothie ακολουθούμε τη μέθοδο blend. 
Ρίχνουμε 30 ml εκχύλισμα από Lipton African 

Rooibos και χτυπάμε τα υλικά σε blender. 
Σερβίρουμε σε κούπα Lipton και γαρνίρουμε 
με μία πυραμίδα Lipton African Rooibos και 

μία φέτα ροζ γκρέιπφρουτ.

Κρύο/Cold
χωρίς αλκοόλ/alcohol free 

Dark Eyes



Για τους πιο απαιτητικούς 

8 πυραμίδες Lipton Classic Earl Grey
700 ml ρούμι Havana Reserva Dark

½ Espresso shot Stretto
10 ml crème de cacao 

10 ml σουμάδα αμύγδαλο
2 κ. σ. γιαούρτι στραγγιστό

3 κόκκοι καφέ (για το γαρνίρισμα)
Λίγη σκούρα σοκολάτα (για το γαρνίρισμα) 

Βάζουμε 8 πυραμίδες Lipton Classic Earl 
Grey στο ρούμι και τις αφήνουμε για 6 ώρες. 

Αφαιρούμε τις πυραμίδες. Προσθέτουμε 
50 ml από το εμποτισμένο ρούμι μαζί με 
τα υπόλοιπα υλικά στο μπλέντερ και 4-5 

παγάκια. Χτυπάμε μέχρι το μείγμα να γίνει 
λείο. Σερβίρουμε σε κούπα Lipton χωρίς 

πάγο και γαρνίρουμε με 3 κόκκους καφέ και 
τριμμένη σκούρα σοκολάτα.

For demanding people 

8 Lipton pyramids Classic Earl Grey
700 ml Havana Reserva Dark Rum
½ Espresso shot Stretto
10 ml crème de cacao 
10 ml almond orgeat
2 t.s. Greek yogurt
3 coffee beans
A small piece of dark chocolate

Place the 8 Lipton pyramids into the rum 
and leave for 6 hours. Remove 
the pyramids. Pour into a shaker, 50 ml 
infused rum and the rest of the ingredients 
and 4-5 ice cubes. Shake well until the mix 
gets smooth. Serve in a Lipton mug without 
ice and garnish with 3 coffee beans and 
trimmed dark chocolate.

Ένα πραγματικό έργο τέχνης

6 πυραμίδες Lipton Peach & Tropical Mango 
700 ml βότκα

10 παγωμένα blueberries 
2 γκρέιπφρουτ 

10 ml σιρόπι εμποτισμένο με μπαχάρι*
2 κ. σ. γιαούρτι στραγγιστό

Τοποθετούμε 6 πυραμίδες Lipton Peach & Tropical 
Mango στη βότκα για 6 ώρες. Έπειτα, βάζουμε 
στο μπλέντερ 50 ml από την εμποτισμένη βότκα 
μαζί με τα υπόλοιπα συστατικά και 2-3 παγάκια, 

μέχρι το μείγμα να γίνει λείο. Σερβίρουμε 
σε παγωμένη κούπα Lipton χωρίς πάγο και 

γαρνίρουμε με “σουβλάκι” από blueberries.

*Σε 2 και 1/3 φλιτζάνια νερό προσθέτουμε κόκκους 
μπαχάρι και βράζουμε. Ρίχνουμε 2 φλιτζάνια 

κρυσταλλική ζάχαρη, χαμηλώνουμε τη φωτιά και 
ανακατεύουμε καλά μέχρι η ζάχαρη να διαλυθεί. 

Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει. 

Σημείο αναφοράς 

2 πυραμίδες Lipton Green Tea Sencha
50 ml Pisco

200 ml βραστό νερό
300 γρ. ζάχαρη

30 ml πουρέ ανανά
20 ml χυμό λεμόνι

3 ριξιές Angostura bitters
Σπρέι ροδόνερου

Τοποθετούμε για 3’ τις πυραμίδες στο βραστό 
νερό. Τις αφαιρούμε και προσθέτουμε 

τη ζάχαρη ανακατεύοντας έως ότου γίνει σιρόπι. 
Αποθηκεύουμε το σιρόπι στο ψυγείο. 

Σε ένα μπλέντερ προσθέτουμε 40 ml από 
το σιρόπι και όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός 

από το ροδόνερο. Χτυπάμε πάρα πολύ καλά 
με πάγο. Σουρώνουμε σε κούπα Lipton, την 

οποία έχουμε ψεκάσει με το σπρέι ροδόνερου. 
Γαρνίρουμε με φύλλα ανανά και καλαμάκια.

A real piece of art

6 Lipton pyramids Peach & Tropical Mango
700 ml Vodka
10 frozen blueberries
2 grapefruits 
10 ml syrup infused with allspice*
2 t.s. Greek yogurt

Place the 6 Lipton pyramids into the vodka 
and leave for 6 hours. Pour into a blender, 
50 ml infused vodka and the blueberries 
and then add the rest of the ingredients 
and ice. Blend until it gets smooth. Serve in 
a frozen Lipton mug without ice and garnish 
with a stick of blueberries.

*In 2 and 1/3 cups of water add allspice 
and boil. Pour two cups of sugar, 
lower the heat and stir until the sugar 
has fully melted. Let the mixture get cold.

Point of reference 

2 Lipton pyramids Green Tea Sencha
50 ml Pisco
200 ml boiling water
300 gr sugar
30 ml pineapple puree
20 ml lemon juice
3 drops of Angostura bitters
Rosewater spray

Place the Lipton pyramids into the boiling 
water for 3 minutes. Remove and add sugar 
while stirring until the mixture becomes syrup. 
Place the syrup in the fridge. In a blender 
add 40 ml of the syrup for every cocktail 
and the rest of the ingredients except the 
rosewater. Add ice and shake very well. 
Strain in a Lipton mug which is sprayed 
with rosewater. Garnish with pineapple 
leaves and straws.

Κρύο/Cold

Point Blank 

Κρύο/Cold

Vertigo 

Κρύο/Cold

Mona Lisa



Η γεύση του ξεπερνάει 
κάθε προσδοκία

60 ml ρούμι Βacardi 8 Anos αρωματισμένο 
με Lipton Green Tea Sencha

15 ml φρέσκο χυμό lime
15 ml χυμό από ροζ γκρέιπφρουτ 

20 ml Triple Sec
15 ml σουμάδα αμύγδαλο

20 ml πουρέ ανανά  
1 κορυφή δυόσμος 

Χτυπάμε όλα τα συστατικά με πάγο 
στο shaker. Στη συνέχεια σουρώνουμε 
δύο φορές τον πάγο σε κούπα Lipton. 

Γαρνίρουμε με τον δυόσμο.

Taste that exceeds 
any expectation

60 ml Βacardi rum 8 Anos infused 
with Lipton Green Tea Sencha
15 ml fresh lime juice
15 ml pink grapefruit juice
20 ml Triple Sec
15 ml almond orgeat
20 ml pineapple puree  
1 mint leaf

Place all the ingredients plus ice 
in a shaker and shake. 
Strain twice in a lipton mug. 
Garnish with mint.

Cocktail
Κρύο/Cold

Great Expectations

Cocktails 
&Smoothies



Ένας χορός απόλαυσης

50 ml βότκα αρωματισμένη με Lipton 
Green Tea Mandarin Orange

20 ml λικέρ Saint Germain Elderflower
20 ml Aperol

20 ml φρέσκο χυμό lime
15 ml σιρόπι raspberry

Χτυπάμε όλα τα συστατικά σε shaker 
με πάγο. Διπλοσουρώνουμε στην κούπα 
Lipton χωρίς πάγο και γαρνίρουμε με μια 

φλούδα πορτοκαλιού.

Ώρα για κάτι διαφορετικό

60 ml τεκίλα Reposado αρωματισμένη με  
Lipton Green Tea Mandarin Orange 

1/4 ανανά αποφλοιωμένο
1 μικρό κομμάτι τζίντζερ αποφλοιωμένο 

1 αχλάδι αποφλοιωμένο 
4-5 κύβοι πάγου

Κόβουμε το αχλάδι σε κομμάτια και τα 
ρίχνουμε στο μπλέντερ. Στη συνέχεια 

προσθέτουμε τον ανανά και όλα τα 
υπόλοιπα υλικά αφήνοντας για το τέλος 

την εμποτισμένη τεκίλα με το τσάι Lipton. 
Χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα 

και σερβίρουμε σε κούπα Lipton. 

Ανατρεπτικό & ακαταμάχητο

60 ml ρούμι Bacardi Carta Blanca 
αρωματισμένο με Lipton Green Tea Sencha

5-6 φράουλες
1 μπανάνα αποφλοιωμένη 
1 χούφτα φύλλα δυόσμου

1/2 λεμόνι αποφλοιωμένο 
150 ml γάλα καρύδας

Κόβουμε την μπανάνα σε κομμάτια και 
τα ρίχνουμε στο μπλέντερ. Στη συνέχεια 

προσθέτουμε τις φράουλες και τα υπόλοιπα 
υλικά αφήνοντας για το τέλος το εμποτισμένο 

ρούμι με το τσάι Lipton. Χτυπάμε μέχρι 
να ομογενοποιηθεί το μείγμα και σερβίρουμε 

σε κούπα Lipton. 

A dance of pleasure

50 ml vodka infused with 
Lipton Green Tea Mandarin Orange
20 ml Saint Germain Elderflower liqueur
20 ml Aperol
20 ml fresh lime juice
15 ml raspberry syrup

Place all the ingredients plus ice 
in a shaker and shake. 
Strain twice in a Lipton mug. 
Garnish with orange peel.

It is time for something different

60 ml Reposado tequila infused with 
Lipton Green Tea Mandarin Orange 
1/4 peeled pineapple
1 small piece of peeled ginger
1 peeled pear
4-5 ice cubes

Cut the pear into pieces and 
throw them into the blender. 
Add the pineapple and the rest 
of the ingredients and leave 
for he end the infused tequila. 
Shake until you get the correct 
texture. Serve in Lipton mug.

Subversive & irresistible

60 ml Bacardi Carta Blanca rum 
infused with Lipton Green Tea Sencha
5-6 strawberries
1 peeled banana
1 handful of mint leaves
1/2 peeled lemon
150 ml coconut milk

Cut the banana into pieces and 
throw them into the blender. 
Add the strawberries and 
the rest of the ingredients and 
leave for the end the infused rum. 
Shake until you get the correct texture. 
Serve in Lipton mug.

Cocktail
Κρύο/Cold

Last Tango

Κρύο/Cold

Breaking the waves 

Κρύο/Cold

Clockwork Orange
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