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Piskótának indult, aztán kis 
golyócskák lettek! 

A piskótát leturmixoltam, 
Tiens csoki shékkel, kókusztejjel, 

kókuszporral, margarinnal 
összegyúrtam.  

A golyókat étcsokiba mártottam
és

tört mogyoróban forgattam meg
 

�Fotó: Gőzsy Gáborné
Kaposvár



Gondoltad volna?
 

A rosszul sült piskótát
leturmixoltam, 

csoki shékkel, kókuszporral,
 mascarponéval összekevertem, 

eperrel,
 áfonyával díszítettem,

tört mogyoróval szórtam meg!
 

Fotó: Gőzsy Gáborné
Kaposvár



Epres shékkel, 
mindennap iszom 
egy almaturmixot,
 tisztított vízzel, 

/Tiens cleanert használom/
 

Fotó: Gőzsy Gáborné
Kaposvár



Csokis shake
 

1 db banán,
2 dl hideg tej,

1,5 evőkanál csokis shake por.
 Ezek összeturmixolom.

Tálaláskor banánnal díszítem.
     Nagyon finom!

 
Dobóné Selymes Rózsa

Dombóvár



Epres shake
 

Friss eper villával összetörve,
2 dl hideg víz,

1,5 evőkanál epres shake por. 
Ezt összekeverve.

Tálaláskor cukormentes 
tejszínhab és friss eper.

Nagyon finom!
 

Dobóné Selymes Rózsa
Dombóvár



CHRISTINE desszertje
 

250 g mascarpone, 
350 g görög joghurt, 

4 nagy kanál sárgabarack jam, 
1 kanál spirulina, 

1 púpozott kanál calcium,   
a rétegek közé barack jam, 

tetejére málna és az egészet 
leöntöttem bodza szörppel.

 
Móroczné Takács Krisztina 

 



Spirulinát az egyik pohárba 
kevertem, nagyon ízlett. 

 Rendkívül széles hatáskörrel 
rendelkezik, gondoltam kipróbálom, 

normalizálja a bélflórát,
 az immunrendszert is erősíti és 

nem mellékesen könnyen emészthető 
vas forrása. 

A kalciumban is rengeteg vitamin van, 
így ez egy igazi Vitaminbomba lett.

 
Móroczné Takács krisztina



 
Christine teája

 
Tiens Antilipidtea 
          citromfűvel

 
Móroczné Takács Krisztina 



Christine reggelije!
 

  Mai "munkába vivős" reggelim:
 teljes kiőrlésű zabpehely+

 méz+ fahéj+
 púpos kanál kalcium+meleg

vízben
 összekeverem este.
Reggelre megpuhul,

 jöhet bele a gyümölcs. 
Lassú felszivódású, jöhet a

munka!
Móroczné Takács Krisztina

 



Beáta elixírje:
 

Bodzaszörp
Tiens FRUKTOSAN SZIRUP

Pohárba töltöd, elkevered+ 
mentalevelet, vagy

  citromfűvet is tegyél hozzá. 
Emésztőrendszerünk örülni fog.

Egészségünkre!
Kovácsné Tóth Beáta



KÁVÉ, ahogy a lányom szereti!
 

Hozzávalók:1 dl tej
1 CordyCafé 

tejszínhab
kakaópor 

Lányom ajánlásával sok szeretettel!
Fontos, hogy utána 2 pohár vizet is

elfogyasszunk! 
Jó érzés, mikor a következő generáció

 is ráhangolódik azokra a dolgokra,
 melyek fontosak az Ő életükben is!

 
Kovácsné Tóth Beáta Csatár



Kovácsné Tóth Beáta
 Csatár



2 db babapiskóta
1 kiskanál TIENS CORDYCAFE

1 dl langyos víz
1/2 TIENS GYEREKKALCIUM

2 kanál mascarpone
4 kanál habtejszín

1 maréknyi darált sós mogyoró
 

A langyos vízbe beletesszük a TIENS CORDY CAGE-et, melybe
beleforgatjuk a babapiskótákat, kicsit puhuljon is meg. A pohárba rakjuk.

 
A langyos vízbe feloldjuk a TIENS GYEREKKALCIUM-ot, hozzákeverjük a
mascarponet és a kemény habbá vert habtejszínt. A kapott krémet a

pohárba kanalazzuk. 
A tetejét megszórjuk SÓS MOGYORÓVAL!

 
Ez az adag 1 pohárnyi adag, nyugodtan négyszerezd a mennyiséget, mert

hamar fogy! 
 

Mit biztosít a szervezetünknek? 
A napi szükséges kalciumot és olyan ízélményt, melyet lehet szeretni.

 
Vendégváró:

Kovácsné Tóth Beáta Csatár
 



Anikó 
habos-babos kávéja:

 
Tiens Cordycafe+

Tejszínhab+ 
Fahéj

 
Livjákné Biczó Anikó



Reggeli ital
 

Hozzávalók: Tiens Super Calcium
                       a csodás Cordyceps

                        és Spirulina
 A feloldott Calciumhoz még adjunk    
 hozzá 4 - 4 kapszulányit az említett

termékekből. 
A nap bármely szakaszában jól

hasznosulhat 
egy azonnali energialöketként,

 de persze reggel a legésszerűbb. 
Ki kell próbálni! 

Az erő legyen velünk!
 

Solymosi Zsuzsa Pácsony



Naponta fogyasztod?
TEDD változatossá!

 
Nem bírod a tejet?

Unod a vizet?
Ezzel a banánnal mennyei

 az epres reggelire,
 ebédre, vagy 

vacsorára étkezés helyettesítő!
 

Tuboly Mária Csonkahegyhát



Mascarpone+
 natúr joghurt+

      Tiens cordycafe+
  Tiens kalcium+
  Győri keksz +

    málna 
 

Takács László Szombathely



Görögjoghurt,Mascarpone,
Kiwi,Banán,Mango

Tiens DS323 kalcium jó adag
---

Télen is finom lesz, amikor
nincs szezon gyümölcs, csak

fagyasztott, vagy éppen „mi kapható”
déligyümölcs. 

Igazi vitamininjekció itt is lehet Tiens
JUJUBA! 

 
Kovács Zsuzsa



Görög joghurt
Mascarpone

Tiens Cordycafe
DS323kalcium

Friss eper
Banán

Áfonya lekvár 
pöttyintés 

 
Kovács Zsuzsa



Görögjoghurt,
mascarpone,

kiwi,
banán,

friss eper,
Tiens Ds323 kalcium

Energiahiány esetén locsold
Tiens Jujubával .. 

több piros, több vitamin, 
több energia 

 
Kovács Zsuzsa



Jó étvágyat
kívánunk!
#tiensteam


